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O CRESCIMENTO DO OPEN BANKING

O modelo bancário que utiliza redes de agências de atendimento físicas já não é mais sustentável. 
O CareerAddict1, site especializado em gerenciamento de carreiras e busca de emprego, afirma 
que, até 2030, a função "caixa de banco" deixará de existir. O site ainda observa que muitas 
agências regionais já estão sendo fechadas. Os bancos estão se deparando com uma perda 
cada vez maior de mercado e renda, à medida que as fintechs criam plataformas tecnológicas 
novas e mais ágeis, sem os entraves de uma infraestrutura legada. Essas plataformas oferecem 
o suporte necessário ao modelo de open banking, que consiste na oferta de serviços e produtos 
financeiros a terceiros por meio da troca de dados com o uso de interfaces de programação de 
aplicações (APIs).

Embora o open banking já exista como conceito por mais de uma década, os bancos levaram 
algum tempo para enxergá-lo como uma estratégia viável. O panorama competitivo também se 
tornou substancialmente mais desafiador com a proliferação das fintechs no cenário financeiro. 
As fintechs oferecem alternativas novas e simplificadas diretamente aos clientes, incluindo 
serviços de transferência de dinheiro, como o Venmo e o PayPal, serviços alternativos de 
empréstimo, como o Avant, serviços de pagamento digital, como o Apple Pay, e até mesmo 
serviços de consultoria financeira. As novas normas regulamentares e diretivas governamentais 
aceleraram os cronogramas de adoção do open banking e criação de estratégias de API pelos 
bancos, incluindo a Diretiva Europeia de Serviços de Pagamento (PSD2) e a meta do Japão de 
adotar padrões de API em 80 bancos até 2020.

Para se manterem competitivos, os bancos precisam integrar soluções de open banking à 
infraestrutura que já possuem. Além disso, é necessário que os executivos do setor priorizem 
o desenvolvimento do open banking como um modelo de negócios legítimo e rentável, com 
capacidade para impulsionar serviços e produtos atuais e futuros.

O QUE OS CLIENTES QUEREM

Nesta era digital, os clientes exigem que as interações com os fornecedores sejam direcionadas e 
significativas. Isso significa que os bancos precisam ser mais ágeis e adaptáveis para personalizar 
produtos e serviços de acordo com as necessidades individuais. Os clientes querem realizar 
transações instantâneas e receber insights financeiros confiáveis na palma da mão. As fintechs 
produzem grande parte desses tipos de soluções de maneira mais rápida, o que distancia o 
cliente médio das contas bancárias. Os bancos estão perdendo a receita para os serviços das 
fintechs, bem como o acesso a dados valiosos sobre os clientes, como preferências, desejos e 
expectativas. 

O CANAL DE APIS

Hoje em dia, os bancos concorrem não somente com outros bancos, mas também com as 
empresas de software. No entanto, onde há concorrência tecnológica também há oportunidade 
para a colaboração.

O uso de APIs bem gerenciadas como parte de uma plataforma de open banking pode dar aos 
bancos o nível necessário de responsividade. O número cada vez maior de intermediários pode 
parecer um obstáculo desencorajador no relacionamento entre os bancos e os clientes, mas essa 
distância existente é resultado das inúmeras redes desconectadas que podem ser integradas 
com as tecnologias de API abertas. 

 1 CareerAddict, "13 disappearing jobs that won’t exist in 2030", em 7 de novembro de 2017
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Com as APIs, os bancos podem compor catálogos de integração com fornecedores terceirizados 
e intermediários digitais, como as fintechs. Os bancos com maior chance de prosperar nesse 
crescente ecossistema são os que enxergam essas parcerias como oportunidades e levam em 
consideração a opinião dos clientes sobre o papel dessas instituições financeiras. Um exemplo 
notável é a parceria entre o Chase e o AutoFi2, que se uniram para reinventar a experiência 
complexa de solicitar financiamento bancário para a aquisição de veículos. Ao desagregar os 
serviços do ambiente interno bancário e abrir os serviços para os parceiros, os bancos podem 
aumentar substancialmente sua presença digital, a extração de insights sobre dados e a criação 
de novos fluxos de receitas transacionais. 

Os executivos do setor bancário precisam se lembrar de que o tamanho das organizações e da 
base de clientes existente é uma grande vantagem que os bancos têm sobre suas concorrentes 
fintechs. As fintechs estão interessadas em receber acesso direto aos grandes conjuntos já 
estabelecidos de clientes potenciais e seus dados, abrindo um amplo leque de oportunidades de 
parcerias para os bancos.

Ao usar APIs como parte de uma plataforma consistente, os bancos conseguirão inovar 
continuamente. Além disso, eles terão a capacidade de se proteger contra futuras disrupções 
com a criação de ferramentas de consultoria confiáveis, estímulo ao empreendedorismo ou 
extensão para setores laterais, como o setor imobiliário ou de seguros pessoais. 

COMO ABANDONAR A INFRAESTRUTURA E AS PRÁTICAS LEGADAS

Para aderir aos ecossistemas digitais e abertos, é necessário preencher três requisitos 
fundamentais: 

1. Mudança na tecnologia: historicamente, os bancos não estão habituados a priorizar a 
tecnologia interna porque não a consideravam parte integral dos negócios. Agora, a 
infraestrutura determina o sucesso futuro.

2. Mudança nos talentos: os bancos agora competem para conquistar os melhores talentos. 
É preciso atrair e reter profissionais com experiência em tecnologia para ajudar a acelerar a 
inovação nos negócios.

3. Mudança nos processos: os bancos precisam voltar a atenção para a agilidade da integração 
a curto e a longo prazo. À medida que os serviços corporativos se tornam cada vez mais 
digitalizados, os bancos podem obter excelentes insights dos clientes para aperfeiçoar e 
expandir seus negócios. As práticas de automação, inteligência artificial (IA) e aprendizado 
de máquina podem ser aplicadas ao autoajuste, ou seja, o processo de fazer atualizações ou 
ajustes automaticamente sem a intervenção humana.

POR QUE ESCOLHER A RED HAT?

Atualmente, os bancos sofrem os efeitos de décadas de uso de uma infraestrutura legada. Eles 
enfrentam dificuldades com os complexos stacks de redes que são compatíveis somente com o 
modelo de negócios tradicional. Para ter sucesso no futuro, os bancos precisam adotar uma nova 
perspectiva técnica e abraçar a tecnologia open source, estimulando a comunicação eficaz entre 
as equipes técnicas e não técnicas. 

Como líder em tecnologia open source, a Red Hat oferece tecnologia de APIs e open banking. 
Também conectamos nossa tecnologia aos objetivos finais da sua empresa, formando uma 
parceria com seu banco para ajudar na adoção do open banking. 

Para saber mais, faça download do InfoBrief da IDC "Beyond banking through open APIs" e 
conheça as soluções de serviços financeiros da Red Hat.

 2 Business Insider, "Fintech continues to push into car lending as Chase partners with AutoFi", em 14 de janeiro 
de 2018
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