
Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. 
E melhor se torna o mundo de negócios.

Quais os desafios para 
o sucesso do Open 
Banking no Brasil?
Open Banking Opportunity Index da EY  
revela os gargalos a serem superados  
para que o país possa aproveitar as 
oportunidades dessa nova dinâmica de 
prestar serviços bancários

Por Rafael Dan Schur
Sócio de Consultoria para  
o mercado financeiro

Este artigo integra o  
Open Banking Opportunity 
Index da EY 

Regulamentação, apesar de importante, não será suficiente 
para o avanço do open banking no Brasil. Acesso à 
infraestrutura e confiança do consumidor são pontos a serem 
melhorados.

No momento em que o Banco Central lança as diretrizes do que virá a ser a regulamentação do open 
banking no Brasil - com o comunicado 33.455, divulgado em abril - é oportuno tratar de outras 
questões igualmente relevantes para o avanço desse tema no país. 

Para entender o potencial dessa nova dinâmica de prestar serviços bancários, a EY realizou um 
amplo estudo em diferentes economias, considerando os quatro pilares principais para o seu 
desenvolvimento.

• Ambiente regulatório: quão propício é o marco regulatório e a política de governo para apoiar o 
sistema bancário aberto

• Potencial de adoção: quais as perspectivas para que os consumidores adotem o open banking, 
considerando o comportamento atual

• Sentimento do consumidor: como a população encara o open banking e o compartilhamento de 
dados financeiros

• Ambiente de inovação: quão aberto e forte é o cenário para promover inovação, especialmente em 
relação a serviços financeiros

Lançado inicialmente com o retrato de 10 países (para acesso a todos os estudos da série, visite 
https://www.ey.com/en_gl/open-banking-opportunity-index), o levantamento traz agora informações 
exclusivas também de Brasil, mostrando como está o país em relação aos quatro pilares e o que é 
preciso endereçar para melhorar resultados. 



O Brasil se destaca em alguns indicadores – como 
o de sentimento do consumidor (ao considerar a 
disposição para uso de serviços bancários online e a 
adoção de fintechs). Temos também um ambiente de 
inovação próximo à média dos países pesquisados – 
embora o financiamento possa ser um desafio maior 
aqui. Mas estamos ainda bastante atrasados em 
potencial de adoção. Assim, mesmo com indicadores 
positivos em relação a alguns dos pilares e com uma 
regulamentação que começa a ser forjada, ficamos 
apenas na sétima posição do ranking geral medido 
pelo estudo.

Para melhorarmos essa posição, o avanço da 
regulamentação precisa ser acompanhado por 
melhorias de infraestrutura e também por ações  
que aumentem a confiança do consumidor.

RANK PAÍS SCORE (0-10)
1 Reino Unido 5,58
2 China 5,33
3 Singapura 5,16
4 EUA 4,96
5 Austrália 4,63
6 Hong Kong 4,59
7 Brasil 4,35
8 Holanda 4,25
9 Canadá 4,17
10 Alemanha 4,14
11 Espanha 3,98
12 Chile 3,26
13 Argentina 2,93

Regulação nascente, alta confiança do consumidor Regulação avançada, alta confiança do consumidor

Regulação avançada, baixa confiança do consumidorRegulação nascente, baixa confiança do consumidor
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 Fonte: EY Open Banking Opportunity Index 2018/2019, Longitude



O principal desafio no Brasil refere-se ao potencial 
de adoção do open banking - nesse quesito estamos 
à frente apenas da Argentina, ocupando a 12a 
posição entre os 13 países retratados.

O que empurra o Brasil para baixo em potencial 
de adoção é, sobretudo, a falta de acesso à 
infraestrutura necessária para o uso de open 
banking por uma grande parcela da população. 
Há deficiência em relação ao acesso à internet e 
a smartphones, principalmente. No Brasil, 13% da 
população tem assinatura de internet de banda 
larga (alta velocidade) ante 39% da média dos países 
pesquisados. O acesso a smartphones chega a 43% 
ante 69% da média dos demais países da pesquisa. 

Desafios

OVERALL RANKING
RANK PAÍS SCORE (0-10)

1 China 6,30
2 Reino Unido 6,30
3 Singapura 6,29
4 Hong Kong 5,98
5 Holanda 5,91
6 EUA 5,77
7 Espanha 5,76
8 Austrália 5,59
9 Alemanha 5,43
10 Canadá 5,34
11 Chile 4,98
12 Brasil 4,96
13 Argentina 3,94

Uso pela População* (83% do Índice Composto)
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Sentimentos  
distintos

Temos também sentimentos muito díspares em 
relação ao open banking. Ocupamos a primeira 
posição mundial em sentimento amplo do 
consumidor, mas caímos para nona posição na 
avaliação do sentimento líquido – quando são 
ponderados os sentimentos positivos e negativos  
sobre os serviços.

Os consumidores no Brasil estão no topo do ranking 
global de sentimento amplo sobre o open banking, 
principalmente pelo conforto que demonstram em 
relação a provedores bancários exclusivamente 
online, às fintechs e também ao compartilhamento 
de dados financeiros com terceiros (desde que 
tenham garantias de segurança). 

Nós somos a segunda nação em adoção de fintechs 
(perdendo apenas para a China), por exemplo.

SENTIMENTO DO CONSUMIDOR  
ÍNDICE COMPOSTO

RANK PAÍS SCORE (0-10)

1 Brasil 5,04

2 China 4,90

3 Chile 3,36

4 EUA 3,34

5 Singapura 3,08

6 Argentina 3,04

7 Austrália 2,92

8 Espanha 2,86

9 Hong Kong 2,84

10 Reino Unido 2,66

11 Canadá 2,46

12 Alemanha 2,42

13 Holanda 2,14 Conforto no Uso de Online Banking (40% do Índice Composto)
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Ao mergulharmos um pouco mais na composição desse sentimento, no entanto, há pontos 
importantes a serem considerados. Embora o sentimento amplo do consumidor sobre open 
banking seja bastante positivo, quando questionados de forma mais específica sobre o tema, 
os 1024 clientes ouvidos no país mostram uma forte polarização - sendo o 4o grupo com mais 
sentimetno positivo, mas também o primeiro em rejeição. 

Ranking Região Sentimento 
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O sentimento líquido é calculado pela diferença entre pessoas com sentimento negativo e pessoas com sentimento positivo 
em relação ao open banking e compõe 20% do índice de sentimento amplo do consumidor (abordado mais acima).

73% dos clientes ficariam 
confortáveis usando um 
provedor bancário  
apenas online

53% se sentiriam confortáveis 
com a ideia de seus bancos 
compartilharem seus dados 
financeiros com terceiros 
- desde que existam 
garantias de segurança 
estabelecidas

 Fonte: Pesquisa EY - Base Brasil = 1.024



Maior aceitação  
entre os mais jovens  
e mais ricos

É importante destacar que, de maneira geral, quanto mais jovem e maior a renda, mais a pessoa 
demonstra sentimentos positivos em relação ao open banking. E quanto maior a idade e menor  
a renda, mais intensos são os sentimentos negativos. 

O sentimento líquido do consumidor é maior entre jovens de 18 a 24 anos, seguido pelo público 
de 25 a 34 anos e é menor entre pessoas com mais de 65 anos. Há ainda alta rejeição no grupo 
com renda anual de R$ 10 mil a R$ 20 mil reais. No grupo com maior renda anual, a partir de R$ 
300 mil, não há rejeição.

Esse retrato, no entanto, tem particularidades. Entre o público de meia idade (35 e 44 anos) 
e renda entre R$ 100 mil e R$ 300 mil por ano, há maior rejeição que a verificada na média. 
Trata-se de algo importante a ser observado, já que essas são as pessoas mais ativas em serviços 
bancários no país. 

Não temos ainda as respostas sobre o porquê da rejeição fugir à regra nesse grupo. Mas é 
possível que isso aconteça porque pessoas com esse perfil têm mais chances de já terem usado 
banco digital, tendo guardado lembranças de experiências negativas.

Mais segurança  
e mais benefícios

Pela lógica do open banking, os dados financeiros do usuário - que hoje estão sob controle 
e gestão dos bancos - passam a ser disponibilizados em uma plataforma integrada (as 
chamadas ‘interfaces de programação de aplicativos, ou APIs’, na sigla em inglês) acessível a  
diferentes instituições. As possibilidades a partir disso são imensas, tanto em negócios para 
prestadores de serviços financeiros, como em acesso a novos produtos para os clientes.

Há, entre os consumidores, uma percepção geral positiva e clara sobre os benefícios.

Vem dessa percepção o segundo principal desafio para a adoção com sucesso do open 
banking no Brasil: a necessidade de aumentar a confiança do cliente. 

O estudo também apontou que os bancos tradicionais ainda são percebidos pela população 
como mais confiáveis que outras instituições – considerando fintechs, seguradoras, bancos 
digitais e empresas de tecnologia - para proteção de dados financeiros pessoais.

A população ouvida considera, no entanto, que para ter acesso a esses benefícios terá que 
abrir mão de privacidade e estará mais exposta a riscos e fraudes - e isso preocupa.

30% 

36% 

acreditam que com open 
banking poderão acessar 
mais serviços bancários  
pelo celular 

pretende manter seus dados 
bancários privados o máximo 
possível

29% 

31% 

entendem que o open 
banking pode ajudar a 
diminuir taxas e tarifas 
bancárias

teme o aumento do risco 
cibernético



FinTechs

Bancos exclusivamente digitais

Grandes empresas de tecnologia 
(Facebook, Google, etc.)

Seguradoras tradicionais

Bancos Tradicionais 55%63% 19% 8% 4%6%

6% 10% 22% 33% 29%

24%12% 19% 27% 25% 19%

8% 12% 22% 21% 38%

53%12% 41% 22% 15% 11%

Esse retrato, no entanto, deve mudar em pouco tempo. Há uma forte possibilidade de que, 
conforme as fintechs e outras instituições começarem a prover mais serviços, elas ganhem 
mais credibilidade junto à população.

Aqui, é importante considerar também o papel que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
terá para impulsionar esse aumento de confiança. Prevista para vigorar a partir do próximo 
ano (e feita na esteira da GDPR europeia), a LGPD é ampla e estabelece que a privacidade 
de dados passa a ser uma agenda obrigatória para todas as instituições, mesmo as não 
financeiras. Isso deve apaziguar parte do sentimento negativo que o consumidor ainda tem 
sobre a exposição indevida de informações.

Nossa avaliação sobre o tema até agora demonstra que a adoção de serviços digitais 
bancários e do open banking especificamente será maior quanto maior forem as garantias 
do consumidor em relação à sua privacidade e gestão de risco de terceiros sobre dados 
financeiros. Está claro que as empresas que conseguirem entregar respostas mais eficazes 
serão também as que exercerão um maior poder de atração entre usuários do serviço. 

Em quais das instituições o consumidor mais confia para seus dados  
financeiros pessoais

As ações esperadas para melhorar o sentimento do consumidor e impulsionar  
o uso do open banking no Brasil

Mais regulamentação de empresas
terceirizadas que acessarão meus

dados

Mais evidências de como esses novos
serviços podem me ajudar a melhorar

minhas finanças

Melhor educação, para que eu tenha
uma compreensão mais clara de como

funciona o Open Banking

Garantias mais fortes de que meus
dados pessoais serão protegidos

Meu banco tendo responsabilidade e me
restituindo se quaisquer perdas fossem

incorridas através do uso de serviços
bancários abertos de empresas de terceiros

55%

24%

17%

26%

53%

1o opção 2o opção 3o opção 4o opção 5o opção

 Fonte: Pesquisa EY - Base Brasil = 1.024
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EY 
Auditoria | Consultoria | Impostos | Transações Corporativas

Sobre a EY

A EY é líder global em serviços de Auditoria, Consultoria, Impostos e 
Transações Corporativas. Nossos insights e os serviços de qualidade  
que prestamos ajudam a criar confiança nos mercados de capitais e 
nas economias ao redor do mundo. Desenvolvemos líderes excepcionais  
que trabalham em equipe para cumprir nossos compromissos perante  
todas as partes interessadas. Com isso, desempenhamos papel  
fundamental na construção de um mundo de negócios melhor para  
nossas pessoas, nossos clientes e nossas comunidades.

No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Auditoria, Consultoria, 
Impostos e Transações Corporativas, com 5.000 profissionais  
que dão suporte e atendimento a mais de 3.400 clientes de pequeno,  
médio e grande portes.

EY refere-se à organização global e pode referir-se também a uma  
ou mais firmas-membro da Ernst & Young Global Limited (EYG), cada  
uma das quais é uma entidade legal independente. A Ernst & Young  
Global Limited, companhia privada constituída no Reino Unido  
e limitada por garantia, não presta serviços a clientes. 

© 2019 EYGM Limited. Todos os direitos reservados. 
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