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As informações compartilhadas durante o 

evento são sigilosas e todo o material 

divulgado pela KPMG é de sua 

propriedade, estando proibido fotografar, 

gravar, armazenar, reproduzir ou 

compartilhar todo o conteúdo divulgado 

no evento, salvo prévio e expresso 

consentimento por escrito da KPMG.
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Websérie

KPMG 
Risk Journey 2022
Open Finance - Novos rumos na gestão de 

riscos financeiros
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Websérie

KPMG 
Risk Journey

Moderadores
Open Finance - Novos rumos na gestão de riscos financeiros
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Diogo Dias
Sócio-líder de Risk 

Advisory Solutions da 

KPMG no Brasil

Lucio Anacleto
Sócio-líder de Financial 

Risk Management da 

KPMG no Brasil
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Próximos webcasts 

KPMG Risk Journey

Acesse a agenda

completa de webcasts

através do QR Code

acima e inscreva-se!

Tendências nas práticas de governança e de gerenciamento de riscos 

das empresas brasileiras em 2022 (Sidney Ito e Fernanda Allegretti) 

31/01

Das 17:30 às 19:00

O perfil do fraudador (Emerson Melo e Carolina Paulino)
02/02

Das 17:30 às 19:00

Resiliência Operacional na Era digital (Leandro Augusto e Phelipe Linhares)
03/02

Das 17:30 às 19:00

ESG – a conexão com GRC (Sebastian Soares e Nelmara Arbex)
08/02

Das 17:30 às 19:00

Reimagened the Internal Audit 

(Fernando Lage, Sandro Silva, Camila Marçal e Leticia Faria) 

10/02

Das 18:00 às 19:30

Open Finance - Novos rumos na gestão de riscos financeiros 

(Rodrigo Bauce e Rodrigo Africani) 

14/02

Das 17:30 às 19:00

Os desafios de GRC no processo de IPO (Simon Fishley e Eliete Martins)
15/02

Das 17:30 às 19:00

Maturidade das funções de GRC (Renata Santana e Patrícia Silva)
21/02

Das 17:30 às 19:00

Cybersecurity – Key Considerations para 2022 

(Leandro Augusto e Samara Schuch)

23/02

Das 17:30 às 19:00

Riscos nos Programas de Inovação (André Coutinho e Oliver Cunningham)24/02

Das 17:30 às 19:00

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022


Reveja os webcasts 
realizados pela KPMG

https://bit.ly/AgendaKPMGeventoson-line
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Websérie

KPMG 
Risk Journey

Apresentação
Open Finance - Novos rumos na gestão de riscos financeiros
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Rodrigo Bauce
Sócio-diretor de

Financial Risk 

Management 

da KPMG no Brasil

Rodrigo Africani
Sócio-diretor de Risk 

Advisory Solutions da 

KPMG no Brasil
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Open Finance - Novos rumos na gestão de riscos financeiros

Quais são os 
desafios e valor 
agregado?

‘
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Fonte: Desafios do Open Finance - KPMG Brasil -

Serviços Financeiros - KPMG South America Clustering 

(appkpmg.com)

...para uma boa atuação 

em Open Finance, é 

importante trabalhar os 

aspéctos tecnológicos, 

regulatórios e os novos 

modelos de negócios...

Desafios do Open Finance
Novos modelos de negócios, competitividade, tecnologia e aspectos regulatórios  

https://appkpmg.com/news/9545/desafios-do-open-finance?t=kpmg-live-recebera-dr-waldemir-rezende-e-luciene-magalhaes&_escaped_fragment_=
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Canadá

Em estudo

México

Aprovada Lei das 

Fintechs. Open 

Banking em 

estruturação 

Brasil

Em implementação 

União Europeia

Diretiva PSD2

Reino Unido

Implementação OB 

iniciada em 2018

OPIN criação de um 

painel de pensão com o 

potencial de criar uma 

interface no estilo OB

Austrália

Em processo de 

implementação OB

Algumas iniciativas de 

OPIN de players 

conectando via APIs

Índia

Em processo de 

implementaçãoChile

Em estudo para 

implementação

Estados Unidos

Em estudo

Japão, Hong 

Kong e 

Singapura

Em evolução na 

implementação

Vários países estão desenvolvendo e implementando seus respectivos frameworks...

Envolvimento global em Open Finance

...no Reino Unido, foram 

registrados 3 milhões de 

usuários ativos no sistema 

nos três primeiros anos de 

Open Banking, até janeiro 

de 2021...

Fonte: CNN Brasil [Open Banking UK]
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Experiência no Reino Unido em 2018

30%

44%

25%
se apresentaram como 

´´abertos para a ideia´´. Em 

geral, empresas mais 

sofisticadas e maiores 

(manufatura, tecnologia, 

telecom, serviços financeiros)

não pagariam por 

qualquer serviço 

´´Open Banking´´

trocariam de serviços 

financeiros relacionadas 

a pagamentos em função 

de preço, velocidade e 

facilidade

25%
dos participantes 

apresentaram 

preocupações e 

desconforto em 

compartilhar dados 

em qualquer 

circunstância
não trocariam de 

serviços financeiros 

relacionados a 

pagamentos em 

qualquer situação

42%

42%

Em 2018, a KPMG efetuou uma pesquisa com 1.000 empresas quanto a visão de Open Banking...

No lançamento do Open Banking em 2018, boa parte das empresas no Reino Unido não entendiam o tema e 

demonstravam receios quanto ao compartilhamento de dados. 

da população analisada 

foram consideradas 

conservadoras e 

72% deste grupo 

estariam indispostos 

em participar do 

Open Banking

Fonte: Is Open Banking open for business? [KPMG UK – November 2018]
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Fevereiro 
2021

Agosto
2021

Outubro
2021

Dezembro
2021

Março
2022

FASE 1
01/02:

Instituições 
disponibilizando 
informações...

FASE 2
13/08:
Dados 

cadastrais 
compartilhados 

serviços 
tradicionais...

FASE 3
29/10:

PIX e entrada 
gradual de 
arranjos de 

pagamentos...

FASE 4
15/12: Dados 

compartilhados 
sobre produtos de 

investimentos, 
previdência, seguros, 

câmbio, outros (processo 
de certificação APIs)...

04/03:
Seguros, 

previdência 
complementar 

aberta e 
capitalização...

11/03:
Arranjos de 
pagamento 

(maquininhas 
de cartão)...

18/03:
Operações de 

câmbio...

25/03:
Contas de depósito 

a prazo e outros 
produtos com 

natureza de 
investimento...

Open Finance

‘

Cenário local

Open Banking

Set/22: 
Data 

Sharing 
[OpenIn]

Dez/22: 
Services 
[OpenIn]

...

Fonte: Open Banking (bcb.gov.br)

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openbanking
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Ajuste de modelo de negócios 

e adaptação de carteira de 

clientes...

Oferta considerando 

inovação, tecnológica e 

compartilhamento de dados...

Comunicação com os 

clientes e barreira cultural...

Organização e segurança 

de dados e informação...

Aspectos regulatórios...

Monitoramento de riscos 

financeiros...

Governança, gestão de riscos, controles internos e compliance
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Inovação e modelos 

com finanças 

embarcadas:

Potencial de U$7.2 

trilhões de dólares 

em 10 (dez) anos até 

2030...
[Business Insiders, 2021]

Risco de Mercado

Risco de Crédito

Risco de Liquidez

Novos rumos na gestão de riscos financeiros…
Instituições não-financeiras ofertando produtos e serviços financeiros, maior concorrência e novos entrantes...
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´´A epidemia, que num primeiro momento resultou em contração da atividade econômica e 

consequentemente das operações com cartões, gerou uma elevação do uso dos meios de 

pagamento eletrônicos.´´

[Meios Eletrônicos de Pagamentos e Agenda BC# | 2021]

Alteração do comportamento de consumo e velocidade das mudanças tecnológicas

Ativos digitais Novos meios de 
pagamentos

CBDC
[Central Bank Digital Currency]

‘

Fonte: Open Banking (bcb.gov.br)

Centralização de processos e a crescente busca por descentralização
Inovação tecnológica, adesão e novas diretrizes regulatórias

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/openbanking
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Websérie
Novos meios de 
pagamentos
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Open Products

(Marketplace de produtos, 

Agregadores)

Open Processes

(Score alternativo de crédito, 

empréstimo com base em fluxo 

transacional)

Open Innovation

(Incubadoras e Sandboxes)

Escopo: Dados e recursos compartilhados entre setores financeiros, 

incluindo Previdência, Investimentos, Seguros, etc. 

Open Assets

(Banking as a Service, 

Compliance as a Service)

Dados Abertos

(e-Commerce, Serviços Públicos, 

Saúde, etc.)

Modelos de Negócio Abertos

(Embedded Finance)

Open Talent

(Gig Economy (economia 

freelancer), Colaboradores 

internacionais)

Open Experiences

(Experiências hiperpersonalizadas, 

Invisible Banking)

Escopo: Compartilhamento de dados e recursos entre setores, incluindo e-

Commerce, jogos online, serviços públicos, saúde, Telecom, etc.

Centrado nas 

Instituições

Centrado no 

Usuário

Competição oligopolista Ampla Colaboração

Fonte: Open Banking: The Dawn of Collaborative Innovation - WhiteSight e Spire Tech

Open Insurance

(Seguros, Previdência e 

Capitalização)

Novos produtos, serviços financeiros, competitividade e beneficio ao consumidor... 

‘

Open Finance

Open Economy

‘Open Banking

Escopo: Informações de conta e 

iniciação de pagamento via 

Compartilhamento de dados.

Instituições 

Fechadas

Informações abertas de contas

(AISPs, Agregadores de conta)

Open Payments

(PISPs, Autenticação robusta de 

usuários)

APIs abertas

(Consentimento do usuário, 

Interfaces padronizadas)
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Open Products

(Marketplace de produtos, 

Agregadores)

Open Processes

(Score alternativo de crédito, 
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(Banking as a Service, 

Compliance as a Service)
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(Embedded Finance)

Open Talent

(Gig Economy (economia 

freelancer), Colaboradores 

internacionais)

Open Experiences

(Experiências hiperpersonalizadas, 

Invisible Banking)

Escopo: Compartilhamento de dados e recursos entre setores, incluindo e-

Commerce, jogos online, serviços públicos, saúde, Telecom, etc.

Centrado nas 

Instituições

Centrado no 

Usuário

Competição oligopolista Ampla Colaboração

Fonte: Open Banking: The Dawn of Collaborative Innovation - WhiteSight e Spire Tech

Open Insurance

(Seguros, Previdência e 

Capitalização)

Novos produtos, serviços financeiros, competitividade e beneficio ao consumidor... 

‘

Open Finance

Open Economy

‘Open Banking

Escopo: Informações de conta e 

iniciação de pagamento via 

Compartilhamento de dados.

Instituições 

Fechadas

Informações abertas de contas

(AISPs, Agregadores de conta)

Open Payments

(PISPs, Autenticação robusta de 

usuários)

APIs abertas

(Consentimento do usuário, 

Interfaces padronizadas)
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1980 

Associação 

com os Banco

1996

Primeiras 

adquirentes

2000

Aumento da tecnologia

(Chips)

2013

Lei 12865

Regulamentação 

Banco Central*

1968 - Brasil

Diners

Bradesco Elo

Anos 1980 

Criação Terminais 

eletrônicos

2008 - Auto 

Regulamentação

2010-2020

Quebra dos 

monopólios

2020

Pix

Plano Real

Estabilidade e 

expansão

2021- Iniciador 

Pagamento

com Open Banking
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O PIX já representa 30% do 

total de transações bancárias 

no País

Em 2020 o número de 

transações on-line cresceu 

80%

O PIX já é maior do que 

TED/DOC

As transações por celular 

representam 51%

As transações por 

aproximação saltaram 

456%

Impacto dos novos meios de pagamento

Source: Febraban e Dock
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Aumento da 
competitividade entre os 

bancos 

Redução das taxas 
e juros

Melhora da 
competitividade do 

pequenos comércios
Contribuição na inclusão 
financeira da população

Aumento do comércio 
eletrônico

O que esperar?

Source: Febraban e Dock
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68%

56%

36%

28%

22%
21%

20%

4%

Fraud and Security Digital

Transformation

Regulatory

Compliance

Fintech

Competition

Neobank

Competition

BigTech

Competition

Customer

Relationship

Other

Governança, riscos e controles internos 

‘

Source: Trend Barometer - Minsait Payments 2020

O que o mercado entende como desafios em novos meios de pagamentos?
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Websérie

KPMG 
Risk Journey
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Próximos webcasts 

KPMG Risk Journey

Acesse a agenda

completa de webcasts

através do QR Code

acima e inscreva-se!

Tendências nas práticas de governança e de gerenciamento de riscos 

das empresas brasileiras em 2022 (Sidney Ito e Fernanda Allegretti) 

31/01

Das 17:30 às 19:00

O perfil do fraudador (Emerson Melo e Carolina Paulino)
02/02

Das 17:30 às 19:00

Resiliência Operacional na Era digital (Leandro Augusto e Phelipe Linhares)
03/02

Das 17:30 às 19:00

ESG – a conexão com GRC (Sebastian Soares e Nelmara Arbex)
08/02

Das 17:30 às 19:00

Reimagened the Internal Audit 

(Fernando Lage, Sandro Silva, Camila Marçal e Leticia Faria) 

10/02

Das 18:00 às 19:30

Open Finance - Novos rumos na gestão de riscos financeiros 

(Rodrigo Bauce e Rodrigo Africani) 

14/02

Das 17:30 às 19:00

Os desafios de GRC no processo de IPO (Simon Fishley e Eliete Martins)
15/02

Das 17:30 às 19:00

Maturidade das funções de GRC (Renata Santana e Patrícia Silva)
21/02

Das 17:30 às 19:00

Cybersecurity – Key Considerations para 2022 

(Leandro Augusto e Samara Schuch)

23/02

Das 17:30 às 19:00

Riscos nos Programas de Inovação (André Coutinho e Oliver Cunningham)24/02

Das 17:30 às 19:00

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022

https://bit.ly/KPMGRiskJourney2022


Reveja os webcasts 
realizados pela KPMG

https://bit.ly/AgendaKPMGeventoson-line
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Fale com o nosso time
Fale com o nosso time!
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