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O Open Banking vem com a expectativa 
de trazer mais transparência e melhores 
ofertas com mais personalização de servi-
ços para o consumidor, resultando em 
aumento da competição com redução de 
tarifas e melhores condições para contra-
tação de produtos. Nesta Carta, vimos que 
o movimento está em linha com a agenda 
internacional. O Brasil está, portanto, próxi-
mo à fronteira de um sistema financeiro 
moderno. Com isso em mente, analisamos 
os resultados internacionais a fim de identi-
ficar o perfil de produtos desenvolvidos e a 
quem atendem. 

Encontramos uma tendência de cresci-
mento forte de produtos derivados do Open 
Banking nos anos subsequentes à sua 
implementação, com Europa atingindo 
239% de crescimento na quantidade de 
soluções disponíveis em 2020. Dentro 
desse cenário, soluções de pagamento e 
banking saíram na frente: em 2020 havia 
992 produtos de Open Banking para  o 
setor de pagamentos, 917 de contas e 311 
de outros serviços bancários. Além de 
também ter destaque nestes setores, as 
fintechs focaram em gestão financeira:  223 
produtos de pagamento, 113 de gestão e 112 
de banking, concentrando-se em pequenas 
empresas como público-alvo.

Dentre as soluções de banking que surgi-
ram a partir do Open Banking, se destaca-
ram aplicativos para oferta de informação 
sobre produtos disponíveis e a facilidade 
para trocar provedores de conta. No caso 
de soluções para gestão financeira, o foco 
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ficou nos serviços de contabilidade na 
nuvem e gestão de caixa, além de aplicati-
vos que usam inteligência artificial para 
prever o fluxo de caixa a partir do histórico 
recente. Também houve um processo de 
facilitação do acesso ao crédito associado à 
facilitação da avaliação de risco. 

Com esses resultados, olhamos para o 
mercado brasileiro: mais da metade das 
pessoas ocupadas estão em pequenas 
empresas e 38% dessas empresas se 
sentem mal atendidas pelo setor financeiro. 
Considerando aqueles que classificam o 
atendimento apenas regular, essa propor-
ção chega a 74%, deixando apenas 26% 
realmente satisfeitos. Há também forte 
restrição ao crédito, uma vez que a nature-
za da demanda das empresas é de curto 
prazo e alta volatilidade, além de terem 
menos ativos que podem servir como 
garantia. Assim, os produtos desenvolvidos 
a partir do Open Banking que mais parecem 
se aproximar das necessidades brasileiras 
são os de gestão financeira e de compara-
ção de produtos, principalmente crédito. 

Os benefícios do Open Banking para 
pequenas empresas podem ser extensos e 
o crescimento de marketplaces pode 
funcionar como facilitador ao acelerar o 
processo de digitalização das empresas por 
reduzir os custos de entrada no mercado 
digital e estimular inovação, sendo neces-
sário apenas haver monitoramento da pos-
sibilidade de discriminar produtos e servi-
ços, privilegiando ou prejudicando um 
grupo de usuários em detrimento de outro 
devido à natureza de plataforma. 
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1BANCO CENTRAL DO BRASIL. 
Agenda BC#. s.d. Disponível em:https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag. Acessado em: 9 de março de 2021

Fonte: Moneythor (2020)
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Desde 2019, o Banco Central vem imple-
mentando as ações da Agenda BC1, uma 
agenda de modernização regulatória que 
dá continuidade à anterior Agenda BC+ e 
tem como objetivo manter os juros baixos 
de maneira sustentada no tempo e 
aumentar a qualidade e o acesso aos 
serviços financeiros usando a tecnologia 
como instrumento para agilizar e baratear 
transações. Ela é dividida nos pilares de 
inclusão, educação, competitividade, 
transparência e sustentabilidade, colo-
cando o Brasil na fronteira do debate 
regulatório internacional. 

Nesse contexto, a agenda de Open 
Banking talvez seja a medida regulatória 
mais aguardada para este ano. A expecta-
tiva do Banco Central com esse movimen-
to é trazer mais transparência na circula-
ção de informações entre instituições, 
melhores ofertas e personalização de 
serviços para os mais diferentes perfis de 
consumidor. Entre os benefícios pretendi-
dos por esse instrumento regulatório no 
Brasil, o que se destaca é o aumento da 
competição: os resultados esperados são 
redução de tarifas e melhores condições 
para contratação de produtos e serviços. 

Por determinação do Banco Central, 
somente instituições autorizadas podem 
participar do ecossistema e há previsão de 
participantes obrigatórios e voluntários, 
com grandes bancos entre os obrigató-
rios. Isso já demonstra a relevância dessa 
movimentação regulatória para a dinâmi-
ca do mercado. A previsão é de que todas 
as fases da implementação do Open 

Banking ocorram já neste ano: a primeira 
fase começou em 1 de fevereiro; a segun-
da é esperada para 15 de julho; a terceira 
para 30 de agosto; e a quarta para 15 de 
dezembro; todas de 2021. 

Entender o Open Banking para o Brasil 
passa por dois ângulos. O primeiro olha 
para o cenário internacional, para orientar 
expectativas quantitativas e qualitativas a 
respeito da oferta de produtos e serviços 
que podem surgir a partir da sua imple-
mentação. O segundo, por sua vez, enten-
de as particularidades que o país apre-
senta, aproveitando para indicar quais 
cuidados devem ser tomados para que o 
resultado real fique mais próximo do 
esperado. 

Na primeira parte desta Carta, analisa-
mos o primeiro ângulo por meio de um 
benchmark dos resultados já divulgados 
no mundo com relação à quantidade e ao 
perfil dos produtos desenvolvidos a partir 
do Open Banking. Essa análise é contextu-
alizada com o cenário nacional: as deman-
das e gargalos que podem ser atendidos 
pelo Open Banking brasileiro consideran-
do uma trajetória de surgimento de solu-
ções compatível com a internacional. 

Por fim, lidamos com o segundo ângulo 
destacando uma particularidade do caso 
brasileiro, dentre outras que podem existir, 
que pode demandar ações diferenciadas 
dos reguladores de forma a preservar os 
objetivos da medida: o processo de digita-
lização (sobretudo de pequenas empre-
sas), que ocorre em paralelo à implemen-
tação do Open Banking no país.



Recentemente implementado Implementado/Operando Planejado Estagnado

1. Resultados do Open Banking Internacional

O Open Banking começou a ganhar força no cenário internacional em 2015, ano em que 
a União Europeia implementou a Diretiva PSD2, que inaugurou o modelo. Ainda na região, 
o Reino Unido se destacou ao ter sido pioneiro na implementação, com o auxílio do seu 
órgão de defesa da concorrência. Após o primeiro movimento europeu, a ideia de garantir 
um sistema financeiro aberto com compartilhamento de dados entre instituições se 
expandiu para outros países e avançou em diferentes velocidades nos últimos 6 anos2 
(Figura 1).

Figura 1 | Estado de desenvolvimento do Open Banking no mundo
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2PLATFORMABLE. 
Open Banking APIs: State of the Market. 2021. Disponível em:https://platformable.com/q4-2020-trends-report/
Acessado em: 9 de março de 2021

Fonte: Elaboração própria baseado em Platformable (2021)



Além de avançar em diferentes velocidades, os países seguiram diferentes objetivos. 
Países da Europa e a Austrália buscaram aumentar o grau de competição do mercado, 
enquanto países como Coreia do Sul, China e Singapura focaram na integração de tecnolo-
gias para baratear o custo de inovação. Independente da lógica, até porque não são exclu-
dentes, a expansão da adesão é evidente. Os dados mostram que todas as regiões vêm 
tendo resultados expressivos em desenvolvimento de produtos desde o final de 2019. O 
pioneirismo europeu ainda se reflete em números, já que a região teve crescimento de 239% 
na oferta de produtos derivados do Open Banking em 2020, embora a Ásia tenha terminado 
2020 com mais produtos ofertados3 (Figura 2).

3 PLATFORMABLE. 
Open Banking APIs: State of the Market. 2021. Disponível em:https://platformable.com/q4-2020-trends-report/
Acessado em: 9 de março de 2021

Fonte: Elaboração própria baseado em Platformable (2021)

Figura 2 | Número de produtos de Open Banking no 4T de 2020 por região  
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O foco aqui, no entanto, é o perfil de soluções gerado: os setores que desenvolveram produ-
tos e de que tipo. Nesse ponto, os destaques internacionais foram pagamentos e banking. Ao 
fim de 2020, foi identificada a existência de 992 produtos de pagamentos, 917 para contas e 
311 para outros serviços bancários, considerando apenas os desenvolvidos por bancos. 
Olhando para produtos desenvolvidos por fintechs, além dos mesmos dois setores de desta-
que, apareceu um terceiro: o de gestão financeira pessoal, que chegou a ter mais soluções 
desenvolvidas que banking. Foram 223 produtos de pagamento, 113 de gestão pessoal e 112 
de banking. As Fintechs também se diferenciam com relação ao público-alvo: 66% são dire-
cionados para Pequenas e Médias Empresas (PMEs)4 (Platformable, 2021).

4 PLATFORMABLE. op.cit

Fonte: Elaboração própria baseado em Platformable (2021)

Figura 3 | Produtos desenvolvidos por bancos por categoria em 2020
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Devido ao pioneirismo, o estágio de maturidade da política e a semelhança com os obje-
tivos do caso brasileiro, faz sentido olhar especificamente para os resultados britânicos, 
cujo compartilhamento de dados começou em janeiro de 2018. O crescimento foi gradual 
e, no final de 2020, atingiu três milhões de usuários (Figura 5). Em estimativas iniciais 
feitas no país, pesquisadores encontraram que o Open Banking pode gerar £18 bilhões 
anuais em valor para os consumidores5. Além disso, a Small Business Financial Landsca-
pe de 2020 identificou que 50% das pequenas empresas já utilizam serviços derivados de 
Open Banking6.

5REYNOLDS et. al. Consumer Priorities for Open Banking. 2019. 
Disponível em:https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/Consumer-Priorities-for-Open-Banking-report-June-2019.pdf. 

Acessado em: 9 de março de 2021

6OPEN BANKING IMPLEMENTATION ENTITY. Small Business Financial Landscape. 2020.  
Disponível em:https://www.openbanking.org.uk/about-us/latest-news/adap-

ting-to-survive-uks-small-businesses-leverage-open-banking-as-part-of-their-covid-19-crisis-recovery/. 

Acessado em: 9 de março de 2021

Fonte: Elaboração própria baseado em Platformable (2021)

Figura 4 | Produtos desenvolvidos por fintechs por categoria em 2020
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Banking

+ informação sobre produtos e serviços 
disponível para os clientes

+ Facilidade para trocar provedor de conta

O Open Banking britânico também trouxe 
soluções de gestão financeira, nas quais se 
destacaram, principalmente, os serviços de 
contabilidade na nuvem e gestão de caixa. 
Esses serviços foram contratados por 24% 
das empresas e tornaram possível a dispo-
nibilização das informações de conta e 
pagamentos para contadores pela internet 
de forma segura e padronizada. 41% dos 
que utilizaram esse tipo de serviço reporta-
ram redução do custo administrativo. 

Olhando para o perfil dos produtos que 
surgiram e começando por banking, os 
principais tipos de serviço habilitados foram 
plataformas para comparação de produtos 
e serviços e mecanismos de facilitação da 
portabilidade de dados cadastrais em caso 
de troca de instituição provedora. No levan-
tamento, 20% das pequenas empresas 
entrevistadas mudaram os produtos finan-
ceiros que utilizaram nos 6 meses anterio-
res. Aquelas que aderiram ao Open Banking 
também se tornaram mais propensas a 
mudar a instituição domicílio (17% entre 
usuárias do Open Banking contra uma 
média geral de 10%). Antes do Open 
Banking, esse número era de apenas 4%8.

Já o serviço de previsão do fluxo de caixa 
com inteligência artificial foi contratada por 
21% da amostra e estima o fluxo de receitas 
e despesas da empresa a partir do histórico 
recente. Com o uso, 27% afirmaram que 
passaram a entender melhor o negócio9.

Gestão financeira     

- tempo e custos com gestão financeira

+ inteligência sobre funcionamento do 
negócio

Por fim, há a dimensão do crédito. Duran-
te a pandemia, a maioria das empresas 
desse perfil utilizou algum programa oficial 
de ajuda a pequenos negócios, o que pode-
ria inibir a necessidade de buscar crédito. 
Ainda assim, 18% delas recorreram a crédi-
to de fontes alternativas, como cooperati-
vas e fintechs, que se beneficiaram do fim 
do monopólio de dados. Ao facilitar o com-
partilhamento de informações para a ava-

liação de risco, o Open Banking ajudou a 
reduzir o tempo e os custos administrativos 
envolvidos no processo de solicitar um 
empréstimo. Também tornou mais fácil 
para as empresas dar o primeiro passo 
para estabelecer uma relação com institui-
ções credoras que não fossem as de domi-
cílio. Das empresas que utilizaram crédito 
de fontes alternativas aos grandes bancos, 
60% alegaram maior resiliência durante a 
pandemia por causa dele10.

Crédito

- tempo gasto para reunir documentação

+ informações disponíveis aos credores 
para análise de risco

+ fácil solicitar empréstimo em fontes 
alternativas

+ produtos mais adequados a cada cliente

Fonte: elaboração própria baseado em Open Banking Implementation Entity7

7Id.. OBIE Highlights. Fevereiro de 2021. Disponível em: https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/OBIE-Highli-

ghts-January-2021.pdf. Acesso em 20 de abril de 2021.

Id.. OBIE Highlights. Março  de 2021. Disponível em: https://www.openbanking.org.uk/wp-content/uploads/The-OBIEs-

-Monthly-Highlights-February-2021.pdf.  Acesso em 20 de abril de 2021.

Figura 5 | Os resultados preliminares do Open Banking do Reino Unido após 3 anos
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Banking

+ informação sobre produtos e serviços 
disponível para os clientes

+ Facilidade para trocar provedor de conta

O Open Banking britânico também trouxe 
soluções de gestão financeira, nas quais se 
destacaram, principalmente, os serviços de 
contabilidade na nuvem e gestão de caixa. 
Esses serviços foram contratados por 24% 
das empresas e tornaram possível a dispo-
nibilização das informações de conta e 
pagamentos para contadores pela internet 
de forma segura e padronizada. 41% dos 
que utilizaram esse tipo de serviço reporta-
ram redução do custo administrativo. 

Olhando para o perfil dos produtos que 
surgiram e começando por banking, os 
principais tipos de serviço habilitados foram 
plataformas para comparação de produtos 
e serviços e mecanismos de facilitação da 
portabilidade de dados cadastrais em caso 
de troca de instituição provedora. No levan-
tamento, 20% das pequenas empresas 
entrevistadas mudaram os produtos finan-
ceiros que utilizaram nos 6 meses anterio-
res. Aquelas que aderiram ao Open Banking 
também se tornaram mais propensas a 
mudar a instituição domicílio (17% entre 
usuárias do Open Banking contra uma 
média geral de 10%). Antes do Open 
Banking, esse número era de apenas 4%8.

8,9 e 10 OPEN BANKING IMPLEMENTATION ENTITY. op.cit

Já o serviço de previsão do fluxo de caixa 
com inteligência artificial foi contratada por 
21% da amostra e estima o fluxo de receitas 
e despesas da empresa a partir do histórico 
recente. Com o uso, 27% afirmaram que 
passaram a entender melhor o negócio9.

Gestão financeira     

- tempo e custos com gestão financeira

+ inteligência sobre funcionamento do 
negócio

Por fim, há a dimensão do crédito. Duran-
te a pandemia, a maioria das empresas 
desse perfil utilizou algum programa oficial 
de ajuda a pequenos negócios, o que pode-
ria inibir a necessidade de buscar crédito. 
Ainda assim, 18% delas recorreram a crédi-
to de fontes alternativas, como cooperati-
vas e fintechs, que se beneficiaram do fim 
do monopólio de dados. Ao facilitar o com-
partilhamento de informações para a ava-

liação de risco, o Open Banking ajudou a 
reduzir o tempo e os custos administrativos 
envolvidos no processo de solicitar um 
empréstimo. Também tornou mais fácil 
para as empresas dar o primeiro passo 
para estabelecer uma relação com institui-
ções credoras que não fossem as de domi-
cílio. Das empresas que utilizaram crédito 
de fontes alternativas aos grandes bancos, 
60% alegaram maior resiliência durante a 
pandemia por causa dele10.

Crédito

- tempo gasto para reunir documentação

+ informações disponíveis aos credores 
para análise de risco

+ fácil solicitar empréstimo em fontes 
alternativas

+ produtos mais adequados a cada cliente
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Esperamos que o Open Banking estimu-
le no Brasil inovações financeiras similares 
às verificadas no exterior, alcançando 
perfis variados de público. Considerando o 
que ocorreu no Reino Unido em particular, 
há uma expectativa especial com relação 
aos pequenos negócios: os microempre-
endedores individuais (MEI), microempre-
sas (ME) e empresas de pequeno porte 
(PE). Como mais da metade das pessoas 
ocupadas no Brasil trabalhavam em 
empreendimentos com até 5 funcionários11 
e apenas 1 em 4 pessoas ocupadas no 
setor privado12 trabalhava em uma empre-
sa com mais de 50 funcionários13 em 2019, 
um movimento regulatório que seja capaz 
de alcançar esse perfil de empreendimen-
to passa a ter grande relevância. Em espe-
cial porque, apesar da importância para a 
economia brasileira, elas enfrentam 
dificuldades para tirar o melhor proveito 
dos serviços financeiros. 

Em 2018, o SEBRAE registrou que 61% 
das pequenas empresas consideravam o 
sistema bancário ruim ou muito ruim. Em 
2020 a avaliação melhorou, com 38% qua-
lificando o sistema bancário como regular 
e apenas 36% como ruim ou muito ruim14. 

Ainda assim, mais de ⅓ das empresas não 
é bem atendida. 

A situação fica clara quando tratamos de 
crédito, segmento em que há duas restri-
ções comuns a toda América Latina. A 
primeira é a natureza da demanda, que 
tende a ser de curto prazo e alto risco pela 
volatilidade da demanda nos mercados de 
atuação15. Por exemplo, a principal deman-
da de financiamento dos pequenos negó-
cios é para flexibilidade no fluxo de caixa, 
com 62% dos pequenos negócios que soli-
citaram novos empréstimos em 2020 
tendo alegado buscar capital de giro16. A 
segunda é que as pequenas empresas têm 
menos ativos que podem servir como 
garantia. A combinação das duas resulta 
em restrição de crédito17. Além disso, 
quanto menor o porte do empreendimento, 
maior tende a ser a taxa de juros paga, o 
que compromete o seu orçamento. As polí-
ticas para estimular a concessão de crédito 
em 2020 chegaram a reduzir o spread 
pago pelos pequenos negócios, mas estes 
ainda pagam as maiores taxas para pessoa 
jurídica (Figura 6). Esse público, portanto, 
tem um dos maiores potenciais de benefí-
cio com o Open Banking. 

2. Panorama para os pequenos negócios 
no Brasil a partir do Open Banking

11Exceto funcionários públicos e trabalhadores domésticos

12Formal e informal
13IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Anual [2019]. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html?edicao=28549&t=sobre. Acessado 
em 20 de abril de 2021.
14SEBRAE. Financiamento dos Pequenos Negócios no Brasil 2013-2020. Novembro de 2020. 
Disponível em: https://datasebrae.com.br/wp-content/uploads/2021/01/Pesq_Financiamento-2020_Final.pdf. Acessado em 20 de 
abril de 2021

15FERRAZ, RAMOS. Inclusión financiera para la inserción productiva de las empresas de menor tamaño en América Latina: innovacio-
nes, factores determinantes y prácticas de las instituciones financieras de desarrollo. - Serie Financiamiento para el Desarrollo, n° 26 
. Santiago: CEPAL, 2018.  Disponível em:https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/43427/S1701244_es.pdf. 
Acessado em: 20 de abril de 2021
16SEBRAE, op.cit..
17FERRAZ, RAMOS, op. cit.. 
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Figura 6 | Taxa média de juros ao ano das operações de crédito por tipo de devedor

Tomando como base a experiência inter-
nacional, a estruturação do Open Banking 
no Brasil e a identificação dos problemas 
acima, destacamos alguns perfis de solu-
ções desenvolvidas via Open Banking com 
maior potencial de gerar benefícios para os 
pequenos negócios brasileiros caso 
desenvolvidas:

Gestão das finanças: capacitação, redução 
de custos e aconselhamento financeiro

• Controle e previsão do fluxo de caixa
• Educação e aconselhamento financeiro
• Contabilidade e gestão tributária
• Inteligência comercial

Portabilidade entre instituições partici-
pantes

• Comparação de serviços para encon-
trar produtos mais adequados e com 
taxas mais vantajosas
• Compartilhamento de dados para facilitar 
a portabilidade de uma instituição a outra

Crédito
• Solicitação de crédito simplificada via 
acesso ao histórico e documentação do 
cliente
• Comparação de taxas, prazos e condi-
ções de diferentes credores

De forma geral, essas soluções digitais 
que automatizam tarefas administrativas 
reduzem o custo de oportunidade das ativi-
dades e dão aos empreendedores mais 
tempo para se dedicar ao negócio, podendo 
usar os recursos economizados com 
expansões e contratações, por exemplo. No 
Brasil, país em que o tempo gasto com 
burocracia é alto, esse tipo de solução tem 
grande potencial. Os aplicativos que agre-
gam dados transacionais, principalmente se 
combinados com serviços de orientação e 
aconselhamento financeiro, também 
podem facilitar os processos de tomada de 
decisão, tornando-as mais eficientes e 
eficazes para o negócio.

Essa mesma lógica vale para aplicativos 
que comparam diferentes alternativas de 
financiamento de acordo com as necessida-
des elencadas pelos empreendedores, faci-
litando o processo de tomada de decisão. 
Uma vez dentro do ecossistema do Open 
Banking, os pequenos empreendedores 
também conseguem entrar em contato com 
uma variedade maior de instituições credo-
ras. Dentre os pequenos negócios, MEIs 
têm a maior propensão a recorrer a coope-
rativas de crédito e outras instituições não 
bancárias, embora a maior parte das opera-
ções de outros perfis de empresas perma-
neça concentrada nos bancos comerciais e 
múltiplos18. As soluções de Open Banking 

descritas acima podem mudar esse cená-
rio, não só melhorando as condições para o 
empreendedor, como também gerando 
mais competição no mercado. 

Ainda no caso das soluções de crédito, o 
compartilhamento de dados das grandes 
instituições bancárias pode agilizar o 
processo de solicitação, análise e aprova-
ção de empréstimos, o que entra na lógica 
que apresentamos acima de economia de 
tempo. Processos baseados em ciência de 
dados e atendimento digital resultam em 
tempo de aprovação de crédito inferior a 24 
horas em 64% das fintechs de crédito19. Há 
outra dimensão além do tempo, no entanto: 
a maior disponibilidade de informações 
sobre o histórico de solvência da empresa 
sendo processado por meio de tecnologias 
como data analytics e machine learning 
torna a avaliação de risco mais precisa e 
possibilita à instituição desenvolver produ-
tos personalizados para o público em ques-
tão. Dado o cenário de acesso ao crédito 
por pequenos negócios atualmente, esse 
perfil de solução do Open Banking se des-
taca como gerador de benefícios no Brasil.

Dados internacionais apontam que, no 
quarto trimestre de 2020, havia 222 
produtos de score de crédito desenvolvi-
dos via Open Banking por bancos e 51 
produtos de crédito por fintechs cobrindo 9 
categorias20. Esses resultados não são 
suficientes para garantir que o crédito 
ficará mais barato, mas são indicativos de 
que o Open Banking tem correspondido à 
expectativa de gerar mais soluções de 
crédito em nível internacional. 

Fontes: BCB, SCR e Depef, 2021.
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18BANCO CENTRAL DO BRASIL. Sistema Gerenciador de Séries Temporais: Inclusão Financeira e Indicadores de Crédito. 
Disponível em:https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLocalizarSeries. 

Acessado em: 23 de março de 2021.

19PWC. A Nova Fronteira do Crédito no Brasil. 2019. Disponível em:https://www.pwc.com.br/pt/estudos/setores-atividades/finan-

ceiro/2019/pesquisa-credito-digital-19.pdf. Acessado em: 27 de janeiro de 2021

20PLATFORMABLE. op.cit
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O Open Banking é uma iniciativa voltada 
não só para a abertura do sistema financei-
ro, mas também para sua digitalização, 
levando em consideração que grande parte 
das suas aplicações são entregues no 
formato digital. Dessa forma, a atividade 
regulatória deverá levar em consideração 
os riscos que o processo de digitalização 
apresenta para pequenas empresas e quais 
os seus respectivos impactos nos benefí-
cios que se espera do Open Banking. 

Primeiro, é importante falar sobre a rele-
vância do movimento de digitalização que 
virá (e que já começou, aliás). Além da 
dimensão de consentimento, há de se con-
siderar que, quanto mais habituadas e 
incluídas ao cenário digital as empresas 

estiverem (e, particularmente, as pequenas), 
mais fácil tende a ser a compreensão da 
importância da medida e a adesão aos 
produtos que estão surgindo. Para trazer 
insights sobre isso, usamos dados da pes-
quisa TIC Empresas de 2017 e 201921. A pes-
quisa mostra que o acesso à internet nas 
empresas brasileiras é praticamente 
universalizado (98%), embora o uso de 
meios digitais para certas atividades finan-
ceiras no formato digital seja incipiente. 
Enquanto pagamentos e consultas bancá-
rias digitais são feitos digitalmente por mais 
de 92% das empresas, outras transações 
financeiras como contratação de seguros e 
investimentos, ficam apenas em 42%22, 
embora tenham crescido 7,7% entre 2017 e 
201923 (Figura 8)24.

Figura 7 | Tipo de atividade financeira realizada pelas empresas na internet (%)

2.2 Salvaguardas para os benefícios 
do Open Banking para pequenos negócios

Fonte: elaboração própria baseado em CETIC (2017, 2019)

21A pesquisa é desenvolvida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC) com 
objetivo de medir a posse e o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) entre empresas com 10+ pessoas ocupadas 
usando metodologia e conceitos do manual da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. 

22CETIC. TIC Empresas. 2019. Disponível em:https://cetic.br/pt/pesquisa/empresas/. Acessado em: 8 de março de 2021

23Todos os dados são com o universo de empresas que declararam ter acesso à internet. No entanto, estas são 98%, próximo do 
universo total. 

24CETIC. TIC Empresas. 2017-2019. Disponível em:https://cetic.br/pt/pesquisa/empresas/. Acessado em: 8 de março de 2021
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Fonte: elaboração própria baseado em CETIC (2019)

25CETIC. TIC Empresas. 2019. Disponível em:https://cetic.br/pt/pesquisa/empresas/. Acessado em: 8 de março de 2021

Além disso, a proporção de empresas brasileiras que oferecem desenvolvimento de 
habilidades digitais para seus profissionais é baixa, principalmente para empresas de 
pequeno porte (30%)25 (Figura 10). Considerando que o Brasil não tem um amadurecimen-
to de habilidades digitais individuais e que não há essa oferta de qualificação no perfil de 
empresa mais presente no país, essa frente permanece como um possível gargalo.
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Figura 8 | Empresas que treinaram equipe para desenvolvimento de habilidades de TIC 
por porte (%) 
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Ultrapassado o ponto da relevância, é 
importante entender como o processo de 
digitalização provavelmente se dará para 
essas pequenas empresas: no momento, o 
destaque tem sido parcerias ou inclusões 
em marketplaces. Olhando em nível mun-
dial, eles tiveram um crescimento no 
volume de vendas de 81% em 2020 frente 

40% do comércio eletrônico como um 
todo, além de terem expandido suas redes 
de vendedores em uma média de 46%. 
Com a adesão maciça de novas lojas, o 
leque de produtos à venda dentro das 
plataformas também deu um salto de 
32%. Com um número maior de lojistas, o 
tráfego de suas próprias lojas aumentou 

34% e a receita líquida para cada vende-
dor dentro dos seus ecossistemas alcan-
çou US$ 15 mil26 neste ano. A China se 
destaca nesse sentido: apenas 10% do 
comércio eletrônico do país é feito fora de 
marketplaces27. 

No Brasil, segundo a Associação Brasi-
leira de Comércio Eletrônico (ABComm), 
95% dos consumidores que fazem com-
pras online o fazem através de marke-
tplaces. Com o cenário de crescente 
demanda por digitalização já presente 
antes da pandemia, houve um aumento de 
13% na adesão de varejistas brasileiros 
aos marketplaces no primeiro semestre 
de 201928. Hoje, eles são 78% do fatura-
mento do e-commerce e, na pandemia, o 
crescimento do setor foi o maior em 20 
anos. Entre março e julho de 2020 
apenas, 150 mil novas lojas entraram em 
marketplaces, com 80% delas optando 
por grandes players do mercado29. O 
perfil de digitalização através de marke-
tplaces tem sido a opção a ser destacada 

pelas facilidades que trazem ao empreen-
dedor, principalmente aquele com menos 
estrutura própria (caso das pequenas 
empresas brasileiras como mostramos 
acima): eles oferecem estrutura de paga-
mentos, logística, marketing e outros 
recursos que facilitam a entrada no 
mundo digital. 

Uma preocupação com relação ao Open 
Banking que deriva desse perfil de digitali-
zação através de marketplaces apareceu 
na consulta pública britânica mais recente 
sobre a expansão da estrutura do Open 
Banking no país30. A preocupação é fruto 
de uma característica inerente ao mercado 
de plataforma: o acúmulo de informações 
que esses sistemas detêm sobre seus usu-
ários e a possibilidade de discriminar 
produtos e serviços, privilegiando ou preju-
dicando um grupo de usuários em detri-
mento de outro. Um acompanhamento 
dessas questões facilita que a agenda de 
Open Banking brasileira atinja os benefí-
cios potenciais que mapeamos nesta Carta.



26MIRAKL. Enterprise Marketplace Index.2021. 
Disponível em:https://www.mirakl.com/2021-enterprise-marketplace-index-

-by-mirakl-reveals-marketplaces-grew-at-more-than-double-the-rate-of-overall-ecommerce-in-2020/. 

Acessado em: 11 de março de 2021

27E-COMMERCE BRASIL.China: marketplace, modelos de negócios e o coronavírus. 25 de março de 2020. 
Disponível em:https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/coronavirus-china-marketplace-modelos-de-negocio/. 

Acessado em: 11 de março de 2021

28 JORNAL EXCLUSIVO. Marketplaces Impulsionam o Crescimento do e-commerce ao longo da pandemia. 2020. 
Disponível em: https://exclusivo.com.br/_conteudo/negocios/2020/09/17/marke-

tplaces-impulsionam-o-crescimento-do-e-commerce-durante-a-pandemia.html. Acessado em: 20 de abril de 2021

29 IDEIA NO AR. Todos os dados sobre o mercado de marketplace. 2020. 
Disponível em:https://www.ideianoar.com.br/mercado-de-marketplace-entenda-o-crescimento-dos-marketplaces-no-brasil/. 

Acessado em: 20 de abril de 2021

30 INSTITUTO PROPAGUE. Open Finance: debates sobre o futuro do sistema financeiro britânico. 2021. 
Disponível em:https://institutopropague.org/noticias/open-finance-debates-sobre-o-futuro-do-sistema-financeiro-britanico/. 

Acessado em: 20 de abril de 20201
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O perfil empresarial do Brasil, conside-
rando especialmente as características 
das pequenas empresas, permite esperar 
que os desdobramentos do Open Banking 
no país espelhem, em certa medida, os 
movimentos internacionais - com desta-
que para o caso britânico. Nesse sentido, 
caberia esperar uma expansão na oferta 
de soluções voltadas para  gestão finan-
ceira. São exemplos: aplicativos de con-
trole e previsão do fluxo de caixa, de edu-
cação e aconselhamento financeiro, de 
contabilidade e gestão tributária; e de 
inteligência comercial. Iniciativas dessa 
natureza  podem encontrar uma deman-
da/carência por ferramentas que promo-
vam um grande ganho de eficiência aos 

empreendedores, melhore resultados 
comerciais, com implicações positivas, no 
limite, para resultados econômicos. 

Ademais, a análise dos casos interna-
cionais e do mercado brasileiro sugere 
espaço para soluções de comparações 
de preços e serviços. A insatisfação 
alegada por parte relevante dos usuá-
rios aponta para uma demanda de busca 
por melhores preços e, especialmente, 
serviços. O compartilhamento de infor-
mação permitirá também a possibilidade 
de oferta de crédito mais adequada ao 
perfil do tomador, podendo, ainda, incluir 
perfis historicamente às margens do 
serviço financeiro.

3. Propague Tendências – O Futuro Próximo
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