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Um novo olhar para o 
Open Finance

O Open Banking 
vem gerando mais 
possibilidades do que 
a gente imaginava, 
sem contar com 
as iniciativas que 
ampliaram o acesso 
dos brasileiros ao 
sistema financeiro 

O caminho não é “rou-
bar” participação 
dos grandes bancos, 

mas ampliar o mercado. 
E isso nós temos visto 
acontecer. Ele abriu mais 
possibilidades aos diversos 
tipos de negócios. 

A implementação desse 
sistema aberto no Brasil 
teve início em fevereiro de 
2021 e, atualmente, está 
na quarta e última fase, 
que autoriza as instituições 
financeiras a compartilha-
rem dados de produtos e 
serviços como seguros, in-
vestimentos, câmbio, entre 
outros. 

Diante dessa amplia-
ção nas possibilidades de 
troca de informações, o 
Banco Central atualizou 
a nomenclatura do Open 
Banking para Open Finance, 
que nada mais é que uma 
estratégia para adoção do 
conceito de transformação 
mais ampla no mercado. 

Em poucas palavras, o 
Open Banking é um mode-
lo que propõe a abertura 
do sistema bancário e o 
compartilhamento de infor-
mações dos usuários entre 
diferentes instituições, 
permitindo que os clientes 
movimentem as suas con-
tas por meio de diferentes 
plataformas e migrem com 
mais facilidade de um banco 
para outro.

Já o conceito de Open Fi-
nance trata-se da abertura 
do sistema financeiro como 
um todo. Isso significa que, 
além dos bancos, outras 
organizações do mercado 
também poderão comparti-
lhar serviços e informações 
como corretoras de seguro, 
varejistas, indústrias, com-
panhias de câmbio, fundos 
de previdência, entre ou-
tros.

O Open Banking surgiu 
com a finalidade de ampliar 
a melhora da experiência do 
cliente. O sistema permite 
mais transparência no com-
partilhamento de dados. Ou 
seja, os consumidores pode-
rão usar diversos serviços 
e produtos em diferentes 
instituições. Outro ponto é 
uma maior autonomia para 
o cliente. 

Mesmo com a autorização 
para que as instituições 
financeiras acessem os da-
dos, isso não significa que há 
um “contrato de fidelidade”. 
Essa autorização pode ser 
cancelada a qualquer hora. 
E por último, é a redução 
de tarifas bancárias. 

Diversas instituições fi-
nanceiras oferecem condi-
ções especiais para os seus 
clientes, tais como cartões 
de múltiplos bancos e até 
mesmo diferentes contas 
digitais em um único am-
biente virtual.

O fato é que o Open Finan-
ce traz boas perspectivas 
quanto à competitividade 
dos negócios. Acredito que 
este sistema chega em boa 
hora para simplificar as 
transações e impulsionar 
as trocas. Os clientes e as 
empresas só têm a ganhar 
com tudo isso!
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D - Autoridades de Registro 
Autoridades de Registro da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 
(ICP-Brasil) se reúnem no próximo dia 24, no auditório do Colégio Maria 
Imaculada, em São Paulo, para o 3º Encontro das Autoridades de Regis-
tro do Brasil - Encontr[AR], evento presencial que reunirá especialistas 
em gestão, inovação, tecnologia e recursos humanos. Entre os temas: 
“Novas tecnologias, inovação e disrupção” e “Como as Autoridades de 
Registro podem fazer entregas de valor?”. As Autoridades de Registro 
são entidades públicas ou privadas que têm a função de identificar e 
cadastrar usuários para a emissão de certificados digitais. Inscrições e 
mais informações: (https://www.aarb.org.br/3encontrar.html).

E - Universo da Bicicleta
O maior evento do universo bike da América Latina, Shimano Fest, acontece 
entre os próximos dias 18 e 21, no Memorial da América Latina, em São Paulo. 
Os dias 18 e 19 (quinta e sexta-feira) serão exclusivos para profissionais 
do mercado. No final de semana, dias 20 e 21, a entrada é aberta e gratuita 
ao público. O evento movimenta toda a cadeia, ou melhor, gira a roda do 
universo da bicicleta, desde fabricantes, marcas e revendedores ao público 
final, de todas as idades, que terão a oportunidade de conhecer novidades 
e lançamentos, testar produtos e se divertir de uma forma saudável, entre 
familiares e amigos. Mais informações: (www.shimanofest.com.br).

F - Prédio Histórico
A Secretaria de Patrimônio da União irá tentar, pela quarta vez, leiloar 
o edifício Joseph Gire, mais conhecido como ‘A Noite’, na Praça Mauá, 
no Centro do Rio. O antigo imóvel, que é símbolo da arquitetura art 
déco, terá um valor mínimo de R$38,5 milhões, valor 60,71% inferior 
aos R$ 98 milhões que o Governo Federal cotou na primeira tentativa 
de pregão eletrônico, em abril do ano passado. Primeiro arranha-céu 
da América Latina, foi sede da famosa Rádio Nacional. Mesmo fazendo 
parte da história do Rio e do Brasil, o imóvel não recebeu nenhum lance 
nos últimos eventos. O leilão será no próximo dia 22 e as ofertas por 
meio do portal (https://imoveis.economia.gov.br/) - (diáriodorio.com).

G - Bons Resultados
A Peugeot continua em ritmo acelerado nas vendas de 2022. A marca do 
Leão atingiu 2,5% de market share e crescimento de 67% com 25.180 

A - 2 Milhões de Livros 
A campanha “Leia com uma criança”, do Itaú Social, distribuirá 
gratuitamente 2 milhões de livros para secretarias municipais de 
educação e organizações da sociedade civil. As obras selecionadas 
para esta edição são “De passinho em passinho: um livro para sonhar 
e dançar” e “A pescaria do curumim e outros poemas indígenas”. As 
solicitações podem ser feitas por instituições de todo o Brasil, porém 
serão priorizadas aquelas localizadas em municípios mais vulnerá-
veis. No site (itausocial.org.br/leiacomumacrianca) as instituições 
podem solicitar um kit - composto por dois livros - para cada criança 
atendida ou matriculada.

B - Ponto Final
O Grupo Abril colocou à venda o imóvel UPI Campos do Jordão, 
localizado em dois municípios vizinhos, Campos do Jordão e Santo 
Antonio do Pinhal, em uma importante rota turística da região. Ava-
liado em R$ 16,1 milhões e com área total de 752 mil m2, o processo 
ocorre em cumprimento ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo 
Abril e à sentença de encerramento do processo, que foi proferida 
em fevereiro de 2022. Além de potencial para transformação de rede 
hoteleira, a propriedade ainda possui potencial para exploração 
de madeira.  A previsão de abertura do pregão, que é organizado 
pela Sold Leilões na plataforma Superbid, é no dia 5 de setembro. 
Para mais informações, acesse: (https://oportunidade.superbid.net/
editora-abril).

C - Programa de Pré-incubação 
O Hipe Innovation Center está auxiliando empreendedores de diversas 
regiões do Brasil a transformarem as suas ideias em startups em um 
programa gratuito de pré-incubação, o ‘Hipe My Idea’. Após a fase de 
pré-incubação online, os selecionados ficarão uma semana no Hipe 
(localizado no coração do Vale do Pinhão, em Curitiba) com tudo 
pago. Eles apresentarão seus modelos de negócios para uma banca 
e as três ideias que se saírem melhor serão premiadas. O primeiro 
lugar também ganhará uma viagem para a NRF, em Nova Iorque. 
Além disso, um deles poderá ser convidado para participar do Hipe 
como uma startup incubada e receber um aporte inicial. Saiba mais: 
(www.hipe.cc/myidea).

unidades emplacadas de janeiro a julho, contra 15.043 veículos comerciali-
zados no mesmo período de 2021. Resultado alcançado mantém a empresa 
como a marca que mais cresce, atualmente, em volume percentual, da 
indústria automotiva brasileira, enquanto o mercado registrou queda 
de 13% nas vendas. A chegada da nova motorização 1.0 Firefly para o 
hatch de sucesso da Peugeot sem dúvida refletiu diretamente nos bons 
resultados da marca. Outras informações, acesse (www.stellantis.com).

H - Mercado Artístico
O mercado brasileiro de direitos autorais movimentou em 2021 mais 
de R$ 1 bilhão, um crescimento de 20% frente ao ano anterior. Diante 
desse importante volume de recursos e da falta de opções bancárias 
voltadas para o artista nacional, o Modal e a Inova Tao uniram-se para 
criar o Art Bank, o primeiro banco nacional estruturado para aliar 
música, arte, tecnologia e finanças. Em uma parceria inédita, a união 
visa desenvolver uma instituição para os artistas que desejam ter maior 
controle e protagonismo na gestão financeira de suas carreiras, além de 
ter acesso aos mais atualizados serviços bancários, de investimentos, 
créditos e seguros, oferecendo a antecipação de recebíveis, aquisição 
de direitos autorais, divisão de pagamentos, integração com ticketeiras 
e seguros específicos para o artista. 

I - Energia Renovável 
A Luft Healthcare, operadora logística da Luft Logistics voltada à área da 
Saúde, acaba de receber o certificado internacional I-REC emitido pela 
Trinity Energia/Instituto Totum. Desde 2018, a operadora reduziu em 
100% sua emissão de carbono proveniente do consumo de 5.346 MWh 
de energia elétrica na sede em Itapevi (SP), substituindo-a por energia 
100% renovável. O certificado é um sistema global de rastreamento de 
atributos de energia renovável projetado para facilitar a contabilidade 
confiável de MWh renovável. Reconhece que 100% da energia consumida 
no site de Itapevi é proveniente de fontes renováveis (Eólica, Solar, 
Biomassa, PCH e CGH) e garante que as usinas geradoras da energia 
consumida pela Luft Healthcare em sua sede atendem a no mínimo 
5 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (OD’s) da ONU.

J - Melhor Compra
De mais de dois mil veículos avaliados pela Revista Quatro Rodas, dos 
mais variados segmentos e preços, dois modelos da Jeep® ganharam 
destaque na importante premiação realizada pela revista. Mais do que 
isso, o Renegade, em sua versão Longitude, além de ficar em primeiro 
lugar na categoria de SUVs de até 170 mil reais, ainda foi eleito a “Melhor 
Compra de 2022”, considerando todas as categorias da premiação! E o 
Jeep Compass também ficou bem colocado em duas categorias. Para 
se chegar à lista de TOP 3 em cada categoria, são avaliados: preço; des-
valorização; custo de seguro; peças e revisões; oferta de equipamentos 
de série e tamanho da rede autorizada. 
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Os motoristas de carga autônomos receberam ontem 
(9) as duas primeiras parcelas do Auxílio Caminhoneiro, 
benefício emergencial para repor os efeitos do aumento 
do diesel neste ano. Como cada parcela equivale a R$ 1 
mil, cada caminhoneiro receberá R$ 2 mil neste mês. 

O dinheiro foi depositado nas contas poupança sociais 
digitais para ser movimentado por meio do aplicativo Caixa 
Tem, que permite a compra em lojas virtuais cadastradas, 
o pagamento de contas domésticas e a transferência para 
qualquer conta bancária. Criado pela emenda constitucio-
nal que estabeleceu estado de emergência por causa da 
alta do preço dos combustíveis, o Auxílio Caminhoneiro 
será pago até dezembro. 

A emenda elevou benefícios sociais e instituiu auxílios 
emergenciais até o fim do ano. Têm direito ao benefício 
os transportadores de carga autônomos cadastrados no 
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de 
Cargas (RNTR-C), até 31 de maio deste ano. Também 
chamado de BEm-Caminhoneiro, o auxílio será pago a cada 
transportador autônomo, independente da quantidade de 
veículos que tiver. 

No próximo dia 16, será a vez de os taxistas receberem 
o benefício emergencial para a categoria. Eles também 

O dinheiro foi depositado nas contas poupança sociais digitais 
para ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.

No acumulado do ano, 
a inflação oficial está 
em 4,77% e em 12 

meses ficou em 10,07%. 
Em junho, a inflação subiu 
0,67%. Os dados foram 
divulgados ontem (9) pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

De acordo com o gerente 
da Pesquisa, Pedro Kisla-
nov, o índice foi pressio-
nado pela queda no preço 
dos combustíveis, além da 
tarifa de energia elétrica. 
A gasolina caiu 15,48%, 
o etanol teve redução de 
11,38% e o gás veicular 
ficou 5,67% mais barato. 
“A Petrobras, no dia 20 
de julho, anunciou uma 
redução de 20 centavos 

O índice foi pressionado pela queda no preço dos combustíveis, 
além da tarifa de energia elétrica.
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Bares e restaurantes têm o melhor 
desempenho do ano em julho, mas 
número de estabelecimentos com 
prejuízo ainda preocupa, informou 
a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel). O número 
de bares e restaurantes que tiveram 
lucro aumentou de 35% para 37% 
em julho de 2022 e os que fecharam 
o mês com prejuízo caíram de 29% 
para 26%.

O representante da Abrasel, José 
Camargo, disse que o setor está oti-
mista para os próximos meses, mas 
que ainda preocupa o grande número 
de estabelecimentos com prejuízo e 
com dívidas acumuladas. Entre os 
estabelecimentos que tiveram prejuí-
zo em julho, 75% deles apontam que 
a inflação é o principal fator para o 
resultado negativo.

Por outro lado, a associação  estima 

que o setor pode contratar até 100 mil 
novos trabalhadores até o final do ano, 
aproveitando a Copa do Mundo e as 
festas de Natal e ano novo. Dos estabe-
lecimentos consultados pela pesquisa, 
35% disseram que esperam contratar 
novos empregados no futuro e 11% 
afirmaram que têm intenção de demitir 
trabalhadores. A pesquisa da Abrasel 
entrevistou donos de 1.484 bares ou 
restaurantes de todo o Brasil (ABr).

IPCA tem deflação de 0,68% em 
julho, menor taxa desde 1980

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o mês de julho com deflação de 0,68%, 
a menor taxa desde o início da série histórica, em 1980

Kislanov, ao explicar que 
a redução nos combustí-
veis resultou em queda 
de 4,51% no grupo de 
transportes e teve reflexo 
também na habitação, que 
caiu 1,05% com a redução 
de 5,78% na conta da ener-
gia elétrica. 

Foram os dois únicos 
grupos com variação ne-
gativa no mês. Além da 
redução da alíquota de 
ICMS sobre os serviços de 
energia elétrica, a Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou 
as Revisões Tarifárias 
Extraordinárias de dez 
distribuidoras, reduzindo 
as tarifas a partir de 13 de 
julho (ABr).

no preço médio do com-
bustível vendido para as 
distribuidoras. 

Além disso, tivemos tam-
bém a Lei Complementar 

194/22, sancionada no fi-
nal de junho, que reduziu 
o ICMS sobre combustí-
veis, energia elétrica e 
comunicações”, ressaltou 

Caminhoneiros recebem auxílio com 
parcela dobrada

ganharão duas parcelas do benefício (julho e agosto), de 
até R$ 1 mil cada uma. O valor final dependerá da quanti-
dade de taxistas que demandarem o benefício. Caso haja 
mais taxistas que o previsto, o valor para cada um ficará 
menor. A terceira parcela será paga em 30 de agosto.

Terão direito ao benefício os motoristas de táxi regis-
trados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás 
expedidos até 31 de maio (ABr).
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Bares e restaurantes têm o melhor desempenho em julho


