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4.8 Tutoriais
Todas as informações necessárias para o desenvolvimento, testes e entrada em produção de aplicações ou APIs no Open Banking devem estar disponíveis em tutoriais
publicados na Área do Desenvolvedor no Portal do Open Banking. Cada tutorial deve conter todos os passos necessários para o completo desenvolvimento da atividade em questão, como
desenvolvimento e uso de aplicações e APIs, autenticação e autorização, uso da Sandbox, aplicação de testes de conformidade e cadastramento no diretório. Quando pertinente, devem
ser fornecidos exemplos de código fonte ou de capturas de telas, tornando o processo o mais claro possível para todos os participantes e interessados.
4.9 Extensibilidade
As especificações das APIs do Open Banking podem não dar acesso a todos os dados e funcionalidades que um ou mais participantes desejam expor para os consumidores
das APIs. Isso pode ser necessário para melhor suportar casos de uso ou possibilitar inovações em produtos e serviços financeiros. Para atender estas e outras necessidades, é facultado
aos participantes implementarem versões estendidas das APIs inteiramente compatíveis com as especificações padrões das APIs que são:
I - novos endpoints;
II - novas operações em endpoints pré-existentes;
III - novos parâmetros em operações pré-existentes, desde que opcionais; e
IV - novas propriedades em respostas pré-existentes.
A Estrutura Responsável pela Governança do Open Banking deverá publicar no Portal do Open Banking as definições e recomendações acessórias relacionadas às extensões
das APIs.
Todas as extensões implementadas pelos participantes deverão estar listadas, com sua documentação referenciada, em seção específica no Portal do Open Banking e
disponíveis para consumo, observadas as regras de ressarcimento de despesas previstas na regulamentação vigente.
5. Requisitos não funcionais
Esta seção apresenta os requisitos não funcionais que as instituições participantes devem observar na implementação das APIs do Open Banking.
5.1 Limites de tráfego
As APIs deverão suportar, no mínimo:
I - 300 requisições por segundo globalmente, ou seja, independente do endereço IP (Internet Protocol) do qual provêm as requisições; e
II - 500 requisições por minuto originadas de um mesmo endereço IP.
As requisições que excederem os limites poderão ser enfileiradas ou recusadas, caso em que deverão ser respondidas com o código de status HTTP 429 (Too Many
Requests).
Por fim, as requisições que ultrapassarem os limites deverão ser desprezadas no cálculo do tempo de resposta das implementações das APIs.
5.2 Desempenho
Deverá ser medido o tempo de resposta de cada requisição, ou seja, o tempo transcorrido entre o recebimento de uma requisição que não ultrapassa os limites de tráfego
e o momento em que a requisição é completamente respondida. Adicionalmente, esta medição deverá ser feita de maneira que os tempos medidos sejam os mais próximos possíveis
dos tempos de resposta experimentados por quem fez a requisição. Neste contexto, as APIs deverão manter o percentil 95 do tempo de resposta em no máximo:
I - 1000ms, caso sejam classificadas como APIs de alta prioridade;
II - 1500ms, caso sejam classificadas como APIs de média prioridade; e
III - 4000ms, caso sejam APIs administrativas.
Por exemplo, em um dia que uma API da alta prioridade receba 10.000 requisições, o tempo de resposta de pelo menos 9.500 requisições deve ser inferior a 1.000ms.
5.3 Disponibilidade
As APIs "Produtos e Serviços", "Canais de Atendimento", "Consentimento", "Dados Cadastrais", "Cartão de Crédito", "Contas" e "Operações de Crédito" deverão satisfazer
requisitos mínimos de disponibilidade. Cada um de seus endpoints deverá estar disponível:
I - 85% do tempo a cada 24 horas; e
II - 95% do tempo a cada 1 mês; e
III - 99,5% do tempo a cada 3 meses.
Há perspectiva de elevação dos requisitos mínimos de disponibilidade das APIs destinadas ao compartilhamento de outros dados e serviços do escopo do Open Banking, de
forma a harmonizá-los com os dos sistemas de pagamentos críticos.
O Portal do Open Banking deverá conter uma especificação detalhada de como a disponibilidade de cada endpoint será calculada.
Brasília, 14 de abril de 2021.
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB Nº 96, DE 14 DE ABRIL DE 2021
Divulga a versão 2.0 do Manual de Escopo de Dados e Serviços do Open Banking.
Os Chefes do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro (Denor) e do Departamento de Tecnologia da Informação (Deinf), no uso das atribuições que lhes conferem os
arts. 23, inciso I, alínea "a", 62, inciso IV, e 116, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do Banco Central do Brasil, anexo à Portaria nº 84.287, de 27 de fevereiro de 2015, com base
no art. 3º, inciso I, da Resolução BCB nº 32, de 29 de outubro de 2020, resolvem:
Art. 1º Esta Instrução Normativa divulga a versão 2.0 do Manual de Escopo de Dados e Serviços do Open Banking, de observância obrigatória por parte das instituições
participantes, conforme Anexo.
Parágrafo único. O manual de que trata o caput, em sua versão mais recente, estará acessível na página do Open Banking no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil na internet
e no Portal Open Banking do Brasil, mantido pela Estrutura Responsável pela Governança do Open Banking de que trata o art. 44, § 1º, da Resolução Conjunta nº 1, de 4 de maio de
2020.
Art. 2º Fica revogada a Instrução Normativa nº 35, de 29 de outubro de 2020.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
HAROLDO JAYME MARTINS FROES CRUZ
Chefe do Departamento de Tecnologia da Informação
JOÃO ANDRÉ CALVINO MARQUES PEREIRA
Chefe do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro
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Descrição das alterações
Versão inicial.
Alteração do campo "Taxa pré-fixada contratada" referente às taxas de juros remuneratórias de operações de crédito (Item 3.3)para "Taxa nominal pré-fixada contratada".
Inclusão de regras e demais requerimentos para o compartilhamento de dados cadastrais e transacionais de clientes relacionados a contas de depósito à vista ou de poupança, contas
de pagamento pré-pagas ou pós-pagas e operações de crédito.
Aprimoramento da "Introdução" e exclusão da seção de "Apresentação".
Inclusão de referências a novos atos normativos e ao Portal do Open Banking no Brasil na seção de "Referências".
Reordenamento de parágrafos, alterações de nomes de seções e outras alterações de forma, sem alteração de mérito.

Termos de Uso
Este manual detalha os requisitos técnicos para a implementação dos elementos necessários à operacionalização do Open Banking, complementando a regulamentação vigente
sobre o tema.
O manual será revisto e atualizado periodicamente a fim de preservar a compatibilidade com a regulamentação, bem como para incorporar os aprimoramentos decorrentes da
evolução do Open Banking e da tecnologia.
Informações mais detalhadas e exemplos da aplicação deste manual poderão ser encontradas nos guias e tutoriais disponíveis no Portal do Open Banking no Brasil, na Área do
Desenvolvedor.
Sugestões, críticas ou pedidos de esclarecimento de dúvidas relativas ao conteúdo deste documento podem ser enviados ao Banco Central do Brasil por meio dos canais
institucionais dessa autarquia.
Referências
Estas especificações baseiam-se, referenciam e complementam, quando aplicável, os seguintes documentos e elementos:
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Referência
Resolução Conjunta nº 1, de 2020
Circular nº 4.015, de 2020
Resolução BCB nº 32, de 2020
Resolução BCB nº 19, de 2020
Resolução CMN nº 3.919, de 2010
Resolução CMN nº 4.072, de 2012
Resolução CMN nº 3.694, de 2009
Resolução CMN nº 4.881, de 2020
ISO 4217
ISO 3166
Documento 3040
Portal do Open Banking no Brasil

Origem
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1. Introdução
Os dados e serviços objeto de compartilhamento representam parte primordial do Open Banking, pois serão determinantes para o grau de utilidade e interesse no Open Banking
pela sociedade. Desse modo, a garantia da qualidade, disponibilidade e integridade é fundamental para que os elementos necessários à construção da confiança no Open Banking estejam
presentes.
Este manual foi elaborado com o objetivo de assegurar o nível de detalhamento e padronização necessário para os dados relacionados na Resolução Conjunta nº 1 e na Circular
nº 4.015, ambas de 4 de maio de 2020, observado os prazos de implementação do Open Banking.
De modo geral, os dados listados neste manual são de implementação obrigatória pelas instituições participantes, de acordo com a Circular nº 4.015, de 2020. Excepcionalmente,
há campos cuja implementação neste momento é opcional, porém recomendável, assinalados com asterisco (*), de modo a disponibilizar um período para adequação dos sistemas de
informação das instituições participantes antes da sua conversão em obrigatórios. Finalmente, cabe ressaltar que as instituições participantes do Open Banking possuem autonomia para
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021041900053
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