
 
 

 
 

FAQ 

Atualização das APIs no diretório 

1- Que mudança deverá ser feita? 

Todas as instituições vinculadas à Fase 1 do Open Banking deverão atualizar o cadastro de suas 

APIs incluindo cada uma das ramificações (endpoints) efetivamente publicadas. Ou seja, a 

entrada que já havia sido cadastrada no diretório deverá ser excluída e todas as ramificações 

que as instituições entenderem como válidas deverão ser incluídas. 

2- Por que essa atualização ocorrerá? 

De acordo com comunicado do Banco Central do Brasil, foram detectados casos em que a 

mensagem de erro 404 era recebida após a tentativa de acesso a endpoints de dependências, 

e de produtos e serviços que instituições não haviam disponibilizado. Por isso, é necessária a 

publicação de todas as ramificações de cada família das APIs, de forma que tanto o 

consumidor quanto o Banco Central tenham clareza sobre a situação de cada um dos itens. 

3- Qual é o benefício de fazer essa mudança? 

O consumidor terá mais transparência e facilidade para localizar as informações das 

instituições envolvidas na Fase 1 do Open Banking. Já o Banco Central terá clareza em relação 

às publicações das APIs de cada uma das instituições. 

4- Quais instituições deverão fazer a atualização?  

Todas as instituições vinculadas à Fase 1 do Open Banking deverão atualizar seus diretórios. 

5- A instituição que represento não tem dependências, produtos ou serviços referentes 

a todas as ramificações. O que eu faço? 

Para evitar distorções nas métricas de disponibilidade de interfaces, as instituições não 

deverão cadastrar as ramificações relativas a dependências ou a produtos e serviços que não 

tenham, não ofertem ou não distribuam.  

6- São quantas APIs e ramificações? 

São 4 famílias de APIs com até 20 ramificações no total.  

7- Qual é o prazo para fazer a atualização? 

As instituições vinculadas à Fase 1 do Open Banking têm até o dia 30 de abril de 2020 para 

atualizar o diretório.  

8- Onde atualizo as informações? 

As informações deverão ser atualizadas no Diretório de Participantes do Open Banking, 

disponível em https://web.directory.openbankingbrasil.org.br 

9- Como atualizo as informações? 

Basta excluir a entrada que já existia e incluir todas as ramificações que a sua instituição 

entenda serem válidas. Você pode baixar o passo a passo aqui.  

https://web.directory.openbankingbrasil.org.br/

