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OPEN BANKING: O QUE É
E COMO FUNCIONA?

O Open Banking, novo sistema que promete revolucionar a
indústria financeira, está sendo implementado no Brasil.

Novos produtos e serviços devem surgir a partir do
desenvolvimento do Open Banking no país, mas sempre seguindo
o conjunto de regras estabelecido para a criação do conceito.

Na esteira do Pix e da agenda do Banco Central (BC) de
incentivo à competitividade no Sistema Financeiro Nacional
(SFN), a chegada do Open Banking deve trazer mais opções de
produtos e serviços financeiros, com menos custos, além de mais
transparência aos clientes finais, que terão mais autonomia sobre
sua vida financeira.

Vale dizer que o Open Banking não é uma exclusividade do Brasil.
O Reino Unido foi o pioneiro, ao implementar um sistema parecido
em 2018, enquanto a Austrália implementou a primeira fase do
seu programa em julho deste ano, por exemplo. A Índia também
já deu os primeiros passos para a criação do seu Open Banking.

Na prática, o cliente será dono de seus dados financeiros e poderá
escolher quando e com quais empresas vai compartilhá-los.
O InfoMoney preparou este guia completo sobre o Open Banking,
com tudo o que já se sabe até agora. Confira a seguir.

Além disso, países como Estados Unidos, Canadá e Rússia estão
analisando maneiras de incorporá-lo aos seus sistemas financeiros.
Cada país pode adotar o Open Banking conforme as suas
características e liberar o compartilhamento de dados até certo
nível, mas, de modo geral, o objetivo da aplicação do novo
conjunto de regras é promover a concorrência, a eficiência e
oferecer novos produtos para o consumidor final.

O que é?
O Open Banking é um conjunto de regras e tecnologias que vai
permitir o compartilhamento de dados e serviços de clientes
entre instituições financeiras por meio da integração de seus
respectivos sistemas.

No Brasil, está previsto o compartilhamento de dados cadastrais,
usados para abrir uma conta em banco, tais como: dados pessoais
(nome, CPF/CNPJ, telefone, endereço, etc.); dados transacionais
(informações sobre renda, faturamento no caso de empresas,
perfil de consumo, capacidade de compra, conta corrente, entre
outros); e dados sobre produtos e serviços que o cliente usa
(informações sobre empréstimos pessoais, financiamentos, etc).
Tudo sempre com o consentimento do usuário.

O princípio fundamental do Open Banking é o consentimento
do usuário, ou seja, as empresas deverão, obrigatoriamente,
compartilhar informações de um cliente (seja pessoa física ou
jurídica), se ele solicitar e autorizar a transmissão dos dados para
outra instituição.
Não é um aplicativo que vai permitir o compartilhamento, nem
um produto. Os clientes poderão pedir para suas instituições
financeiras compartilharem seus dados, se assim desejarem, por
meio dos aplicativos já existentes das respectivas instituições.

O processo de liberação dos dados vai acontecer de forma
gradual ao longo de 2021.
Clique aqui para ver como vai funcionar cada fase.

FIQUE DE OLHO NA AGENDA PARA O MÊS DE FEVEREIRO!
CURSOS E TREINAMENTOS VIRTUAIS
DATA

DESCRIÇÃO

INSTRUTOR

CIDADE

SINGULAR

24 e 25/02

Treinamento de Segmentação e
Vendas por Carteira

Tomas Sparano

Virtual

Uniprime do Iguaçu

REUNIÕES
DATA

DESCRIÇÃO

CIDADE

SINGULAR

08 e 22/02

Reunião – Conselho Fiscal

Videoconferência

Uniprime Central

26/02

Assembleia Geral Ordinária

Videoconferência

Uniprime Central

26/02

Reunião – Conselho de Administração

Videoconferência

Uniprime Central

Podem ocorrer alterações de datas e inclusão de cursos e reuniões.

Aconteceu
na Central
INFORMAÇÕES – REUNIÕES & TREINAMENTOS
Em função do Coronavírus, informamos que todos os treinamentos presenciais foram cancelados e todas as reuniões estão sendo
realizadas por meio de videoconferência.

Reunião – Conselho Fiscal

Reunião - FGCoop

A Reunião do Conselho Fiscal da Uniprime Central foi realizada
nos dias 04 e 25 de janeiro, por videoconferência.

A primeira reunião do ano do Conselho de Administração do
FGCoop foi realizada no dia 27 de janeiro, de forma remota. Esteve
presente na reunião Dr. Alvaro Jabur, presidente da Uniprime Central
e também membro do Conselho de Administração do FGCoop e
o assessor cooperativista Edgar de Souza Mendes.

Reunião – Conselho de Administração
A Reunião do Conselho de Administração da Uniprime Central
foi realizada no dia 29 de janeiro, por videoconferência.

Aconteceu
nas Singulares
UNIPRIME NORTE DO PARANÁ
PRÉ-ASSEMBLEIAS ON-LINE
Em 2021, Uniprime organiza as tradicionais reuniões em formato
totalmente digital.

Nos eventos digitais, além de apresentar os resultados, os
cooperados terão a oportunidade de tirar dúvidas a partir de uma
interação que acontecerá ao vivo com os dirigentes da Uniprime.

Adaptando-se a nova realidade dos eventos digitais e prezando
pela segurança de seus dirigentes, colaboradores e cooperados, a
Uniprime realizará suas pré-assembleias de forma digital. “Desde
que fundamos a cooperativa, as pré-assembleias sempre foram
realizadas presencialmente nas cidades onde possuímos agências,
especificamente nos meses de janeiro e fevereiro. Este ano, devido
às condições da pandemia, resolvemos manter os encontros,
porém em formato de vídeo, mas com o mesmo objetivo, ou seja,
de levar informações em primeira mão aos nossos cooperados
sobre os resultados da Uniprime”, explica Dr. Alvaro Jabur,
Presidente do Conselho de Administração da Uniprime.
Serão duas Pré-Assembleias, uma voltada para as Agências e
cooperados do Paraná, e outra para São Paulo. “É um momento
muito oportuno, pois permite um contato direto com os
cooperados, algo que sempre valorizamos”, enfatiza Dr. Jabur.

AGÊNCIA CAMPINAS É DESTAQUE NA UNIPRIME
Unidade comemora o primeiro lugar no resultado das sobras.
Todo final de ano, a Uniprime reconhece as Agências que
alcançaram os melhores resultados referente às sobras anuais
da cooperativa. Em 2020, o destaque ficou por conta da
Agência de Campinas (SP), que ocupou o primeiro lugar no
ranking, seguida das unidades de Maringá (PR), Londrina Sede
(PR), Sorocaba (SP), Curitiba Batel (PR) e Bauru (SP).
De acordo com Roberto Balestra, Gerente da Agência Uniprime
Campinas, a conquista é um orgulho para toda equipe que,
mesmo em um ano tão atípico, conseguiu superar os desafios
e trazer ótimos resultados para a cooperativa.

Fico muito feliz e orgulhoso de poder contribuir para o
crescimento e consolidação da Uniprime no estado de São
Paulo. Inauguramos a Agência Campinas há 5 anos, com
grandes desafios para conquistar o nosso espaço. Agradeço o
apoio de toda Diretoria, áreas de Suporte e colaboradores da
unidade que foram fundamentais para conseguirmos escalar
um sólido crescimento acelerado ao longo de todos esses
anos, contribuindo de forma importante na geração de sobras
para nossos cooperados”, afirma Balestra.
OBS: imagem pré pandemia dos colaboradores da Agência
Campinas.

EXEMPLO DE CUIDADO E AMOR AO PRÓXIMO
Colaboradora Uniprime conta sobre o trabalho voluntário em
hospital de Campinas.
Nutrida pelo sentimento de gratidão, a Assistente de Negócios
da Agência Campinas, Marilize Ana Stolarski, dá um belo
exemplo de cuidado e amor ao próximo. Há um ano, ela realiza
um trabalho voluntário na área de internação no Centro Infantil
Boldrini, que consiste em fantasiar-se de diversos personagens
para fazer a alegria dos pacientes que sofrem de câncer ou
doenças sanguíneas.

no (19) 3787-5000, ou com a coordenação do voluntariado
pelo telefone (19) 98408 5836 (Helena). “Além de valorizar
a nossa saúde, ver o sorriso e a força daquelas crianças, a fé
de seus familiares, e saber que posso colaborar para que seus
dias sejam um pouco menos doloridos, já vale muito à pena”,
garante Marilize.

Localizado em Campinas, o hospital atua no atendimento de
crianças, adolescentes e jovens, e 70% de seu atendimento é
realizado por voluntários em diversas áreas. “O meu setor leva
um pouquinho de alegria e diversão aos pacientes e familiares,
proporcionando momentos mais descontraídos durante o
período de internação. Fantasiados, fazemos visitas diárias
aos leitos, oferecendo brincadeiras, amor e acolhimento aos
enfermos e acompanhantes”, explica a Assistente.
Quem quiser contribuir, seja através de trabalho voluntário ou
outro tipo de ajuda, deve entrar em contato com o hospital
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