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1 Dentro do ambiente do Diretório, acesse sua organização. 
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Link de acesso aos ambientes: https://web.sandbox.directory.opinbrasil.com.br

Link de acesso aos ambientes: https://auth.directory.opinbrasil.com.br

2 Dentro da área “Declarações de Software” clique em “Declarações de novo software” 

https://web.sandbox.directory.opinbrasil.com.br/
https://auth.directory.opinbrasil.com.br/
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3 Dentro da janela “Declaração de novo software”, preencha os campos do formulário, 

conforme detalhado abaixo:

Notas: *Campo Obrigatório

O campo URI DO LOGOTIPO é o que a transmissora deverá utilizar para apresentar a logomarca da receptora 

Nome do Campo Descrição Exemplo

VERSÃO*
A versão do software deve ser definida para um valor numérico, um número inteiro (por exemplo, 1) ou um 

número do tipo float (1.2, 2.2, 3.2 etc).
1

NOME DO CLIENTE*
No campo ‘NOME DO CLIENTE’, recomenda-se usar o nome da Marca, de conhecimento do cliente (NOME 

AMIGÁVEL DO CLIENTE) presente no "Servidor de Autorização" da instituição. Este é o nome que a 

transmissora irá receber e declarar ao cliente durante a jornada.
CiaSeguros

URI DO CLIENTE* O site ou URI raiz do recurso, podendo ser o site institucional da organização. https://www.ciaseguros.com.br/info.html

URI DA POLÍTICA Deve ser definido como uma sequência de texto que representa uma URI única de política. https://www.ciaseguros.com.br/policy.html

URI DO LOGOTIPO* Deve ser definida a URI para o logotipo da marca. https://www.ciaseguros.com.br/logo.svg

URI DE REDIRECIONAMENTO*
Os URIs de redirecionamento devem ser definidos como uma string de texto que representa uma URI único de 

redirecionamento, conforme definido na RFC6749 (https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749) - Caso a 

instituição ainda não tenha definido sua URI, inserir: https://www.instituicao.com.br/not_used

https://www.ciaseguros.com.br/cb1
https://www.ciaseguros.com.br/cb2

TERMOS DE SERVIÇO URI Deve ser definido como uma string de texto que representa uma URI única dos Termos de Serviço. https://www.ciaseguros.com.br/tos.html

DESCRIÇÃO Deve ser definido como uma string de texto de sua escolha. Aplicativo CiaSeguros para o segmento de capitalização

EM NOME DE O campo “Em nome de” é classificado como opcional para implementação. <Não se aplica para o contexto do Open Insurance Brasil>

http://www.ciaseguros.com.br/logo.svg
http://www.ciaseguros.com.br/cb2
http://www.ciaseguros.com.br/tos.html

