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Diretório de Participantes  
Cadastro de APIs Fase 2 
O ambiente de produção do Diretório de Participantes está disponível para cadastro das 
APIs que fazem parte da primeira entrega da Fase 2 do Open Insurance Brasil. 
Conforme informado no Ofício Eletrônico nº 1/2022/DIR3/SUSEP, a data regulatória para 
cadastro é 01/09. 

Atenção ao Prazo: 

01-setembro 

As APIs que devem ser cadastradas1 são:  
• Dados Cadastrais (Customers): 

o https://api.organizacao.com.br/open-insurance/customers/v1/personal  
o https://api.organizacao.com.br/open-insurance/customers/v1/business  

• Consentimento (Consents): 
o https://api.organizacao.com.br/open-insurance/consents/v1  

• Recursos (Resources):  
o https://api.organizacao.com.br/open-insurance/resources/v1  

• Patrimonial – Compreensivo Residencial: 
o https://api.organizacao.com.br/open-insurance/insurance-patrimonial/v1  

São esperados os cadastros das APIs que trazem os ramos comercializados pelos respectivos grupos de empresas 
das participantes que possuam clientes com apólices, conforme critérios do manual.  
Em caso de dificuldade no cadastro das APIs, além de informações pertinentes relacionadas à consulta da base 
SES, solicitamos que seja aberto um chamado no Service Desk para o registro e tratamento dos problemas. 

1  Nota: as APIs que estão no portal refletem o manual 4.0 da SUSEP. As APIs ajustadas com a versão 4.1 publicada pela 
SUSEP em 15/08 serão publicadas em breve. 

 

Nova Interface de Usuário 
A fim de melhorar a experiência do usuário em funcionalidades que serão úteis para as novas fases do projeto, foi 
implementada uma atualização à Interface de Usuário (UI) do Diretório de Participantes.  
As principais alterações incorporadas foram:   

• Certificação de segurança pode ser adicionada em Declaração de Software e/ou Servidor de Autorização 
• Facilitação da criação dos certificados BRCAC e BRSEAL em Sandbox 
• Facilitação da criação de Declarações de Software 
• Números de telefone de contato atualizadas para serem opcionais 

As participantes podem retornar à navegação com a antiga UI pela barra superior de navegação, caso prefiram. 
 
  
 

Implantação de  
melhorias às APIs da Fase 1  
Foi publicada nova versão dos swaggers de produto (Etapa I) com sugestões de 
melhorias recebidas via Service Desk e priorizadas junto ao GT de Escopo de Dados e 
seus subgrupos. O prazo para homologação destas versões é 28/10/22 e as APIs 
atualizadas são: 

Atenção ao Prazo: 
28-outubro 

• Admin 
• Auto Insurance 
• Branches  
• Eletronic Channels  
• Home Insurance 
• Life pension 
• Person 

A nova versão e respectivos release notes estão disponíveis no Portal do Desenvolvedor. 
 

  
 

Certificados de Segurança 
Padronização e Orientações  
Conforme informado no Comunicado 68, a Estrutura Inicial do Open Insurance  
está avaliando a padronização dos certificados de segurança, visando a facilitação de 
futuras interoperabilidades do ecossistema com o Open Finance. 

Atenção:  
prazo estendido 

Desta forma, sugerimos que as seguradoras aguardem novas instruções antes de iniciar os processos de 
obtenção dos certificados e certificação FAPI. Aos que já obtiveram os certificados e/ou tenham iniciado o 
processo de certificação, em breve teremos novos direcionamentos de como proceder.   
Com o cronograma faseado publicado pela SUSEP (Ofício Circular Eletrônico nº 1/2022/DIR3/SUSEP), os 
prazos para obtenção dos certificados e certificação foram postergados, e não serão cobrados para 01 de 
setembro. 
Sobre os certificados de segurança, foi elaborado e disponibilizado um FAQ para dar suporte às participantes, 
baseado nas discussões feitas com as Autoridades Certificadoras, que pode ser acessado via Service Desk. 
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