
 
Seja bem-vindo ao Boletim do Open Insurance! 

Este material tem como objetivo reunir os principais temas e informações referentes ao projeto. 

Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, ou queira entrar em contato com a nossa equipe, o canal de 
comunicação oficial é o Service Desk. 
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Nova versão das APIs 
Informamos que foram disponibilizadas novas APIs, e seus respectivos swaggers, referentes 
à Fase 2 para: 
 
 Dados Cadastrais v1.1.0 (Customers) 
 Patrimonial – Residencial v1.1.0 (Patrimonial) 

 
As APIs em questão foram atualizadas refletindo a última versão do Manual de Dados da 
SUSEP (versão 4.1). O release notes dessa atualização pode ser consultado neste link. 
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Testes estruturais e funcionais da Fase 2  
O Motor de Conformidade foi atualizado e está disponível a 1ª Release dos testes estruturais 
e funcionais da Fase 2 para: 
 
 Dados Cadastrais v1.1.0 (obrigatório para todos os participantes) 
 Consentimento v1.0.0 (obrigatório para todos os participantes) 
 Recursos v1.0.0 (obrigatório para todos os participantes) 
 Patrimonial – Residencial v1.1.0 (obrigatório para os Participantes que possuem esta 

apólice) 
 
Em caso de dúvidas sobre estes conceitos, solicitamos que seja consultado o material 
orientativo. 
 
De acordo com cronograma oficializado pela SUSEP, é esperado que sejam feitas as 
homologações funcionais e estruturais dessas APIs conforme os prazos abaixo: 
  
 02/12/2022 - Testes estruturais (Consentimento, Recursos, Cadastrais e Patrimonial - Residencial) 
 13/01/2023 - Testes funcionais (Consentimento, Recursos) 
 01/03/2023 - Testes funcionais (Cadastrais e Patrimonial - Residencial) 
 
 
  
 

Lembrete:  
Implantação de melhorias às APIs da Fase 1  

Relembramos que, após release de melhoria das APIs da Fase 1, 
todas as participantes devem republicar as APIs administrativas 
abaixo além das APIs de produtos, caso possuírem, até 28/10/2022. O 
Motor de Conformidade já está atualizado com a nova versão dos 
swaggers (Etapa I). 

Atenção ao 
Prazo: 

28-outubro 

• Admin v1.1.0 
• Auto Insurance v1.2.0 
• Branches v1.2.0 
• Eletronic Channels v1.2.0   
• Home Insurance v1.1.0 
• Life pension v1.2.0 
• Person v1.2.0 

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

Importante: esclarecimentos de dúvidas ou problemas encontrados devem ser tratados via Service Desk. 
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https://servicedesk.opinbrasil.com.br/KBFAQTree.jsp?menuFlag=ssp
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#api-customers-v1-1-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#api-patrimonial-v1-1-0
https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/open-insurance/arquivos/manual_de_escopo_de_dados_e_servicos_v4-1.pdf
https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/open-insurance/arquivos/manual_de_escopo_de_dados_e_servicos_v4-1.pdf
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.7.html#v1-2-7-15-09-2022-release-notes
https://web.conformance.directory.opinbrasil.com.br/
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#certificacao-de-conformidade
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#certificacao-de-conformidade
https://web.conformance.directory.opinbrasil.com.br/login.html?redirect_uri=http%3A%2F%2Fweb.conformance.directory.opinbrasil.com.br%2Fopenid_connect_login
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#api-admin
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#auto-insurance-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#branches-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#electronic-channels-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#home-insurance-v1-1-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#life-pension-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/#person-v1-2-0
https://br-openinsurance.github.io/areadesenvolvedor/1.2.6.html#v1-2-6-22-08-2022-release-notes
https://servicedesk.opinbrasil.com.br/
https://opinbrasil.com.br/

