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Somos a Lina:

• Fundada em Jun/2019;

• Larga experiência em infraestrutura do mercado 
financeiro;

• Pioneira no desenvolvimento do Open Banking e 
Open Finance no Brasil

• Desenvolvedora da plataforma HUB Fundos RTM 
(o Open Finance da Indústria de fundos)

• Empresa do portfolio de investimentos da RTM



Introdução: Benefícios do Open Finance

▸ Compartilhamento de dados reduz a assimetria de informações;

▸ Novos e melhores serviços financeiros;

▸ Aumento de competitividade;

▸ Redução de custos operacionais;

▸ Inclusão de novas pessoas no ecossistema de investimento;

▸ Novos participantes do mercado financeiro

Provedores de serviços 

intermedeiam a relação entre 

clientes e instituições financeiras



Open Finance Brasil em números desde Março de 2022

▸ 804 instituições participantes

▸ 250 milhões de chamadas de APIs por semana;

▸ +6,7 milhões de consentimentos ativos;

▸ 5 milhões de adesão de usuários únicos;

▸ 14 instituições habilitadas como ITP – Iniciadora de Transação de Pagamentos



Fases do Open Finance

Fases implantadas

▸ Fase Dados Abertos (Informações de produtos e taxas);

▸ Fase Dados de Conta;

▸ Fase Iniciação de Pagamento;

Fases futuras

▸ Fase EPOC (Encaminhamento de proposta de oferta de Crédito)

▸ Fase Câmbio;

▸ Fase Investimentos;



B3 Investidores (Acesso Auto-Regulado)



                                     

                   

          

             

                     

            

                        

            

              

               

                   

              

                    

                 

                          

                    

        

                   

          

                       

                         

                           

                    

             

   

Instituições Autorizadas a Participar do Open Finance



Casos de Usos para as Corretoras e Distribuidoras

▸ Agenda do Open Finance é regulação inevitável, que tal tirar proveito?

▸ CRM - Prospecção de clientes (mar aberto informado);

▸ Melhorias no processo de Onboarding:

▸ PIX para o primeiro investimento; (cash-in via ITP)

▸ Agregação de informações de clientes (PFM);

▸ CRM - Acompanhar entradas de recursos em todas as contas do cliente;

▸ Melhorias nos fluxos de liquidação;

▸ Conta de Pagamento versus Conta de Registro;

▸ Anti-fraude – fator adicional de autenticação;

▸ Melhoria nos processos de PLD e KYC;

▸ Concessão de crédito;

▸ Ampliação de limtes (de cartão de crédito e outros).



Solução Open Finance RTM – Lina oferecida aos associados

▸ Oferta SaaS – Software as a Service (Open Finance as a Service)

▸ Utiliza nuvem da RTM – RTM Cloud;

▸ Pode ser entregue na Internet ou na RTM Financial Net:

▸ Tecnologia para consumir dados e módulos de inteligência de negócios;

▸ Tecnologia para contribuir com dados (regulatório);

▸ Integração com sistemas legados considerado no projeto;

▸ Solução já cobre as fases futuras (e open insurance se desejável);





Solução certificada FAPI de gestão de 
consentimento e barramento de acesso aos 
sistemas legados, com Gateway de APIs, 
Portal do Desenvolvedor e o Sandbox mais 
completo do mercado!

Tudo o que a sua instituição precisa para 
acelerar a adequação ao ECOSSISTEMA 
REGULADO, com a segurança de uma 
solução certificada e o suporte dos nossos 
eXperts em Open X! 

Data Push



Fluxo de Consentimento
BI & Analytics

Certificação RP

Obtenção de Dados

Dashboards
Customizáveis

Gestão de Integrações

Data Pull

Consumo de Dados



Camada de integração para acesso e 
obtenção dos dados compartilhados, 
com módulo de analytics e dashboards
customizáveis de BI. 

A INTELIGÊNCIA que o seu negócio 
precisa, com a segurança e 
disponibilidade do ECOSSISTEMA 
REGULADO e em total conformidade 
com a LGPD!

Data Pull



Serviço de atendimento e suporte especializado 
em Open X, integrado ao Service Desk do 
Diretório de Participantes e com SLAs 
compatíveis com a regulação! 

Open Desk Assumimos o atendimento N1 e 
desoneramos os canais de suporte e 

os times técnicos dos nossos 
clientes!




