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Em 2012, iniciamos o processo de implantação 
do Cadastro Positivo no Brasil

Regulamentação 

do Cadastro 

Positivo

(Lei  12.414) 

17/10/2012

Início da abertura do 

cadastro pelas 

Empresas e 

Consumidores

Regulamentação

para as Instituições 

Financeiras

(Decreto 7.829 e

Res. 4.172 /CMN) 

20/12/2012

Evolução das 

soluções de 

gerenciamento de 

risco de crédito

Início do 

compartilhamento 

pelas Instituições 

Financeiras

01/08/2013

Consolidação da 

Base de Dados 

Positivos
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A regulamentação garantiu os direitos do 
consumidor e empresas

� A informação pertence ao consumidor  (PF 

e PJ)

� A abertura do cadastro somente pode ser 

feito pelo próprio consumidor

� O consumidor é quem pode autorizar o 

compartilhamento de suas informações

pelos bancos de dados e/ou fontes 

(concedentes de crédito)

� O consumidor tem acesso gratuito e 

ilimitado às suas informações

� O cancelamento do cadastro pode ser feito 

pelo consumidor a qualquer momento
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Definiu as regras para captação e utilização das 
informações positivas

� As fontes são obrigadas a enviar os 

dados para os bancos de dados 

sempre que o consumidor (PF/PJ)  

autorizar

� Os bancos de dados, consulentes e 

fontes são responsáveis solidários 

por danos ao consumidor (PF/PJ) 

� As informações somente podem ser 

utilizadas para fins de análises de 

negócio
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E também estabeleceu os requisitos para a 
operação dos bureaus de crédito

� Banco de dados deve ter patrimônio líquido de, no 

mínimo, R$ 70 milhões (Resolução CMN)

� Possuir certificação técnica de Segurança da 

Informação para garantir integridade e sigilo dos dados 

armazenados

� Validar os processos de captura de autorizações das 

fontes e dos motivos de consulta

� Possibilitar acesso aos consumidores sobre seu                          

dados positivos

� Disponibilizar estrutura de ouvidoria e atendimento         

0800 ao consumidor.
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Aumenta o universo de consumidores

� Informações positivas podem facilitar a inclusão financeira de 26 
milhões de consumidores informais (1)

� Atualmente, 50 milhões de consumidores negativados não se 
beneficiam de seu histórico positivo (2)

Eleva as taxas de aceitação

� Expectativa de 27% de aumento nas taxas de aceitação, 
mantendo a mesma taxa de inadimplência (3)

� ~R$400 bilhões em novos créditos (4)

Reduz as taxas de inadimplência

� Expectativa de 45% de redução nas taxas de inadimplência, 
mantendo a mesma taxa de aceitação (3)

� ~R$42 bilhões em redução de perdas (4)

A experiência mundial mostra que o impacto na 
carteira de crédito brasileira será massivo

Fontes:  

(1) Relatório Anual Febraban 2011

(2) Base de Dados Serasa Experian 2013

(3) Michael Turner et al., Credit Impacts of More Comprehensive Credit Reporting in Australia and New Zealand - agosto, 2012; Giovanni Majnoni et al., “Improving Credit Information, Bank 

Regulation and Supervision.” World Bank Policy Research Working Paper Series, No. 3443 (Washington, DC:  World Bank – novembro, 2004); Michael Turner et al., The Fair Credit 

Reporting Act:  Access, Efficiency, and Opportunity, (Washington, DC:  The National Chamber Foundation – junho, 2003)

(4) Estimativa baseada na elevação das taxas de aceitação e redução das taxas de inadimplência aplicada às carteiras dos maiores bancos brasileiros.
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Economia

Redução do 
endividamento

Mais acesso ao 
crédito para os 

consumidores PF/PJ

Concedentes de 
Crédito

Oferta de crédito para 
mais consumidores

Melhor 
gerenciamento de 

risco

Consumidores

Crédito mais 
acessível

Mais opções de 
escolha para a 

população

E quais são os benefícios para a sociedade?

O Cadastro Positivo proporciona um melhor ambiente 
de crédito onde todos são beneficiados
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O Cadastro Positivo irá aumentar a quantidade de empresas que passam a 
ser classificadas como baixo risco, devido ao seu histórico de crédito

Fonte: Serasa Experian

O Cadastro Positivo permitirá uma melhor avaliação 
do risco das empresas
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Com o histórico do Cadastro Positivo, quem concede crédito tem mais 
segurança em estabelecer limites de crédito maiores

Fonte: Serasa Experian

... melhor definição de limites de crédito
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Variação de 35% a 43% Variação de 44% a 57%

SCORE NEGATIVO SCORE NEGATIVO + POSITIVO

KS (%)

*KS é um indicador de desempenho de um modelo de risco, onde quanto mais próximo de 100% 

melhor a capacidade de discriminar os clientes que irão inadimplir

As informações do Cadastro Positivo também contribuem para aperfeiçoar 
modelos de risco, aumentando a segurança nas decisões de crédito

Fonte: Serasa Experian, estudo em base de clientes de um grande banco

... aumento da capacidade de predição de modelos 
estatísticos (scorings)
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Fonte:  Love and Mylenko (2003). Estimativa baseada em informações

de 5.000 Pequenas Empresas em 51 países

Probabilidade das MPE’s em 

obter crédito bancário

49%

27%

Países sem Bureau

Positivo

Países com Bureau

Positivo

28%

40%

Países sem Bureau

Positivo

Países com Bureau

Positivo

MPE’s que apontaram 

restrições ao crédito

Experiências do Cadastro Positivo em outros países
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Qual seria a sua propensão a realizar os pagamentos em 
dia caso soubesse que essas empresas informarão 
seu hábito de pagamento? (por renda anual em U$):

Muito Pouco 
propenso

Pouco 
propenso 

Indiferente

Mais 
propenso 

Muito 
propenso 

<25K <25-40K 40-50K >75K50-75K

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fonte: Instituto PERC (www.infopolicy.org)

Experiências do Cadastro Positivo em outros países
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Mais e melhores 
negócios com 
cedentes e sacados 
de baixo risco

Conhecer o grau de 

comprometimento de cedentes 
e sacados em diversos 
segmentos econômicos

Mensurar a capacidade efetiva                  
de pagamento

Redução de 
fraudes e 

inadimplência

Benefícios do Cadastro Positivo para as 
Factorings

Ajustar a oferta de acordo com 
o risco do cedente e do 

sacado

Melhor definição de limites 

de operação com maior 

precisão
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Captura de autorizações

Ações de Marketing em conjunto:

� Envio de e-mail marketing para cedentes e sacados

� Criação de site personalizado

� Participação em eventos

� Assessoria de Imprensa

Presencialmente 

nas agências

Carta pelo correio com 

documentos autenticados

www. cadastropositivoempresas.com.br

Online com 

Certificado Digital
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Oferta de soluções exclusivas e diferenciadas

Dados

Mais negócios com muito mais segurança, precisão e agilidade

PlataformasSoluções Consultoria Alta tecnologia

Experiência mundial a serviço do mercado brasileiro: operamos 32 
bureaus de crédito no mundo (82% com Cadastro Positivo)
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Menor Perda/

Inadimplência 

Seleção 

Eficaz
Crédito 

Ajustado ao 

Risco

Maior 

Atratividade 

aos Bons 

Pagadores

Concessão 

Para Novos 

Públicos

CRESCIMENTO 
SUSTENTÁVEL 
DO CRÉDITO

O Cadastro Positivo promoverá um novo cenário de 
crédito no Brasil



CADASTRO POSITIVO

Serasa Experian
www.cadastropositivoserasa.com.br
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