
OPORTUNIDADES E DESAFIOS COM 

CADASTRO POSITIVO DE EMPRESAS



Exemplo de Análise de um Novo Cedente
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� Situação atual de inadimplência.

� 50% das empresas estão negativadas.

� Maior probabilidade de restrição ao crédito.

� Histórico do comportamento de crédito

� Todas as empresas possuem informação positiva.

� Oportunidade de expansão do crédito com segurança

Diferenças Entre os Modelos



Instituições Financeiras

� Empréstimos e Financiamentos

� Capital de Giro

� Cartão de Crédito

Empresas em geral

� Vendas a Prazo no Boleto/Cheque

Empresas de Fomento

� Títulos descontados

Como a Serasa Recebe as Informações Positivas?
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O que diz a Lei do Cadastro Positivo?

� Instituições financeiras são obrigadas a enviar informações positivas

para o banco de dados

� Os dados devem ser enviados com periodicidade no máximo semanal

� As informações somente podem ser utilizadas para fins de análises de

negócios que incorram em risco financeiro

� Os consumidor (PF/PJ) tem direito ao acesso da sua informação positiva

A lei do Cadastro Positivo exige a autorização do consumidor (PF/PJ) com validade jurídica.

AUTORIZAÇÃO

Legislação



Online com o 

Certificado Digital

www.cadastropositivoempresas.com.br

Pessoalmente em uma 

de nossas agências
Envio do formulário pelo 

correio

Documentação da empresa:

� Documento de constituição e alterações (se houver)

� Documento de eleição de diretoria (se aplicável)

Documentação da empresa:

� Documento de constituição e alterações (se houver)

� Documento de eleição de diretoria (se aplicável)

Documentação do representante legal:

� CPF e documento de identidade com foto

� Documento com comprovação de poderes

Documentação do representante legal:

� CPF e documento de identidade com foto

� Documento com comprovação de poderes

Documentação para abertura na agência ou envio pelo correio*:

* Na opção envio pelo correio os documentos precisam ser cópias autenticadas

Canais para Abertura do Cadastro Positivo



O que a Serasa Experian tem feito?

� Estímulo das autorizações nos canais próprios:

� Agências Serasa Experian

� Certificado Digital (emissão e renovação)

� Benefícios em produtos

� Parceria com clientes:

� Treinamento das equipes comerciais

� E-mail marketing / Banners digitais customizados

� Folhetos explicativos

mar/14 mar/15 mar/16

Evolução das Autorizações

4x

2x

O Desafio das Autorizações



Link disponível no site da ANFAC



Cadastral Registro de 
consulta

Negativos

Positivo
Visão Mercado

Central de 
Títulos

Positivo
Visão Cedente e 
Sacado

O que muda nos relatórios?

Positivo Financeiro

Gratuito 

por 1 ano!



Pré-requisitos necessários para o cliente atender a Lei 

do Cadastro Positivo:

1. Autorização da Empresa Consultada

2. Fator de segurança (IP Fixo)

3. Contrato do Cadastro Positivo

4. Envio de Dados

Como faço para ver o positivo financeiro das empresas na SE?



Revolução na maneira de avaliar crédito

Influência no Mercado

Consumidores passarão a zelar pela sua reputação

Mais informações: empresas com a mesma visão dos bancos

Grande contribuição para economia e expansão do crédito
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