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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Unidade de Assessoria Institucional (UARI) elaborou o presente documento para atender 
demanda formulada pela Unidade de Acesso a Serviços Financeiros (UASF), que solicitou a 
identificação de políticas de Cadastro Positivo para subsidiar a atuação do Sebrae na defesa 
de interesses dos pequenos empresário frente ao PLS 212/2017, de autoria do Senador Dalirio 
Beber (PSDB/SC).  

De acordo com o Banco Central do Brasil, Cadastro Positivo é a política pública destinada à 
formação do histórico de crédito de pessoas físicas e jurídicas, por meio da criação de dados 
com informações de pagamento de dívidas e de cumprimento de outras obrigações 
pecuniárias. Tem por finalidade subsidiar a concessão de crédito e a realização de vendas a 
prazo ou de outras transações comerciais e empresariais que impliquem em risco financeiro 
ao consulente (potencial credor).  

No Brasil, o Cadastro Positivo é regulamentado pela Lei nº 12.414, de 2011; pelo Decreto nº 
7.829, de 2012; e pela Resolução nº 4.172, de 2012. Por adotar modelo opt-in1, até dezembro 
de 2016 aproximadamente 5,5 milhões de usuário aderiram ao Cadastro no Brasil, o que 
corresponde a menos de 5% do potencial mercado.  

O modelo adotado no Brasil atendeu preocupação no que diz respeito ao sigilo bancário, mas 
reduziu consideravelmente a quantidade de informações disponíveis no Cadastro, 
inviabilizando efeitos favoráveis da medida na economia. O excesso de burocracia para a 
criação e a inclusão de informações também impactam a baixa adesão, segundo o Ministério 
da Fazenda. 

O PLS 212/2017, propõe duas grandes alterações: dispensa de autorização prévia das pessoas 
físicas e jurídica para a abertura do Cadastro; e alteração na Lei do Sigilo Bancário para que o 
compartilhamento de informações pelas instituições financeiras não constitua violação de 
sigilo.  

Segundo a Serasa Experian, alguns dos benefícios do Cadastro Positivo opt-out2 são: aumento 
da transparência nas relações entre credor e consumidor; taxas de juros mais justas; maior 
competição no mercado de crédito; e redução da inadimplência em até 45%3.  

O estudo apresentas informações sobre o funcionamento do Cadastro Positivo nos Estados 

Unidos, Alemanha, México, Colômbia, Reino Unido, são citados como referência pela Serasa 

Experian e a Austrália, incluída por ter experiência recente bem sucedida.  

A partir do estudo realizado, a UARI entende que as micro e pequenas empresas serão 
beneficiadas pela alteração proposta pelo PLS 212/2017, considerando pertinente a 
participação do Sebrae na discussão, cabendo à UASF e à Unidade de Política Públicas a 
construção de posicionamento do Sebrae sobre o tema.  

                                                           
1 Necessária autorização expressa do indivíduo para que seus dados integrem o Cadastro. 
2 Necessária autorização expressa do indivíduo para que seus dados não integrem o Cadastro. 
3 Segundo dados da International Finance Corporation (IFC) 
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2. REFERÊNCIAS INTERNACIONAIS– Cadastro Positivo 

                                                           
4 Responsáveis pela coleta, armazenamento e formação dos bancos de dados do Cadastro Positivo, assim como 

sua disponibilização para terceiros. 

BRASIL 

Posição Ranking de Acesso à Crédito Spread Bancário (2016) 

101º 22% 

Principais fontes de regulamentação 

• Lei nº 12.414, de 2011/ Decreto nº 7.829, de 2012/ Resolução nº 4.172, de 2012. 

Conjunto de normativas que disciplina a criação e a consulta de banco de dados com 

informações de adimplemento para formação de histórico de crédito.  

Principais bureaus de crédito4 

Serasa Experian e Boa Vista SCPC 

Exemplos de informações coletadas de pessoas físicas e jurídicas 

Histórico das operações de empréstimo e de financiamento: 

• Data da concessão do empréstimo ou financiamento, ou da assunção da obrigação ou 

compromisso de pagamento; 

• Valor original total do empréstimo ou financiamento concedido, ou da obrigação ou 

compromisso assumido; 

• Valores das prestações de empréstimo ou financiamento, ou das parcelas da obrigação 

ou compromisso, indicadas as datas de vencimento; 

• Valores pagos, mesmo que parciais, das prestações de empréstimo ou financiamento, 

ou das parcelas das obrigações ou compromissos, indicadas as datas.  

Adesão: Opt-in 

Exemplos de regras de proteção à informação 

• Informações inconsistentes devem ser corrigidas em até sete dias; 

• Consumidores podem obter a lista de todos os acessos realizados em seu Cadastro nos 

últimos seis meses; 

• Consumidores podem requerer que suas informações não sejam acessíveis por 

determinados consulentes ou em períodos determinados de tempo. 

Acesso ao próprio Cadastro 

Gratuito e a qualquer tempo 

Impactos 

Até dezembro de 2016 aproximadamente 5,5 milhões de usuários aderiram ao Cadastro 

positivo, o que corresponde a menos de 5% do potencial mercado. Diagnóstico realizado pelo 

Ministério da Fazenda concluiu que a baixa adesão decorre do excesso de burocracia para 

criação e inclusão de informações no Cadastro. 
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5 Informações cadastrais são solicitadas com frequência, por isso há grande interesse da população em aderir 

ao Cadastro Positivo.   

ALEMANHA 

Posição Ranking de Acesso à Crédito Spread Bancário (2016) 

32º 5,5% 

Principais fontes de regulamentação 

• Não há lei específica sobre crédito; 

• Cadastros de informações creditícias são regidos pela Legislação Federal de Proteção 

de Dados. 

Principais bureaus de crédito 

Creditreform, Bürgel, SCHUFA e Boniversum 

Exemplos de informações coletadas de pessoas físicas e jurídicas 

 
Registros relativos à conta corrente, cartões de crédito, contratos de telefonia celular, 

empréstimos e contratos de locação financeira. 

Adesão: Opt-in5 

Exemplos de regras de proteção à informação 

• Todas as consultas feitas a um Cadastro ficam registradas e disponíveis para o titular; 

• Bureaus de crédito devem estar registrados precisam estar registrados na autoridade 

de proteção aos dados e são obrigados a determinar responsável direto pelos mecanismos de 

compliance. 

Acesso ao próprio Cadastro 

É possível solicitar cópias gratuitas do Cadastro uma vez por ano. 

Impactos 

O crédito, que antes do Cadastro Positivo era pouco difundido, hoje chega a ser 03 vezes 

superior à média internacional. 
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AUSTRÁLIA 

Posição Ranking de Acesso à Crédito Spread Bancário (2016) 

5º - 

Principais fontes de regulamentação 

• Privacy Act 1988 – complementada pela Privacy Regulation 2013 e pelo Privacy (Credit 

Reporting) Code 2014 (CR Code). 

Principais bureaus de crédito 

Veda Advantage, Dun and Bradstreet and the Tasmanian Collection Service 

Exemplos de informações coletadas de pessoas físicas 

Limite de crédito, empréstimos pessoais, histórico mensal de pagamentos (ex. cartões de 

crédito e hipoteca) com avaliação de pontualidade. 

Exemplos de informações coletadas de pessoas jurídicas  

Limite de crédito, saldo da conta, histórico de pagamento comercial e aplicações de crédito. 

Adesão: Nem opt-in, nem opt-out para consumidores. (Compulsório) 

Opt-in para empresas provedoras de crédito, ou seja, estas não são obrigadas por lei a   

coletar informações positivas. 

O Governo Australiano discute a possibilidade de tornar o Cadastro Positivo     

obrigatório para empresas provedoras de crédito. 

Exemplos de regras de proteção à informação 

• Informações inconsistentes devem ser corrigidas em até 30 dias; 

• Empregadores, agentes imobiliários, locadores de imóveis e empresas estrangeiras 

provedoras de crédito não têm acesso ao Cadastro. 

Acesso ao próprio Cadastro 

É possível acessar gratuitamente o Cadastro em 03 circunstâncias: uma vez a cada 12 meses; 

caso um pedido de crédito seja recusado, sendo a solicitação feita em até 90 dias a partir do 

dia da recusa; ao ser notificado sobre o aceite de algum pedido de correção. 

Impactos 

O Cadastro Positivo foi regulamentado em 2014. Na época, foram realizadas inúmeras 

projeções de impacto, mas não foram encontradas informações recentes que as confirmem. 

Uma pesquisa da Experian, realizada em 2015, apontou que 65% dos australianos ainda era 

mal informados a respeito do Cadastro de Crédito. 
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COLÔMBIA 

Posição Ranking de Acesso à Crédito Spread Bancário (2016) 

2º 3,9% 

Principais fontes de regulamentação 

• Ley Estatutaria 1266 de 2008. 

Principais bureaus de crédito 

Datacrédito e Cifin 

Exemplos de informações coletadas de pessoas físicas 

Histórico de pagamento de contas bancárias abertas e fechadas, uso e gestão de produtos 

financeiros, cumprimento de obrigações junto a empresas de crédito, cumprimento de 

obrigações junto a prestadoras de serviço (telefonia, TV por assinatura, etc). 

Exemplos de informações coletadas de pessoas jurídicas  

Volume de negócios, histórico de pagamentos, empréstimos realizados, garantias de 

empréstimo. 

Adesão: Opt-in 

Exemplos de regras de proteção à informação 

• Informações inconsistentes devem ser corrigidas em até 15 dias, prorrogáveis por 

mais oito dias; 

• Consumidores podem obter a lista de todos os acessos realizados em seu Cadastro 

nos últimos seis meses. 

Acesso ao próprio Cadastro 

É possível solicitar cópias gratuitas do Cadastro uma vez por ano 

Impactos 

Aumento do acesso a crédito por mulheres e jovens; mulheres passaram a responder por 47% 

dos solicitantes atendidos pelo mercado de crédito, antes da adoção do Cadastro Positivo esse 

percentual era de 33%. 
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ESTADOS UNIDOS 

Posição Ranking de Acesso à Crédito Spread Bancário (2016) 

2º 5,2% 

Principais fontes de regulamentação 

• Fair Credit Reporting Act (FCRA) 

Principais bureaus de crédito 

Experian, Equifax e TransUnion 

Exemplos de informações coletadas de pessoas físicas 

Data de abertura das contas, limite de crédito, pagamento de serviços públicos, histórico de 

pagamentos. 

Exemplos de informações coletadas de pessoas jurídicas  

História do negócio, informações de registro comercial, dados operacionais da empresa, 

histórico de pagamentos. 

Diferença entre Cadastro de pessoas físicas e jurídicas 

• No caso das empresas, o ônus da prova de erros no score de crédito é dela mesma; 

• O FCRA não estende sua proteção para empresários no que concerne o crédito dado à 

sua empresa; 

• Todas informações de Cadastro de empresas podem ser acessadas por qualquer 

cliente dos bureaus de crédito; 

• As escalas de avaliação de score são diferentes:  o score de pessoas físicas varia de 

300 a 850 pontos, o de empresas fica entre 0 e 100. 

Adesão: Não possui opt-in; 

Não possui opt-out do Cadastro Positivo para fins de análise de crédito. 

Exemplos de regras de proteção à informação 

• Informações inconsistentes devem ser corrigidas em até 30 dias; 

• As informações do Cadastro só podem ser consultadas por empregadores com 

autorização prévia do empregado. 

Acesso ao próprio Cadastro 

• O Cadastro de pessoa física pode ser acessado gratuitamente uma vez a cada 12 meses 

em cada um dos três bureaus de crédito. 

• É possível solicitar os relatórios em todos os bureaus ao mesmo tempo, ou espaçá-los ao 

longo do ano. 

• O acesso ao Cadastro de pessoa jurídica é pago. 

Impactos 

80% dos consumidores passam a ter acesso ao financiamento; redução dos índices de 

inadimplência; aumento do volume de empréstimos; minorias étnicas, jovens imigrantes e 

cidadãos de baixa renda obtiveram grande elevação em sua aceitação de crédito. 
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MÉXICO 

Posição Ranking de Acesso à Crédito Spread Bancário (2016) 

5º 9,1% 

Principais fontes de regulamentação 

• Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia 

Principais bureaus de crédito 

Equifax e TransUnion 

Exemplos de informações coletadas de pessoas físicas 

• Dados gerais, saldo bancário, detalhamento de créditos obtidos, histórico de pagamentos 

com avaliação de pontualidade. 

Exemplos de informações coletadas de pessoas jurídicas  

• Dados gerais, saldo bancário, detalhamento de créditos obtidos, histórico de 

pagamentos com avaliação de pontualidade. 

Adesão: Para uso de dados de crédito: opt-in. 

Demais usos: opt-out. 

Exemplos de regras de proteção à informação 

• Informações corrigidas precisam ser notificadas a todas as instituições que tenham 

consultado o Cadastro nos 06 meses anteriores; 

• Todas as consultas feitas a um Cadastro ficam registradas e disponíveis para o titular; 

• Todas as partes que tiverem acesso ao Cadastro são obrigadas por lei a manter a 

confidencialidade da informação. 

Acesso ao próprio Cadastro 

Consumidores e empresas podem acessar gratuitamente seu Cadastro uma vez por ano 

Impactos 

Crescimento na concessão de crédito, principalmente para a população de baixa renda. 
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REINO UNIDO 

Posição Ranking de Acesso à Crédito Spread Bancário (2016) 

20º - 

Principais fontes de regulamentação 

• Data Protection Act 

Principais bureaus de crédito 

Callcredit, Equifax e Experian 

Exemplos de informações coletadas de pessoas físicas 

Informações sobre pessoas financeiramente ligadas ao consumidor (ex. contratação e crédito 

em conjunto), informações de registro público (ex. Julgamentos de Tribunais de Condado), 

registro eleitoral, endereço atual e anterior. 

Exemplos de informações coletadas de pessoas jurídicas  

Tempo de existência da empresa, tamanho da empresa, número de experiências comerciais, 

histórico de pagamentos, histórico de crédito, informações de registro público (ex. 

Julgamentos de Tribunais de Condado), aplicações financeiras recentes. 

Diferença entre Cadastro de pessoas físicas e jurídicas 

As escalas de avaliação de score são diferentes: o score de pessoas físicas varia de 300 e 850 

pontos, o de empresas fica entre 0 e 100. 

Adesão: Não possui opt-in, nem opt-out.(Compulsório) 

Informações para Marketing têm restrições, cada bureau de crédito pode fazer uso apenas 

das de seus próprios clientes. 

Exemplos de regras de proteção à informação 

• Consumidores devem ser avisados se seus dados serão processados em sistemas 

automatizados e se a pontuação de crédito será usada; 

• Consumidores têm o direito de contestar o processo automatizado e solicitar 

avaliação manual. 

Acesso ao próprio Cadastro 

A qualquer tempo, mediante o pagamento da taxa de administração aos bureaus de crédito. 

Valor da taxa: ₤ 02. 

Impactos 

Redução da taxa de inadimplência. 
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