
 

SPC Brasil disponibiliza aos empresários 

consulta ao Cadastro Positivo, na próxima 

quarta, dia 15 

Acesso a dados só poderá ser feito por empresas nas quais o consumidor 

buscar crédito. Iniciativa proporciona análise de crédito mais individualizada, 

com possibilidade de juros menores 

O Cadastro Positivo, novo banco de dados que reúne o histórico de pagamento 

dos consumidores, entrará em operação na próxima quarta-feira, dia 15. A 

partir dessa data, o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) disponibilizará 

ao mercado o acesso ao banco de dados. Isso significa que instituições 

financeiras, comerciantes e demais empresas que trabalham com concessão de 

crédito poderão consultar o sistema do Cadastro Positivo para subsidiar a análise 

de seus clientes. 

Neste primeiro momento, o mercado poderá consultar cinco tipos de 

informações: score de crédito do consumidor (pontuação utilizada pelas 

empresas para avaliar a probabilidade de pagamento), índice de pontualidade de 

pagamento, índice de comportamento de gastos e índice de consultas que o CPF 

do consumidor tem por segmento de empresas. Também haverá a possibilidade 

de a empresa credora acessar o histórico consolidado de compromissos 

financeiros assumidos pelo consumidor, como valores e datas de pagamento das 

faturas de cartão de crédito, crediário, financiamentos e empréstimos – desde 

que haja consentimento do próprio consumidor.  

As informações do Cadastro Positivo servem, exclusivamente, para auxiliar o 

processo de análise de crédito e só podem ser acessadas por empresas nas 

quais o consumidor busca crédito. O banco de dados não inclui dados sobre 

quais bens foram adquiridos, nome do estabelecimento ou instituição em que o 

consumidor contraiu crédito e nem informações de saldo em conta corrente ou 

investimentos, que nem mesmo serão enviadas aos gestores do banco de dados. 

 

Primeira etapa do Cadastro Positivo atinge 120 milhões de consumidores  

Desde meados de novembro do ano passado, mais de 120 milhões de 

consumidores vem sendo notificados via SMS, e-mail ou correspondência 

física sobre a abertura automática do seu Cadastro Positivo. Ao receber a 



 

comunicação, o consumidor fica apto a acessar o site do SPC Brasil 

(www.spcbrasil.org.br/cadastropositivo) para acompanhar o seu score de crédito 

e o histórico de compromissos financeiros a partir de um login e senha 

individualizados.  

Nesta primeira etapa, fazem parte do Cadastro Positivo todos os consumidores 

que possuem operações de crédito nos cinco principais bancos do país e em 

outras 100 instituições financeiras. Embora automático, o consumidor pode, 

gratuitamente, optar por sair do cadastro ou reingressar a qualquer momento, 

caso se arrependa da decisão. Para os próximos meses, a população não-

bancarizada também terá sua oportunidade, pois estão previstas o envio de 

informações por parte de empresas do varejo, telefonia e concessionárias de 

água e luz.  

Na avaliação do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, o Cadastro 

Positivo é benéfico tanto para consumidores quanto para os empresários. “Agora, 

o risco da tomada de crédito será analisado de forma mais individualizada, 

tornando o modelo mais justo. Um dos motivos das taxas de juros serem altas é 

a ausência de algumas informações sobre os hábitos de pagamento dos 

consumidores. Atualmente, o bom pagador é penalizado pelo consumidor 

inadimplente, fazendo com que os juros sejam elevados para todos, 

independentemente do seu comportamento financeiro. Com o Cadastro Positivo, 

o consumidor será analisado pelo seu próprio histórico de pagamentos e não 

apenas pelas restrições pontuais existentes em seu nome. Com mais 

conhecimento, é possível não somente separar os tomadores de crédito com alto 

ou baixo risco, mas também identificar comportamentos intermediários e 

estipular taxas de juros mais adequadas a cada perfil”, afirma Pellizzaro Junior. 

Já adotado em países desenvolvidos da Europa, Estados Unidos e até em nações 

emergentes, como México e Coreia do Sul, o Cadastro Positivo é uma 

evolução para o mercado de crédito, que atualmente se baseia apenas 

nas informações de inadimplência do consumidor. “Dessa forma, uma 

conta esquecida pode ser o suficiente para que um bom pagador tenha seu 

crédito negado. Com a nova medida, as empresas passam a ter acesso a um 

histórico consolidado de pagamentos feitos no cartão de crédito, crediário e 

contas de consumo, o que representa muito mais do que uma negativação 

isolada. Isso torna a análise mais justa para o consumidor e aumenta o nível de 

http://www.spcbrasil.org.br/cadastropositivo


 

previsibilidade para quem concede crédito”, afirma o superintendente de 

operações do SPC Brasil, Nival Martins. 

 

SPC Brasil – Há 60 anos no mercado, o SPC Brasil possui um dos mais completos 

bancos de dados da América Latina, com informações de crédito de pessoas físicas e 

jurídicas. É a plataforma de inovação do Sistema CNDL para apoiar empresas em 

conhecimento e inteligência para crédito, identidade digital e soluções de negócios. 

Oferece serviços que geram benefícios compartilhados para sociedade, ao auxiliar na 

tomada de decisão e fomentar o acesso ao crédito. É também referência em 

pesquisas, análises e indicadores que mapeiam o comportamento do mercado, de 

consumidores e empresários brasileiros, contribuindo para o desenvolvimento da 

economia do país. 
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