
CADASTRO POSITIVO 
O que muda no seu negócio.



Há muitas pessoas que acompanham
seus scores na Serasa e o Score de suas
empresas na Serasa Experian, e boa parte
delas não entendem como essa
pontuação é calculada. Quando muito,
sabem que o pagamento antecipado de
contas, antes do vencimento ajuda
bastante, especialmente se a pessoa
física ou jurídica tem cadastro positivo
ativo.

MAS AFINAL, O QUE É O CADASTRO
POSITIVO?



O Cadastro Positivo é um modelo de cadastro
financeiro estabelecido pela Lei 12.414/2011,
permitindo que as empresas detentoras de
linhas crédito conheçam o comportamento do
consumidor em relação ao pagamento de seus
compromissos financeiros.

Importante destacar que distintamente do
cadastro negativo, nessa modalidade a
empresa saberá tanto dos seus pagamentos já
efetuados, como também aqueles que ainda
estejam pendentes. Esses são alguns dos
dados considerados para o cálculo do score de
crédito.



QUER SABER MAIS SOBRE O SCORE DE CRÉDITO?
VAMOS LÁ ENTÃO!



Para começo de conversa, o termo “score” é uma
palavra de origem inglesa e que significa pontuação.
Todo portador de um CPF ou CNPJ será possuidor
de uma pontuação, com um intervalo que vai de 0 a
1000. Em relação ao cadastro positivo, todo cliente
terá na sua pontuação a consideração do seu
comportamento de pagamentos de contas.



E SE A PESSOA DEIXAR DE PAGAR
OU ATRASAR O PAGAMENTO DO
COMPROMISSO?
Isso impacta no score de crédito e
consecutivamente na avaliação que as
empresas de crédito farão. Portanto as
empresas que possuem essas informações e
analisam o score de crédito de seus clientes,
terão mais dados para analisar um possível
risco de inadimplência. Considerando que
essas empresas vão analisar a pontuação, ter
uma boa nota dá a oportunidade de acesso ao
crédito. Esse raciocínio também serve aos
lojistas porque podem analisar o
comportamento do consumidor que deseja
comprar a prazo.



Simples! Quanto menos pontos o cliente possuir,
maior será o risco de ficar inadimplente. A
empresa poderá adotar o seguinte critério para
análise do score:

·0 a 300 pontos: alto risco de inadimplência;
·301 a 700 pontos: médio risco de inadimplência;
·701 a 1000 pontos: baixo risco de inadimplência.

E COMO AS EMPRESAS ANALISAM
O RESULTADO DO SCORE?



De jeito algum! 

Essas empresas visualizam apenas a pontuação
do cliente, enxergando o nível de risco por meio da
pontuação.

UMA QUESTÃO FUNDAMENTAL: O
CADASTRO POSITIVO INVADE A
PRIVACIDADE DOS CLIENTES?



O cliente terá mais chances de sucesso na sua
intenção de receber crédito ou de comprar a prazo,
com melhores condições de negociação. Em
resumo, quanto maior for o score, menores serão
as taxas de juros das operações financeiras.

E O QUE GANHA O CLIENTE POR
TER UM SCORE ALTO?



MAS QUEM SÃO OS GESTORES DO CADASTRO POSITIVO?



SÃO OS BIRÔS DE CRÉDITO!

Os quais têm a incumbência de transferirem
as informações aos agentes de crédito ou
outros fornecedores e que serão utilizadas
para análise do risco de crédito do cliente,
no processo de concessão do crédito.



QUE FACILIDADES O CADASTRO
POSITIVO PODE OFERECER?

Fidelidade no seu histórico de pagamentos
– serão sempre visto com bons olhos
aqueles consumidores considerados bons
pagadores e de comportamento financeiro
responsável.

As contas rotineiras de consumo também
são contempladas em seu histórico,
incrementando a pontuação do seu score.

Parte 1



QUE FACILIDADES O CADASTRO
POSITIVO PODE OFERECER?

Pessoas jurídicas podem fazer parte do
cadastro positivo, facilitando acordos com
fornecedores e bancos na hora das
negociações para compra de insumos ou
acesso a linhas de crédito.

Pode alavancar os negócios,
principalmente na captação de recursos.

Proporciona benefício comercial mútuo aos
clientes com interesses recíprocos.

Parte 2



COMO FAÇO ENTÃO PARA ESTAR
AFINADO COM OS REQUISITOS DO
CADASTRO POSITIVO?

Estar sempre em dia com as obrigações
financeiras;

Regularizar dívidas atrasadas;

Manter suas informações cadastrais
atualizadas.



UMA ÚLTIMA DÚVIDA: E SE A PESSOA QUISER SAIR DO
CADASTRO POSITIVO:



SIMPLES! 

A qualquer momento, basta solicitar formalmente
a exclusão nos canais de atendimento de
quaisquer birôs de crédito. No prazo de dois dias
úteis, os dados do usuário são excluídos da base.



E A PERGUNTA QUE NÃO QUER CALAR? COMO O
CADASTRO POSITIVO MUDA MEU NEGÓCIO?



Como vendedor de produtos ou prestador de
serviços, você terá maior segurança na hora de
fazer negócios com pagamentos parcelados,
pois já saberá de antemão como tende a ser a
atitude financeira do consumidor. No
contraponto, quando sua empresa passa a ser a
cliente de uma instituição financeira ou de um
fornecedor, por exemplo, poderá ter melhores
condições em suas avaliações de crédito.

A Serasa Experian possui o Score Geração 2.0
que é o produto mais atualizado sobre o
cadastro positivo e está disponível para
consumo via web.




