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RIO - Em vigor há oito meses, com a promessa de as instituições
financeiras baratearem o crédito para o bom pagador, a Lei do Cadastro
Positivo (12.414/2011) tem falhado nessa missão. É o que indica pesquisa
realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) junto às
três principais empresas de proteção de crédito gestoras do cadastro:
Serasa Experian, SPC Brasil e Boa Vista Serviços. Além de os três órgãos
não garantirem a redução dos juros de financiamentos, não se
responsabilizam pelos dados dos consumidores fornecidos para o banco de
dados. Para o Idec, os resultados dessa pesquisa confirmam o que a
entidade já previa: o cadastro não traz benefício algum para o consumidor,
que ainda corre o risco de ter dados pessoais expostos.
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consumo do consumidor, e duvido que isso mude algum dia. Além disso, o
consumidor corre o risco de ter essas informações desprotegidas.
Precisamos de uma legislação complementar, que estabeleça regras sobre
privacidade de dados - avalia Carlos Thadeu de Oliveira, gerente técnico do
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec).

A Lei do Cadastro Positivo criou um sistema no qual são registrados os
hábitos de consumo e de pagamento dos consumidores considerados bons
pagadores - aqueles que estão com as contas em dia. Com a autorização do
consumidor, instituições financeiras e empresas públicas (concessionárias
de água e energia) e privadas (operadoras de telefonia e de planos de saúde)
fornecem esses dados a órgãos de proteção ao crédito que, por sua vez, os
divulgam a estabelecimentos que concedem empréstimos. Dessa forma,
bons pagadores deveriam ter acesso a juros mais baixos ao acessar
financiamentos. No entanto, não há um dispositivo na lei que garanta o
benefício.

O Idec enviou questionário às três gestoras, com 19 perguntas sobre o
funcionamento do cadastro positivo e o tratamento dado às informações de
quem adere a ele. De acordo com o instituto, Boa Vista e Serasa
informaram que às gestoras cabe “apenas reunir os dados dos
consumidores e repassá-los para as empresas que concedem crédito”,
sendo que a decisão final sobre as taxas de juros é das financeiras e bancos.
As empresas também afirmam que a formação do histórico de crédito
demanda tempo, por isso não é possível informar quando o benefício dos
juros mais baixos será garantido aos bons pagadores que aderiram ao
cadastro.

O Idec também perguntou se há um sistema de pontuação que classifica os
consumidores como bons e maus pagadores. A Boa Vista respondeu que
não. Já a Serasa admitiu possuir um banco de dados estatístico, mas
reforçou que a decisão de dar ou negar crédito é de quem o concede. “A
Serasa não interfere no processo”, complementou. O SPC não respondeu
as questões.

Boa Vista e a Serasa também deixaram claro que cada empresa segue regras
próprias para administrar o banco de dados do cadastro, e que a
responsabilidade pelo uso das informações é exclusiva das empresas que
concedem crédito. Sobre a privacidade das informações, a Boa Vista disse
que tem uma certificação que garante que o sistema é seguro e "atende
plenamente à lei em questão, em relação ao controle de acesso e à
criptografia de dados". A Serasa disse proibir, em contrato, "o
armazenamento, a divulgação ou o fornecimento dos dados obtidos pelas
financeiras".

Burocracia e ausência de padronização ao fazer o cadastro

Além do questionário a gestores, o Idec enviou, entre os dias 27 de janeiro
e 10 de fevereiro deste ano, seis voluntários às unidades de atendimento da
Boa Vista e da Serasa, em São Paulo (SP), para aderirem ao cadastro
positivo. No caso do SPC, que não tem atendimento presencial, a adesão
foi feita a distância. Desses seis voluntários, três não permitiram o
compartilhamento de dados com outras gestoras e três deram a
autorização.

Nesta etapa da pesquisa, os principais problemas detectados foram: o
processo para a adesão ao cadastro não é padronizado; as informações não
são confiáveis, já que cada atendente informa uma coisa; há muita
burocracia; e os sistemas não estão preparados para fazer o
compartilhamento de dados com outras gestoras, direito garantido pela lei.
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A orientação do Idec é que o consumidor não tenha pressa em aderir ao
cadastro positivo até que as empresas expliquem de forma mais
transparente como ele funciona.

- Se há pontos positivos para o consumidor, eles ainda não estão claros -
afirma Ione Amorim, economista do Idec responsável pela pesquisa.

Na Serasa, o voluntário que autorizou o compartilhamento de dados com
outras gestoras não conseguiu efetivar a adesão, pois o funcionário não
sabia como inserir os dados das outras empresas no sistema. O pesquisador
deixou os seus documentos e o formulário para que os funcionários
dessem seguimento ao processo. No entanto, dez dias depois, o status
apresentado no site era "aguardando documentação".

- As gestoras não querem compartilhar os dados com outras empresas
porque, segundo elas, a carteira de clientes é diferente, assim como os
critérios utilizados e os benefícios oferecidos - explica Ione.

Desencontro de informações sobre acesso ao banco de dados

Os voluntários do Idec também perguntaram aos atendentes da Boa Vista e
da Serasa como eles poderiam acessar o banco de dados. Na Boa Vista,
foram dadas três respostas diferentes: duas indicaram que a consulta não
era possível (em um caso, provisoriamente e, no outro, indefinidamente), o
que fere os direitos garantidos pela lei; e a terceira, que seria enviada por
e-mail uma senha para acesso. Já a Serasa informou que a consulta aos
dados poderia ser feita apenas presencialmente ou por correio, mediante
solicitação prévia.

Os voluntários também perguntaram a quais informações as financeiras
terão acesso. O pior desempenho nesse quesito foi o da Serasa: em uma
das adesões, o atendente não respondeu e, na outra, orientou o pesquisador
a ler a lei.

Durante o processo de adesão, nem a Boa Vista nem a Serasa forneceram
informações sobre o sigilo das informações, as regras para a utilização e o
critério de avaliação desses dados, bem como sobre a vigência do cadastro
e a possibilidade de cancelamento. Também não há orientações no site das
gestoras.

Gestoras esclarecem que não legislam sobre juros

Dirceu Gardel, diretor-jurídico da Boa Vista Serviços, esclarece que não é
papel das gestoras do cadastro garantir que os bons pagadores obtenham
taxas de juros mais baixas ao contratarem empréstimos:

- Quem concede crédito é quem decide esses índices. Não temos poder
sobre a política de crédito e como será feita essa aplicação. Mas a
tendência é que, conforme o histórico do consumidor tenha mais dados,
mais informações o concedente terá para avaliar a taxa mais adequada. O
que deve ocorrer em dois ou três anos.

Sobre o desencontro de informações no atendimento verificado por
voluntários do Idec, a empresa reconheceu que precisa "reciclar a equipe e
padronizar as informações". Dirceu informou, ainda, que o consumidor
pode ter acesso aos dados de seu cadastro positivo, e saber quais
instituições o consultaram, em uma de suas agências ou pela internet,
mediante cadastro gratuito no Cadastro Positivo.

Na avaliação da Serasa, os resultados "são frutos de uma mudança cultural,
e não se deve esperar que os benefícios aconteçam de imediato". No que se
refere ao tratamento das informações do cadastro, a Serasa informa que,
"além de prever contratualmente as obrigações de seus clientes, possui
rígidas políticas para o fornecimento de dados e regras de controle de
qualidade" . Disse, ainda, que é assegurado aos cadastrados o acesso
gratuito e a qualquer tempo às informações pessoais, e que todos os
procedimentos "observam rigorosamente a complexa estrutura estabelecida
pela legislação". "Especificamente quanto a banco de dados estatístico, a
Serasa não o mantém e nunca afirmou mantê-lo". Esclareceu que, em
resposta ao questionamento do Idec, informou "possuir modelos
estatísticos baseados em fórmulas matemáticas que analisam e agrupam
diferentes perfis de comportamento de crédito de acordo com
informações preexistentes em um banco de dados sobre um grupo

http://www.boavistaservicos.com.br/consumidor-positivo
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relevante de pessoas ou empresas".

O SPC ressaltou que, com o cadastro, a expectativa é de que o processo de
avaliação e concessão de crediários e de linhas de financiamentos seja
desburocratizado, "podendo incidir em redução das taxas de juros e na
flexibilização dos prazos para pagamento". Um consequência direta "será a
redução significativa dos índices de inadimplência e de
superendividamento", acredita o órgão de proteção ao crédito.

PEÇAS DE MOTOCICLETAS
TERÃO CERTIFICAÇÃO

 

Ações para lucrar em 2014
empiricus.com.br/10_ações_p_lucrar

Selecionamos as 10 ações que mais podem subir em

2014, grátis

Links Patrocinados

MAIS DE ECONOMIA

Centrais marcam marcha em SP para esta quarta-feira

Sócio da Lacoste e Chacarel na Argentina é suspeito de fraude

Aneel reduz de R$ 5,6 bilhões para R$ 1,6 bilhão o déficit estimado da CDE

Óleo e Gás renova mais uma vez prazo para testes em Tubarão Azul

Imagem do dia: um ninho de madeira

Shopping

 Receba

busque por produtos busque por produtos  buscar

 CELTA 1.0 2013 Consulte

 CLASSIC 1.0 2013 Consulte

Tópicos >
LEI DA ANISTIA • COPA 2014 • IMPOSTO DE RENDA • 50 ANOS DO GOLPE

País
Rádio do Moreno

Blog do Merval

Blog do Noblat

Ilimar Franco

Rio
Trânsito

Ancelmo.com

Gente Boa

Bairros

Eu-repórter

Rio 450

Rio Show

Repinique

Design Rio

Rio 2016

Economia
Defesa do Consumidor

Miriam Leitão

Boa Chance

Empreendedorismo

Indicadores

Morar Bem

Sociedade
Ciência

Educação

Saúde

Tecnologia

Mundo
Lá fora

Central do Assinante

Clube Sou+Rio

Faça sua assinatura

Agência O Globo

O Globo Shopping

Fale conosco

Defesa do Consumidor

Expediente

Anuncie conosco

Trabalhe conosco

Política de privacidade

Tweet 0 00Recomendar

http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/pecas-de-motos-terao-selo-do-inmetro-12115630
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj7NbFQBDU6HMFfHV0AH1t4GAApSr68MGnOLchJUB9oTypy4QASDEkJwTULWa8tIHYM3w7oCsA6AB9MbWxgPIAQGpAgaTG-TYNp4-qAMByAODBKoE1gFP0Mi6mx3PI_tXLe5hyZcBljqqrneYfi96Q8tFvf_IjBWWv0htNbgdBNnd15GbbiNKsIj7Lcjz9XLbvGJUBc-cX5GCvwKYRSd23pIKFdGd1kVVK2o6ykg35O-JbbZ9rDs2mTobUd0mJYfqE5X4nzRwRuCFPmW8szxg8d37-Q1Px3wwyiJriXn94gNpkr4vPzheTBL7Fwm0BRhsL8WH_xysuJhhPXkJE4yGZRzXap-a7aW1qkukt3rLTtGyVaVr82a0U1O-zPYOnht9JMK74Vtte7hCkhNEiAYBgAf0uKk5&num=1&cid=5GiT5UZzmIrKZ2_LDxY1NrY7&sig=AOD64_3FnLY-TyBKz7ikGYKNLEK_kRBXCg&client=ca-infoglobo&adurl=http://empiricus.com.br/ad_banner_acoes_d/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj7NbFQBDU6HMFfHV0AH1t4GAApSr68MGnOLchJUB9oTypy4QASDEkJwTULWa8tIHYM3w7oCsA6AB9MbWxgPIAQGpAgaTG-TYNp4-qAMByAODBKoE1gFP0Mi6mx3PI_tXLe5hyZcBljqqrneYfi96Q8tFvf_IjBWWv0htNbgdBNnd15GbbiNKsIj7Lcjz9XLbvGJUBc-cX5GCvwKYRSd23pIKFdGd1kVVK2o6ykg35O-JbbZ9rDs2mTobUd0mJYfqE5X4nzRwRuCFPmW8szxg8d37-Q1Px3wwyiJriXn94gNpkr4vPzheTBL7Fwm0BRhsL8WH_xysuJhhPXkJE4yGZRzXap-a7aW1qkukt3rLTtGyVaVr82a0U1O-zPYOnht9JMK74Vtte7hCkhNEiAYBgAf0uKk5&num=1&cid=5GiT5UZzmIrKZ2_LDxY1NrY7&sig=AOD64_3FnLY-TyBKz7ikGYKNLEK_kRBXCg&client=ca-infoglobo&adurl=http://empiricus.com.br/ad_banner_acoes_d/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Cj7NbFQBDU6HMFfHV0AH1t4GAApSr68MGnOLchJUB9oTypy4QASDEkJwTULWa8tIHYM3w7oCsA6AB9MbWxgPIAQGpAgaTG-TYNp4-qAMByAODBKoE1gFP0Mi6mx3PI_tXLe5hyZcBljqqrneYfi96Q8tFvf_IjBWWv0htNbgdBNnd15GbbiNKsIj7Lcjz9XLbvGJUBc-cX5GCvwKYRSd23pIKFdGd1kVVK2o6ykg35O-JbbZ9rDs2mTobUd0mJYfqE5X4nzRwRuCFPmW8szxg8d37-Q1Px3wwyiJriXn94gNpkr4vPzheTBL7Fwm0BRhsL8WH_xysuJhhPXkJE4yGZRzXap-a7aW1qkukt3rLTtGyVaVr82a0U1O-zPYOnht9JMK74Vtte7hCkhNEiAYBgAf0uKk5&num=1&cid=5GiT5UZzmIrKZ2_LDxY1NrY7&sig=AOD64_3FnLY-TyBKz7ikGYKNLEK_kRBXCg&client=ca-infoglobo&adurl=http://empiricus.com.br/ad_banner_acoes_d/
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/cadastro-positivo-nao-garante-reducao-de-juros-bons-pagadores-indica-idec-12113929%26gl%3DBR%26hl%3Dpt%26client%3Dca-infoglobo%26hideleadgen%3D1%26ai0%3DCj7NbFQBDU6HMFfHV0AH1t4GAApSr68MGnOLchJUB9oTypy4QASDEkJwTULWa8tIHYM3w7oCsA6AB9MbWxgPIAQGpAgaTG-TYNp4-qAMByAODBKoE1gFP0Mi6mx3PI_tXLe5hyZcBljqqrneYfi96Q8tFvf_IjBWWv0htNbgdBNnd15GbbiNKsIj7Lcjz9XLbvGJUBc-cX5GCvwKYRSd23pIKFdGd1kVVK2o6ykg35O-JbbZ9rDs2mTobUd0mJYfqE5X4nzRwRuCFPmW8szxg8d37-Q1Px3wwyiJriXn94gNpkr4vPzheTBL7Fwm0BRhsL8WH_xysuJhhPXkJE4yGZRzXap-a7aW1qkukt3rLTtGyVaVr82a0U1O-zPYOnht9JMK74Vtte7hCkhNEiAYBgAf0uKk5&usg=AFQjCNF5WNyathLu0-JoSn9uWfbcAShLcA
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/cadastro-positivo-nao-garante-reducao-de-juros-bons-pagadores-indica-idec-12113929?service=print
http://oglobo.globo.com/economia/ultimas-noticias
http://oglobo.globo.com/economia/centrais-marcam-marcha-em-sp-para-esta-quarta-feira-12118194
http://oglobo.globo.com/economia/socio-da-lacoste-chacarel-na-argentina-suspeito-de-fraude-12117571
http://oglobo.globo.com/economia/aneel-reduz-de-56-bilhoes-para-16-bilhao-deficit-estimado-da-cde-12117433
http://oglobo.globo.com/economia/oleo-gas-renova-mais-uma-vez-prazo-para-testes-em-tubarao-azul-1-12117131
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/imagem-do-dia-um-ninho-de-madeira-12117084
http://www.zoom.com.br/?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=midia&utm_term=logo&utm_content
http://www.zoom.com.br/cadastro/zoomofertas.jsp?og=19027&utm_source=vitrine_globo&utm_medium=news&utm_term=receba&utm_campaign=cadastro
http://www.ofertaschevrolet.com.br/site/Default.aspx?cmp=Campanha:Reg06:Varejofevereiro:OGLOBO:ROS:SHOPPING
http://www.ofertaschevrolet.com.br/site/Default.aspx?cmp=Campanha:Reg06:Varejofevereiro:OGLOBO:ROS:SHOPPING
http://oglobo.globo.com/pais/lei-da-anistia/
http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/
http://oglobo.globo.com/economia/ir-2014/
http://oglobo.globo.com/pais/50-anos-do-golpe/
http://oglobo.globo.com/pais/
http://oglobo.globo.com/pais/moreno/
http://oglobo.globo.com/blogs/blogdomerval
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/
http://oglobo.globo.com/blogs/ilimar/
http://oglobo.globo.com/rio/
http://oglobo.globo.com/rio/transito/
http://oglobo.globo.com/rio/ancelmo/
http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-450/
http://rioshow.oglobo.globo.com/aspx/geral/home_principal.aspx
http://oglobo.globo.com/blogs/repinique/
http://oglobo.globo.com/rio/design-rio/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-2016/
http://oglobo.globo.com/economia/
http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/
http://oglobo.globo.com/economia/miriam/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/empreendedorismo/
http://oglobo.globo.com/economia/indicadores/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://oglobo.globo.com/sociedade/
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/
http://oglobo.globo.com/mundo/
http://oglobo.globo.com/blogs/lafora/
http://www.centraldoassinante.oglobo.com.br/
https://clubesoumaisrio.oglobo.globo.com/
https://seguro.oglobo.com.br/assinatura/Default.aspx?id_parc=26&utm_source=venda&utm_medium=botaooglobo&utm_campaign=footer
http://www.agenciaoglobo.com.br/
http://shopping.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/fale-conosco
https://defesa.oglobo.com.br/
http://oglobo.globo.com/expediente/
http://oglobo.globo.com/anuncie/
http://www.vagas.com.br/infoglobo
http://oglobo.globo.com/politica-de-privacidade/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fdefesa-do-consumidor%2Fcadastro-positivo-nao-garante-reducao-de-juros-bons-pagadores-indica-idec-12113929&related=MiriamLeitaoCom&text=Cadastro%20positivo%20n%C3%A3o%20garante%20redu%C3%A7%C3%A3o%20de%20juros%20a%20bons%20pagadores%2C%20indica%20Idec%20-%20Jornal%20O%20Globo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fdefesa-do-consumidor%2Fcadastro-positivo-nao-garante-reducao-de-juros-bons-pagadores-indica-idec-12113929&via=JornalOGlobo
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Foglobo.globo.com%2Feconomia%2Fdefesa-do-consumidor%2Fcadastro-positivo-nao-garante-reducao-de-juros-bons-pagadores-indica-idec-12113929


7/4/2014 Cadastro positivo não garante redução de juros a bons pagadores, indica Idec - Jornal O Globo

http://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/cadastro-positivo-nao-garante-reducao-de-juros-bons-pagadores-indica-idec-12113929 5/5

Tecnologia
Apps da semana

Teste da semana

Start-ups

Cora Rónai

Pedro Doria

Cultura
Rio Show

Patrícia Kogut

Revista da TV

Gente Boa

Prosa

Blog do Xexéo

Logo +

Esportes
Copa 2014

Renato M. Prado

Botafogo

Flamengo

Fluminense

Vasco

Pulso

MMA

Rio 2016

Radicais

Mais +
Opinião

Blogs

Acervo O GLOBO

Memória O Globo

Vídeos

Infográficos

Boa Chance

Empreendedorismo

Boa Viagem

Ciência

Saúde

Educação

Ela Digital

Eu-repórter

História

Morar Bem

Tempo

Horóscopo

Termos de uso

© 1996 - 2014. Todos direitos reservados a Infoglobo
Comunicação e Participações S.A. Este material não pode
ser publicado, transmitido por broadcast, reescrito ou
redistribuído sem autorização.

http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/apps/
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/teste-da-semana/
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/start-ups/
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/cora-ronai/
http://oglobo.globo.com/sociedade/pedro-doria/
http://oglobo.globo.com/cultura/
http://rioshow.oglobo.globo.com/
http://kogut.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/
http://oglobo.globo.com/blogs/blog_gente_boa/
http://oglobo.globo.com/blogs/prosa/
http://oglobo.globo.com/cultura/xexeo/
http://oglobo.globo.com/infograficos/logomais-curtas/
http://oglobo.globo.com/esportes/
http://oglobo.globo.com/esportes/copa-2014/
http://oglobo.globo.com/esportes/rmp/
http://oglobo.globo.com/esportes/botafogo/
http://oglobo.globo.com/esportes/flamengo/
http://oglobo.globo.com/esportes/fluminense/
http://oglobo.globo.com/esportes/vasco/
http://www.oglobo.com.br/blogs/pulso
http://oglobo.globo.com/blogs/mma/
http://oglobo.globo.com/rio/rio-2016/
http://www.oglobo.com.br/blogs/radicais
http://oglobo.globo.com/opiniao/
http://oglobo.globo.com/blogs/
http://acervo.oglobo.globo.com/
http://memoria.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/videos/
http://oglobo.globo.com/infograficos/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/
http://oglobo.globo.com/economia/emprego/empreendedorismo/
http://oglobo.globo.com/boa-viagem/
http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/
http://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/
http://ela.oglobo.globo.com/
http://oglobo.globo.com/eu-reporter/
http://oglobo.globo.com/sociedade/historia/
http://oglobo.globo.com/economia/imoveis/
http://oglobo.globo.com/servicos/tempo/
http://oglobo.globo.com/horoscopo/
http://oglobo.globo.com/termos-de-uso/
http://www.gda.com/

