PANORAMA EXPRESSO

CADASTRO POSITIVO EM TEMPOS DE
COVID-19

O que é Cadastro Positivo ?
É um sistema de permite a avaliação do histórico de
adimplemento de pessoas jurídicas ou naturais com
relação ao pagamento de empréstimos e outras
obrigações comerciais.
A avaliação é feita com base em Bancos de Dados mantidos por instituições aptas
funcionar como Gestores de Bancos de Dados (GDBs) após a comprovação dos
requisitos previstos na legislação ao BACEN.
O Cadastro Positivo funciona como um serviço oferecido pelos GBDs, que permite
ao consulente acessar dados da pessoa natural ou jurídica cadastrada com relação
ao pagamento de dívidas financeiras ou comerciais, viabilizando a avaliação dos
riscos de concessão de crédito (inclusive para transações comerciais) a uma pessoa
pesquisada.

Como é formado o Banco de Dados ?
O banco de dados é formado com base em informações
fornecidas por qualquer pessoa natural ou jurídica que
conceda crédito, administre operações de autofinanciamento
ou realize venda a prazo ou outras transações comerciais e
empresariais envolvendo risco financeiro (inclusive as
instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN), como
prestadores de serviços água, eletricidade, gás,
telecomunicações, e similares.

Diante do cenário econômico resultante da situação

IMPACTOS

de pandemia, fique de olhos nos seguintes

O histórico ou o score de um sócio ou de um
administrador pode afetar o Cadastro
Positivo da empresa
Sócios e administradores das empresas muitas vezes
participam como garantidores das obrigações assumidas pelas
empresas. Portanto, o histórico do garantidor pode impactar
na avaliação de risco da própria empresa, uma vez que está
relacionado às chances de recuperação do crédito ou de
satisfação da obrigação

A dificuldade no pagamento de dívidas e o
consequente inadimplemento poderão prejudicar o
histórico ou o score e dificultar a obtenção de crédito

Em decorrência da crise, muitas pessoas naturais e jurídicas
têm enfrentado dificuldades para honrar seus compromissos
financeiros. Consequentemente, o histórico de adimplemento
pode ser afetado negativamente, dificultando ou encarecendo
a contratação de novos empréstimos e financiamentos, bem
como a realização de compras a prazo e de outras transações
comerciais em um momento crucial para as consumidores e
empresas

VALE ACOMPANHAR:
Projeto de Lei nº675, de 2020

Renegocie suas dívidas em bases factíveis e
sustentáveis. Veja o conteúdo sobre renegociação
criativa que publicamos recentemente, disponível em
nosso website e em nosso perfil do LinkedIn, para
mais insights sobre o tema.

Suspende retroativamente e impede a inserção no banco de
dados de informações de inadimplemento de pessoas físicas ou
jurídicas enquanto durarem os efeitos da Covid-19. Atualmente
sob análise da Câmara dos Deputados, em caráter de urgência.

Para saber mais, entre em contato com:
Mauro Mori - mmr@machadoassociados.com.br
Isabela Cunha Marques - icm@machadoassociados.com.br
Giovana Martins - gvm@machadoassociados.com.br

www.machadoassociados.com.br

EXPRESS OVERVIEW

COMPLIANT DEBTORS LIST IN TIMES OF
COVID-19
What is the Compliant Debtors List?
It is a system that allows the evaluation of the
payment history of legal entities or individuals in
relation to the payment of loans and other
commercial obligations.
The assessment is made based on Databases maintained by institutions able to
function as Database Managers (GBDs) after proving to BACEN the fulfilment of
requirements provided for in the legislation.
The Compliant Debtors List works as a service offered by the GBDs, which allows
the inquirer to access data of the registered individual or legal entity in relation to
the payment of financial or commercial debts, enabling the evaluation of the risk
of granting credit (including for commercial transactions) to an individual or legal
entity.

How is the Database formed?
The database is formed based on information provided by
any individual or legal entity that grants credit, manages selffinancing transactions, or conducts forward sales or other
commercial and business transactions involving financial risk
(including institutions authorized to operate by BACEN), such
as water, electricity, gas, telecommunications, and similar
service providers.

In view of the economic scenario resulting from the

IMPACTS

pandemic situation, keep an eye on the following

The history or score of a partner or
manager can affect the company's
situation in the Compliant Debtors List
Partners and managers of companies often participate as
guarantors of obligations undertaken by the companies.
Therefore, the guarantor's history may impact the company's
risk assessment, since it is related to the chances of credit
recovery or of the compliance with the obligation

Difficulty in paying debts and the consequent default
may damage the history or score and make it difficult
to obtain credit
As a result of the crisis, many individuals and legal entities
have struggled to meet their financial commitments.
Consequently the performance history can be negatively
affected, making it more difficult or more expensive to contract
new loans and financing, as well as making purchases in
installments and other commercial transactions at a crucial
moment for consumers and companies

IT IS WORTH FOLLOWING:
Bill 675, of 2020

Renegotiate your debts on feasible and sustainable
bases. Check the content on creative renegotiation we
have recently published, available on our website and
LinkedIn profile, for more insights on the topic.

Retroactively suspends and prevents the insertion of default
information from individuals or legal entities in the database
while the effects of Covid-19 last. Currently under analysis by
the Chamber of Deputies, on an urgent basis.

For more information, please contacto:
Mauro Mori - mmr@machadoassociados.com.br
Isabela Cunha Marques - icm@machadoassociados.com.br
Giovana Martins - gvm@machadoassociados.com.br

www.machadoassociados.com.br

