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o momento é este
É com satisfação que a Boa Vista Serviços S.A., administradora 
do SCPC, maior e mais completo banco de dados de crédito no 
Brasil, divulga a primeira pesquisa de opinião feita em profundidade 
e com alcance nacional a respeito da disposição das pessoas 
para adotar a ideia do Cadastro Positivo. Realizado em parceria 
com a APPM – Análise, Pesquisa e Planejamento de Mercado, o 
levantamento identifica uma clara propensão dos consumidores 
de todas as camadas sociais para se inscrever e participar desse 
acompanhamento permanente do comportamento de usuários dos 
mais variados sistemas de compras.
A opinião acerca do tema começou a ser registrada antes mesmo 
da aprovação da lei que institui o Cadastro, pois o levantamento que 
agora divulgamos teve como referência enquete preliminar, cobrindo 
também o País inteiro, feita em maio de 2011, e que serviu como 
base da pesquisa definitiva, realizada na segunda quinzena de agosto, 
quando a população já tinha sido exposta à ampla cobertura noticiosa 
sobre a nova lei. Por esse método, torna-se possível medir o impacto 
do conhecimento, em particular sobre pessoas ainda novatas no 
mercado de consumo: as brasileiras e os brasileiros de renda menor, 
que têm pouca familiaridade com o sistema bancário e cujas relações 
de trabalho são geralmente informais.  
A conclusão que mais impressiona nesse aspecto da consulta é a de 
que, antes da aprovação da lei do Cadastro Positivo, somente 14% das 
pessoas afirmavam, de modo espontâneo ou estimulado, saberem do 
que estavam tratando. Assim que os meios de informação levaram 
o assunto ao topo do noticiário, essa parcela subiu para 28%. Aqui 
está, sem dúvida, o primeiro e grande desafio para quem está disposto 
a participar de verdade desse desafio mercadológico. E a Boa Vista 
Serviços se coloca desde já nesse grupo.

Boa leitura!

Aqui está, 
sem dúvidA, 
o primeiro e 
grAnde desAfio 
pArA quem 
está disposto 
A pArticipAr 
de verdAde 
desse desAfio 
mercAdológico. 
e A BoA vistA 
serviços se 
colocA desde já 
nesse grupo.

“

”

Dorival Dourado Jr.
Presidente da Boa Vista Serviços S.A.

www.boavistaservicos.com.br
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Grandes desafios da 

 pesquisa 
Mudanças no perfil de renda da população brasileira, 

rápida expansão do Mercado interno, auMento do crédito 
e novas oportunidades para avaliação de riscos no

varejo coMpõeM o cenário que exige uMa pesquisa eM

profundidade para conhecer a posição e a disposição das

pessoas para participar do cadastro positivo
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do CadasTro
posiTiVo ao
Consumidor posiTiVo

a visão da boa vista serviços

O mercado de crédito teve uma excelente 
notícia no primeiro semestre de 2011: 

foi aprovada a lei que implanta o Cadastro 
Positivo no Brasil. Depois de anos de 
debates sobre o assunto, o País conta agora 
com uma ferramenta muito importante 
para o aperfeiçoamento da concessão do 
crédito. A iniciativa é benéfica para todos 
os protagonistas dessa cadeia de valor – 
consumidores, varejistas, seus fornecedores, 
instituições financeiras, os birôs de crédito e 
o próprio ambiente macroeconômico. 
Em linhas gerais, o Cadastro Positivo é um 
banco de dados no qual são registrados os 
compromissos financeiros e de pagamentos 
relativos às operações de crédito e obrigações 

de pagamento liquidadas ou em andamento 
por pessoa natural (PF) ou jurídica. Com isso, o 
consumidor cadastrado pode ser acompanhado 
também pelo histórico de pagamentos que 
faz, tornando o processo de concessão de 
crédito mais completo e eficaz. O provedor 
de crédito estará mais bem informado 
sobre o perfil do consumidor e, assim, 
terá condições de decidir com base num 
conjunto mais completo de informações. 
Esse aprimoramento é importante, em 
especial depois da recente e rápida ascensão 
de dezenas de milhões de pessoas à classe 
média, muitas das quais – quase sempre pela 
primeira vez – com desejo de fazer uso do 
crédito para realização de seus projetos.

O efeito afirmativo do Cadastro Positivo já 
foi, e ainda é, vivenciado em outros países 
que praticam esse modo de avaliação. Como 
exemplo, estudo realizado nos Estados Unidos 
comparou a mesma população em dois cenários 
de informações analisadas para a concessão 
de crédito. Ao utilizar informações positivas 
e negativas, o nível de aprovação de crédito 
duplicou em comparação com a análise feita 
somente com base nos dados restritivos.
O Cadastro Positivo é essencial para que o crédito 
cresça de forma segura e se aperfeiçoe no Brasil, 
e deve ser implantado de modo afinado com 
nossos costumes e cultura. Será justamente ao 
lado desse consumidor cada vez mais consciente 
que devemos construir o modelo do Cadastro 

Positivo. Essa iniciativa não é apenas uma virada 
de chave. Ao contrário, o processo de implantação 
do Cadastro Positivo envolve o aprendizado 
mútuo e profundo de compradores, lojistas, 
instituições financeiras – enfim, de todos os elos 
que formam a cadeia de crédito no Brasil. É um 
trabalho que valerá muito para todos. Com esse 
instrumento valoriza-se o bom pagador, protege-
se o consumidor do endividamento acima da 
capacidade real de pagamento, facilita-se o acesso 
adequado ao crédito, protege-se os fornecedores 
da inadimplência e dá-se um impulso importante 
ao crescimento sustentável do País.
Afinal, para a Boa Vista, consumidores 
e empresas estão do mesmo lado: do 
desenvolvimento do Brasil.
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O crédito é considerado um 
dos grandes motores do 

crescimento e desenvolvimento 
de uma economia. Na economia 
brasileira, não é diferente, e o 
crédito tem sido um ator importante 
tanto parao financiamento de 
grandes projetos empresariais e 
de infraestrutura, como também 
para permitir o acesso de novas 
classes ao mercado de consumo.
Nos últimos anos observamos uma 
evolução significativa no crédito 
disponível para a sociedade. As 
operações de crédito no Brasil 
cresceram, com taxas médias 
nominais de 22% entre 2003 e 2010, 
atingindo R$ 1,85 trilhão em julho 
de 2011. A expectativa é que esse 
ritmo de crescimento permaneça 
próximo dos 20% também em 2011.
A economia brasileira não cresceu 
no mesmo ritmo do crédito, mas 
apresentou um ritmo moderado de 
crescimento nos últimos anos, com 
pico de 7,5% em 2010, atingindo 
R$ 3,92 trilhões em julho de 2011. 
As perspectivas de crescimento 
reais medidas pelo Produto Interno 
Bruto (PIB) para os próximos anos 
situam-se em torno dos 4%.
A expansão recente do crédito, 
bem acima do crescimento do 
PIB, fez com que a relação entre 
o saldo de crédito da economia 
e o Produto Interno Bruto quase 

dobrasse no período, passando 
de 24,3%, em janeiro de 2003, 
para 47,3%, em julho de 2011.
Mesmo quando consideramos 
o crescimento real do crédito, 
descontados os efeitos da inflação, 
percebemos a relativa expansão 
do crédito sobre a atividade 
econômica. Algumas medidas 
recentes tiveram como objetivo 
frear esse crescimento acelerado, o 
que deve se refletir sobre períodos 
futuros, mas o crescimento 
deve continuar acontecendo.
Apesar desse crescimento observado 
desde 2003, ainda devemos esperar 
a continuidade da expansão do 
crédito no Brasil em todas as suas 
modalidades. Isso porque quando 
comparamos o Brasil com outros 
países, percebemos que o potencial 
de crescimento do crédito ainda é 
muito grande, pois estamos entre os 
países com a menor relação crédito/
PIB em uma comparação mundial. 
Dadas as condições de um país 
que se consolida como de grande 
importância no cenário econômico 
mundial e com considerável 
participação da iniciativa privada 
na economia, podemos esperar que 
o crédito continue se expandindo 
acima da atividade econômica e que 
a relação com o PIB se aproxime 
da dos países mais desenvolvidos 
ou em rápido crescimento. 

o brasil de 2011
Países como os Estados Unidos, 
a Espanha, a Holanda e a China 
tem saldos de crédito superiores 
a 100% do PIB. Chile, África do 
Sul, França e Alemanha possuem 
uma relação crédito/PIB acima de 
80%, dados que mostram o enorme 
potencial para a continuidade do 
crescimento do crédito no Brasil.
O crescimento dos instrumentos 
de crédito reflete-se diretamente 
no consumo das famílias. O maior 
acesso às diversas modalidades 
de financiamento, como cartões 
de crédito, crediários, crédito 
pessoal, crédito consignado, 
crédito imobiliário, entre outros, 
permitiu uma inserção maior de uma 
nova classe de consumidores. As 
condições de financiamento, com 
prazos maiores e juros menores 
aliadas a um mercado aquecido, com 
baixas taxas de desemprego,aumento 
real dos rendimentos e crescente 
confiança dos consumidores, 
são fatores fundamentais nesse 
processo de inclusão de um número 
cada vez maior de pessoas, que 
terão a oportunidade de participar 
de um mercado em expansão 
e que tende a se sofisticar.
Estudos apontam que um grande 
número de pessoas migrou de classe 
social, aumentando sobremaneira a 
classe média brasileira e a capacidade 
de consumo da economia. De 2003 a 

2010, entre 30 milhões e 40 milhões 
de brasileiros passaram a fazer parte 
dessa classe, trazendo grandes 
modificações nos hábitos de consumo 
e um grande apetite por recursos 
financeiros. As classes D e E caíram 
de uma representatividade próxima 
de 55% da população para menos de 
30%, enquanto a classe C passou de 
algo em torno de 33% para 51%. 
Nessa perspectiva de mudanças 
econômicas e sociais o crédito 
teve e continuará tendo papel 
crucial e o Cadastro Positivo surge 
como elemento essencial neste no 
novo cenário que se apresenta.10 11



Este relatório traz, pela primeira vez, um retrato do brasileiro 
na perspectiva do Cadastro Positivo de Crédito. Uma 

fotografia que capta as nuances do Brasil, tirada com a lente 
objetiva da pesquisa quantitativa.

um reTraTo do brasil

ObjetivO 
Conhecer e entender a expectativa e a percepção do 
consumidor brasileiro sobre o Cadastro Positivo.

MetOdOlOgia
entrevistas Quantitativas
A seleção de pontos onde foram realizadas as entrevistas foi feita de 
forma aleatória, considerando para o sorteio dados populacionais do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE – Censo de 2010), 
assim como as informações da Associação Brasileira de Empresa de 
Pesquisa (Abep – Critério Brasil 2010). 

aMOstra
1.300 entrevistas telefônicas com a população geral
Entrevistas telefônicas admitem maior agilidade na coleta de 
informações, além de permitirem alcançar muito mais municípios, 
traçando um quadro nacional mais representativo.

entrevistas
distribuídas entre os cinco cantos do Brasil.
Considerando Sexo, Idade, Instrução, Estágio de 

Vida e Ocupação. Respeitando a pluralidade de classe da sociedade brasileira. E 
entrando em detalhes do relacionamento financeiro do consumidor.

1.300

grupos de discussão
Foram realizados quatro grupos de discussão em São Paulo, Capital, com 
Homens e Mulheres, de 25 a 50 anos, das Classes CD, não bancarizados 
ou com movimentação bancária menor do que R$ 5.000,00, sendo que 
em cada grupo havia pelo menos dois participantes inadimplentes.
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Perfil regiOnal
A amostra foi distribuída entre 709 municípios, de todas as 27 
unidades da Federação e das cinco grandes regiões do Brasil.

A AmostrA permite A leiturA de resultAdos em cAdA umA dAs regiões.

Praças

Entre Capitais, regiões Metropolitanas, Metrópoles, Cidades Grandes, 
Médias e Pequenas Localidades do Interior, representando cada uma das 
regiões do Brasil – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Mapa do Brasil coM aMostra por região

*núMeros de entrevistas

norte

Centro-oeste

sul

nordeste

sudeste

8%
100*

8%
100*

42%
550*

28%
360*

14%
190*

709 municípios
trabalhO de CaMPO
as entrevistas fOraM realizadas entre 
Os dias 15 e 19 de agOstO de 2011.
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Perfil de renda

A amostra capta o poder de compra do brasileiro, utilizando-se para 
tanto do Critério Brasil e da distribuição da renda familiar da população, 
representando de maneira eficaz as especificidades de classe social.

A AmostrA permite A leiturA de resultAdos por váriAs descrições de rendA.

renda FaMiliar

12%

24% 25%

12%

5%

2%

9%
11%

até 1 salário mínimo de 2 a 5 sm de 10 a 20 sm não sabe

de 1 a 2 sm de 5 a 10 sm mais de 20 sm não informou

Perfil deMOgráfiCO

A amostra representa 141.248.576 brasileiros e 
brasileiras, com 16 anos ou mais, nos diversos 
níveis de escolaridade, em diferentes estágios da 
vida, das mais diversas ocupações.

ocupação

8%

31%

17%

5%

13% 12%
14%

estudante autônomo aposentado desempregado

empregado empregador do lar

estágio de vida

26%

48%

26%

morando com a família

solteiro/separado/Viúvo 

Casado e com filhos

idade

5%

17%

23%

27% 28%

16 – 17 25 – 34 50 anos ou mais

18 – 24 35 – 49

instrução

13%
16%

46%

25%

fundamental i médio

fundamental ii superior

A AmostrA permite A leiturA de resultAdos segundo todAs As cArActerísticAs demográficAs.

classe social

C2

b
a

de

C1

*número de entrevistados

5%
  60* 29%

  370*

25%
  330*

23%
  300*

18%
  240*

sexo

Homens
mulheres

*número de entrevistados

49%
640*

51%
660*
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rumo a uma Vida
   melHor

a confiança voltou a iMperar eM todas as classes 
de renda. para obter bens e serviços consuMidores 

de Menor poder aquisitivo buscaM crédito. suas 
dificuldades para coMprovar sua receita justificaM 

o interesse pelo cadastro positivo

18
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sob a ótica pessoal, sonhos se traduziram principalmente em:

• auMentO dO POder de COMPra
• Mais faCilidade de CréditO
• Mais OPOrtunidade de trabalhO
• MelhOres saláriOs

Bancos, financeiras e o comércio em geral passaram 
a facilitar o crédito, e a população respondeu 
comprando mais e melhor. A bancarização deixou de 
ser característica de uma minoria – hoje              
da população é bancarizada.

Bancarização

bancarizado
não bancarizado

72% 28%

em toda e qualquer região do País, a 
maioria da população já é bancarizada.

região

65% 68%
74% 74% 76%

norte Centro-oeste sul

nordeste sudeste

Hoje o Brasil é um País de economia forte.
A estabilidade financeira e o boom de crescimento abriram a 

possibilidade para que sonhos fossem realizados.

72%

realizando sonHos
o brasileiro e o crédito

classe

94%
83%

73%
63%

44%

Classe a

Classe b

Classe C1

Classe C2

Classe de

Nota: Considera-se bancarizado o cidadão que possua 
algum dos produtos bancários: Conta-Corrente, 
Cartão de Crédito ou Talão de Cheques.

20
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Mas, enquanto nas Classes AB a bancarização praticamente chegou a seu limite,  
persistem oportunidades de crescimento na chamada Classe C – C1 e C2.
E é principalmente nas Classes DE, nas quais somente 44% podem ser 
considerados bancarizados, que as oportunidades voltam a ser crescentes.
O índice de bancarização foi estimado levando-se em conta a posse dos mais 
diversos produtos bancários.

O perfil regional retrata as preferências de uso locais, mas principalmente mostra 
que a penetração dos produtos bancários independe da região, ou seja, de Norte a 
Sul, a maior parte da demanda por produtos está sendo igualmente atendida.

Avaliando cada item que compõe o índice de bancarização, a maior força do vínculo 
do indivíduo com a instituição bancária está justamente na própria Conta-Corrente 
e nos Cartões de Débito e Crédito. Já Financiamentos e Empréstimos, apesar do seu 
crescimento recente, e Talão de Cheques, em função de sua queda, são produtos de 
menor penetração.

Bancarizados

72%

produtos Bancários

77%
70%

64%

34% 32%

Conta-Corrente

Cartão de Crédito de banco

Talão de ChequesCartão de débito

financiamento/empréstimo

importante:
Considerando Cartões de 
Crédito de private label, a 
penetração de Cartão de 
Crédito entre os bancarizados 
sobe de 64% para 73%.

nOrte nOrdeste CentrO-Oeste sudeste sul

Conta-Corrente 80% 74% 76% 76% 82%

Cartão de Débito 68% 67% 72% 74% 65%

Cartão de Crédito 
de Banco 52% 66% 58% 67% 59%

Financiamento/ 
Empréstimo 31% 26% 30% 39% 37%

Talão de Cheques 20% 22% 32% 35% 42%

Produtos Bancários/Região

Classe a Classe b Classe C1 Classe C2 Classe de

Conta-Corrente 91% 87% 70% 63% 60%

Cartão de Débito 87% 77% 64% 74% 65%

Cartão de Crédito 
de Banco 81% 70% 56% 57% 50%

Financiamento/ 
Empréstimo 35% 37% 36% 27% 22%

Talão de Cheques 67% 42% 24% 11% 9%

Produtos Bancários/Classe

22
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Novamente, reafirmam-se as maiores oportunidades para o mercado bancário no 
crescimento da Classe DE, que ainda mostra mais espaço para aquisição de novos 
produtos bancários que a média da população.
A comparação do uso de Talão de Cheques e do uso do Cartão de Crédito mostra 
um quadro que vem sendo discutido há vários anos.

Por um lado, a queda de penetração do Talão de Cheques foi acompanhada pelo seu 
desuso – hoje, somente 32% dos bancarizados possuem talão, no entanto, somente 
58% destes costumam utilizá-lo para fazer suas compras.

Por outro lado, um aumento da posse de Cartão de Crédito foi acompanhado pelo aumento de 
seu uso – três quartos dos bancarizados têm algum tipo de Cartão de Crédito e, destes, 80% 
costumam utilizar esse meio de pagamento para concretizar suas compras.
A penetração de Financiamentos e Empréstimos junto a bancos, hábito de 34% da 
população bancarizada, pode ser considerada ainda tímida, dado o aumento da estabilidade 
financeira nacional.
Para melhor visualizar o potencial de financiamento, construímos um índice de 
“financeirização”, ou de uso e acesso aos meios de financiamento.

talão de cheques

32%

cartão de crédito

73%

acesso a FinanciaMentos, eMpréstiMos 
ou coMpras a prazo ou crediários

69%

região

66% 68%
73%

69%
72%

norte Centro-oeste sul

nordeste sudeste

costuMa Fazer coMpras coM cheque?

58%

costuMa Fazer coMpras 
coM cartão de crédito?

80%

24
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A maior parte da “financeirização” é explicada pelas Compras a Prazo e Crediários, que já 
fazem parte do dia a dia da população – 85% daqueles que costumam financiar seus gastos 
fazem Compras a Prazo ou Crediários.
O quadro ainda revela um grande potencial de crescimento de Empréstimos em Bancos e 
Financeiras – menos de um terço da população costuma buscar esse tipo de financiamento.
É possível observar que as oportunidades estão vinculadas à região de moradia da população.

Novamente, destaca-se o potencial de crescimento junto à nova classe de 
consumidores – formada pelos entrantes na Classe C (Classe C2) e pelas Classes DE.

Há um relevante espaço para crescimento em financiamentos nas regiões Norte 
e Nordeste. Vale destacar também o fato de a região Sul ainda apresentar grande 
restrição em tomar empréstimos em bancos/financeiras.
É possível observar que as oportunidades também estão vinculadas ao poder de 
compra da população.

a conhecida relação também é comprovada:
• Quanto maior a renda e o poder de compra, maior a possibilidade de fazer Financiamentos ou 
pegar Empréstimos em Bancos e Financeiras.
• Quanto menor a ren da e o poder de compra, maior a propensão a fazer Compras a Prazo ou Crediários.

acesso a FinanciaMentos, eMpréstiMos 
ou coMpras a prazo ou crediários

69%

produtos Bancários

29%
25%

85%

fazer financiamentos

fazer Compras a prazo ou Crediário

pegar empréstimos em bancos/financeiras

Costuma/Região

nOrte nOrdeste CentrO-Oeste sudeste sul

Fazer 
Financiamentos 24% 22% 30% 34% 32%

Pegar 
Empréstimos 
em Bancos/ 
Financeiras

26% 22% 32% 29% 18%

Fazer Compras 
a Prazo ou 
Crediários

83% 90% 85% 81% 85%

costuMa Fazer coMpras a prazo ou crediários

77%
84% 85% 85%

89%

Classe a Classe C1 Classe de

Classe b Classe C2

26
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Classe a Classe b Classe C1 Classe C2 Classe de

Fazer 
Financiamentos 41% 34% 28% 23% 19%

Pegar 
Empréstimos 
em Bancos/ 
Financeiras

26% 28% 25% 23% 18%

Fazer Compras 
a Prazo ou 
Crediários

77% 84% 85% 85% 89%

Costuma/Classe



Compras a Prazo ou Crediários hoje já representam para as Classes DE as mesmas 
oportunidades representadas para a Classe C – 89% dos respondentes das Classes DE 
costumam financiar suas compras utilizando esses meios, frente a 85% dos respondentes da 
chamada Classe C.
A inserção dessa camada da população no mercado de crédito pode ser aprimorada à medida 
que a capacidade de honrar seus compromissos seja mais conhecida.

O fiado não morreu!
ainda que não seja alvo ou objeto do presente estudo estimular a compra 
fiada, questionamos a população sobre a persistência dessa prática.

costuMa coMprar Fiado?

sim
não

38%

62%

38% das pessoas 
declararam que costumam 
comprar fiado.
e ainda existem diferenças 
significativas de classe.

coMpra Fiado/classe

24%

37% 35%

46% 45%

Classe a Classe C1 Classe de

Classe b Classe C2

Chama atenção o fato de o “fiado” ter um componente cultural muito forte.

A prática é observada em todas as regiões do País, sendo sensivelmente mais utilizada 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ao comparar os números entre as regiões 
Sul e Sudeste, onde não é possível apontar diferenças sociais significativas, percebe-se 
que o “fiado” prevalece nas relações de compra no Sul do País.

coMpra Fiado/região

43%

49% 48%

29%

37%

norte Centro-oeste sul

nordeste sudeste
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até o momento, este relatório traçou um quadro de oportunidades:
• Otimismo da população;
• Mais facilidades de crédito;
• Inserção das Classes DE ao mercado de consumo.

Entretanto, as pessoas que demonstraram maior interesse em usufruir essas novas 
oportunidades são as mesmas que encontram as maiores dificuldades para realizar 
suas compras. A informalidade é ainda maior nessa parcela da população.
Essa característica demanda novas soluções, informações e processos para 
possibilitar o acesso ao crédito e a concretização do potencial de consumo dessa 
camada da população. A lógica de concessão de crédito adotada até o momento 
não é suficiente para esse novo mercado. 
 

diFiculdade hoje

70%

45%

15% 14%

não Tem Carteira assinada não Tem como Comprovar endereço

não Tem como Comprovar renda não Tem Telefone fixo

“requerimenTos”
entre os sonhos e a realidade
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nOrte nOrdeste CentrO-Oeste sudeste sul

NÃO Tem 
Carteira Assinada 78% 72% 69% 70% 64%

NÃO Tem como 
Comprovar Renda 54% 49% 48% 41% 34%

NÃO Tem como 
Comprovar 
Endereço

14% 19% 12% 12% 14%

NÃO Tem 
Telefone Fixo 19% 17% 14% 11% 10%

Dificuldades Hoje/Região

As diferenças por região do Brasil, ainda que significativas, estão dentro do 
esperado – a região Sul lidera o ranking de formalidade, seguida a certa distância da 
região Sudeste. São menos representativas, em termos de formalidade, as regiões 
Centro-Oeste, Nordeste e Norte, nesta ordem.

Como consequência direta, quase metade da população (45%) declara não ter 
como comprovar a sua renda.

No que diz respeito à informalidade das relações de trabalho, ainda que a maior parte 
dos empregados (67%) tenha carteira assinada, nos demais segmentos de ocupação, 
como era esperado, esse percentual é menor (14%). Desse modo, se consideramos o 
total de entrevistados, notamos que 70% deles não têm carteira assinada.

Classe a Classe b Classe C1 Classe C2 Classe de

NÃO Tem 
Carteira Assinada 61% 68% 68% 74% 79%

NÃO Tem como 
Comprovar Renda 28% 36% 43% 51% 61%

NÃO Tem como 
Comprovar 
Endereço

7% 12% 13% 17% 27%

NÃO Tem 
Telefone Fixo 4% 8% 14% 19% 24%

Dificuldades Hoje/Classe

siM nãO

Empregados 67% 33%

Outros 14% 86%

Total 30% 70%

Tem Carteira Assinada?

referente Ao gráfico de ocupAção dA páginA 16
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uma exploração qualitativa traz um quadro ainda mais revelador.

Não ter carteira assinada, comprovante de renda ou comprovante de endereço poderia 
até ser considerado um fato comum a membros de toda e qualquer das classes sociais, 
relacionado ao nível de ocupação.

entretanto, no depoimento pessoal dos entrevistados observamos que, 
como entrantes do mercado de consumo, esses potenciais compradores 
enfrentam ainda outras dificuldades:

• Exigência de comprovação de posse de bens;
• Exigência de fiador;
• Exigência de garantias de compras anteriores.

e, em função de seu histórico, questões ainda mais complexas  
são levantadas:

• Falta de referências pessoais;
• Análises julgamentais;
• Falta de credibilidade.

• Quase 80% da Classe de não tem carteira assinada;

• Metade da Classe C2 não tem como comprovar renda;

• O percentual de pessoas das Classe des que não têm como comprovar 
endereço e/ou um número de telefone fixo para ser contatado é quase o 
dobro da média da população.

até agora fica bem claro o potencial
do Cadastro Positivo de Crédito
em sua formulação básica.
Afinal, agora teremos uma ferramenta para 
avaliar o comportamento de pagamento de 
pessoas que não têm conta em banco, ou que 
não conseguem comprovar renda, mas pagam 
suas contas em dia. 
Dessa forma, mais pessoas terão a possibilidade 
de acesso a produtos que não poderiam 
comprar antes.
Mas não há melhor resposta do que a do 
próprio consumidor. Nos próximos capítulos 
vamos abordar a expectativa da população 
sobre o Cadastro Positivo.
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já ouviu Falar no cadastro positivo?

sim
não

89%
11%

Cadastro Positivo – assunto desconhecido
E mesmo estimulando a ideia por trás do conceito, com a pergunta:

“O cadastro positivo de crédito vai ser uma lista das pessoas que 
pagam suas contas em dia e tem o objetivo de facilitar o crédito 
para os bons pagadores que concordarem em se cadastrar.”

Somente 18% da população já tinha ouvido falar do Cadastro Positivo. 

Passados seis meses, o quadro espontâneo não apresenta
mudanças significativas...

primeiras
impressões sobre o
CadasTro posiTiVo
Em meados de maio de 2011, antes da regulamentação da 

Lei do Cadastro Positivo, a Boa Vista Serviços realizou outra 

consulta popular sobre o grau de conhecimento do tema.

PesQuisa de MaiO
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Ou seja, mesmo no período de seu lançamento, o Cadastro Positivo ainda não teve o tempo 
de exposição necessário para aumentar seu conhecimento espontâneo.
De forma simplificada, o Cadastro Positivo ainda não faz parte do universo de assuntos 
discutidos no cantinho do café, no ponto de ônibus, no boteco da esquina, nas redes sociais. Ou 
seja, o tema ainda não têm popularidade.

A repercussão do lançamento do Cadastro Positivo é percebida quando novamente seu 
conceito é estimulado:
Quase um terço da população já ouviu falar do Cadastro Positivo,
10% a mais do que no período anterior, um valor ainda mais significativo considerando 
que a repercussão esteve localizada em torno do período de lançamento.

já ouviu Falar no cadastro positivo?

sim
não

72% 28%

região

24% 23%

34%

30%
32%

norte Centro-oeste sul

nordeste sudeste

sexo

33%

25%

masculino

feminino

idade

10%
13%

26%

32%

39%

16 a 17 anos 25 a 34 anos 50 anos ou mais

18 a 24 anos 35 a 49 anos

instrução

28%

23%
25%

38%

fundamental i médio

fundamental ii superior

estágio de vida

18%

33%

29%

morando com a família

solteiro/separado/Viúvo 

Casado e com filhos

ocupação

9%

30% 30%

44%

34%

25% 26%

estudante autônomo aposentado desempregado

empregado empregador do lar

já ouviu Falar no cadastro positivo?

sim
não

86%
14%

PesQuisa de agOstO

COnheCiMentO tOtal
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Como é a repercussão do cadastro positivo?

• Os homens demonstram um conhecimento do Cadastro Positivo um pouco maior 
do que as mulheres;
• Os jovens demonstram baixíssimo grau de conhecimento do conceito 
Cadastro Positivo;
• Universitários mostram-se bem mais informados sobre o Cadastro Positivo 
do que o restante da população;
• As pessoas no início do estágio de vida – aqueles que ainda moram com os pais –, 
demonstram menor conhecimento sobre o Cadastro Positivo;
• Ao avaliar as relações profissionais e o ambiente de trabalho, nota-se que a informação 
chega primeiro ao Empregador, depois ao Aposentado, ao Empregado e Autônomos e, por 
fim, chega às pessoas Do Lar e Estudantes. No estágio atual, 44% dos Empregadores contra 
9% dos Estudantes conhecem o Cadastro Positivo.

Mas, mesmo seguindo 
a direção e o ritmo 
esperado, a repercussão 
do conhecimento do 
Cadastro Positivo precisa ser 
acelerada, principalmente 
junto ao público que, 
potencialmente, poderia 
tirar maior proveito 
do produto:

• 33% dos Bancarizados já 
ouviram falar do Cadastro 
Positivo, contra somente 17% 
dos Não Bancarizados;
• 31% daqueles com maiores 
índices de Financeirização têm 
conhecimento da informação, 
contra 23% do restante;
• As pessoas das Classes C1, C2 
e DE têm um conhecimento em 
torno de 25%, contra 33% da 
Classe B e 45% da Classe A.

diFiculdade hoje

34%
30%

Bancarização

33%

17%

bancarizado

não bancarizado

Financeirização

31%

23%

sim

não

28% 29%

não Tem Carteira assinada

não Tem como Comprovar endereço

não Tem como Comprovar renda

não Tem Telefone fixo

renda FaMiliar

14%

24%
29%

45%
50%

até 1 salário mínimo de 2 a 5 sm mais de 10 sm

de 1 a 2 sm de 5 a 10 sm

classe

45%

33%

25%
22% 23%

Classe a Classe C 1 Classe de

Classe b Classe C 2
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O Cadastro Positivo ainda é uma novidade e, como já vimos, 
ainda não é amplamente conhecido por toda a população. a fim 
de avaliar o processo de recepção e construção do modelo com o 
consumidor brasileiro, a pesquisa também traçou uma estratégia 
de avaliação para espelhar a propagação da informação do 
Cadastro Positivo:

1. Realizamos uma Avaliação Inicial da ideia do Cadastro Positivo 
baseada exclusivamente no conceito estimulado;

“O cadastro positivo de crédito vai ser uma lista das pessoas que 
pagam suas contas em dia e tem o objetivo de facilitar o crédito 
para os bons pagadores que concordarem em se cadastrar.”

(declaração de entrevistado)

2. Estimulamos um conjunto de possíveis benefícios que já estão 
sendo discutidos na sociedade;

O Cadastro Positivo:
• Vai dar reconhecimento aos bons pagadores;
• Vai facilitar o crédito aos mais pobres;
• Vai diferenciar os bons dos maus pagadores;
• Vai fazer com que mais pessoas tenham acesso a produtos que 
antes não podiam comprar.

3. Informamos e questionamos os entrevistados sobre a possibilidade 
de Autorizar a Inclusão do Nome;

4. Fizemos uma Avaliação Final da ideia do Cadastro Positivo.

esta análise compõe os capítulos finais deste relatório.
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a proposta do Cadastro Positivo foi muito bem aceita e 
mereceu apoio da grande maioria dos respondentes.

• Na cidade de São Paulo, por exemplo, algumas pessoas se encantaram 
com a ideia e, de forma aspiracional, já sonharam acordados com o 
impacto que o Cadastro Positivo poderia ter em sua vida;

• 26% avaliaram que é uma Ótima ideia – somente 3% avaliaram 
a ideia do Cadastro Positivo como Ruim/Péssima;

• 10% ainda não se sentiram confortáveis para avaliar a ideia.

“nunCa tinha OuvidO 
falar nissO!
Mas, se deus Quiser, 
farei Parte dessa lista.
eu já estOu até Me 
vendO nO CadastrO 
POsitivO.”

Mulher, jovem, 
Classe Cd, são Paulo

aValiação iniCial
causando uMa boa iMpressão 

avaliaçãO iniCial dO 
CadastrO POsitivO

de ÓtiMa + bOa

78%

avaliação inicial

26%

52%

10%
1% 1%

10%

Ótima regular péssima

boa ruim ns/nr

O sucesso do Cadastro Positivo está 
condicionado à participação e 

ao engajamento de todos os elos que 
compõem esta imensa rede de informações: 
consumidores, concessores de crédito, birôs 
de informação, varejistas, bancos, utilities e 
outras organizações que compartilham dados.
O consumidor figura como peça-chave no 
contexto brasileiro da informação positiva, já 

que o Projeto de Lei 12.414, sancionado em 9 
de junho de 2011, prevê autorização expressa 
do cidadão para que suas informações 
passem a compor o banco de dados.
De acordo com o levantamento, 78% da 
população tem uma percepção positiva 
com relação ao Cadastro Positivo e seus 
benefícios para a economia brasileira, o que 
reforça o potencial da iniciativa.
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a proposta do Cadastro Positivo foi muito bem avaliada em todas as regiões, 
considerando toda e qualquer variável demográfica.

• Mais de 1/3 da população das regiões Norte e Centro-Oeste já avaliaram a ideia do 
Cadastro Positivo como Ótima desde sua primeira formulação;

• Mais de 3/4 da população das regiões Nordeste e Sudeste deram nota Ótima ou Boa, já 
na primeira avaliação do Cadastro Positivo;

•  No Sul, apesar da nota Ótima ter aparecido em 22% dos casos, a avaliação Boa sobe de 
forma significativa para 59%, conferindo maior apoio à ideia do Cadastro Positivo.

nOrte nOrdeste CentrO-Oeste sudeste sul

Ótima 33% 27% 30% 24% 22%

Boa 43% 47% 46% 54% 59%

Ótima + Boa 76% 75% 76% 78% 81%

Região

MasCulinO feMininO

Ótima 28% 24%

Boa 49% 54%

Ótima + Boa 77% 78%

Sexo

de 16 a 
17 anOs

de 18 a 24 
anOs

de 25 a 34 
anOs

de 35 a 
49 anOs

50 anOs 
Ou Mais

Ótima 26% 29% 27% 26% 24%

Boa 63% 52% 55% 53% 46%

Ótima + Boa 89% 81% 82% 78% 69%

Idade

fundaMental i fundaMental ii MédiO suPeriOr

Ótima 23% 25% 24% 32%

Boa 45% 48% 57% 46%

Ótima + Boa 68% 73% 81% 78%

Instrução

MOrandO COM a 
faMÍlia

CasadO e COM 
filhOs

sOlteirO/seParadO/
viÚvO

Ótima 29% 24% 27%

Boa 58% 50% 49%

Ótima + Boa 87% 73% 76%

Estágio de Vida

estudante eMPregadO autÔnOMO eMPregadOr

Ótima 34% 27% 19% 30%

Boa 56% 56% 51% 48%

Ótima + Boa 90% 83% 70% 78%

aPOsentadO dO lar deseMPregadO

Ótima 29% 19% 30%

Boa 38% 56% 49%

Ótima + Boa 66% 75% 79%

Ocupação
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em sua avaliação inicial, o Cadastro Positivo encanta:

•  Tanto homens quanto mulheres;

•  Mais os jovens do que os adultos;

•  Mais aqueles com ensino médio e universitário;

•  Mais os solteiros que moram com a família;

•  Mais os estudantes, os empregados e os empregadores.

e, principalmente, podemos destacar que:

•  A maior percepção de benefício se dá entre aqueles que não têm 
carteira assinada ou não têm telefone fixo;

•  As Classes B e C1 se destacam, atingindo uma avaliação Ótima 
e Boa de 80%;

é importante observar que, até mesmo entre aqueles 
que costumam comprar fiado, 88% acreditam que a 
proposta do Cadastro Positivo é Ótima ou boa.

banCarizadO nãO banCarizadO

Ótima 27% 23%

Boa 50% 55%

Ótima + Boa 77% 78%

Bancarização

siM nãO

Ótima 27% 25%

Boa 51% 52%

Ótima + Boa 78% 77%

Financeirização

NÃO teM 
Carteira 
assinada

NÃO teM 
COMO 

COMPrOvar 
renda

NÃO teM COMO 
COMPrOvar 
endereçO

NÃO teM 
telefOne 

fixO

Ótima 26% 23% 20% 26%

Boa 50% 51% 54% 47%

Ótima + Boa 76% 74% 74% 74%

Dificuldade Presente

Classe a Classe b Classe C1 Classe C2 Classe de

Ótima 33% 27% 26% 22% 23%

Boa 43% 53% 52% 52% 48%

Ótima + Boa 76% 80% 79% 74% 72%

Classe
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poTenCialidades e limiTações

na medida em que a ideia do Cadastro Positivo vai sendo 
discutida, o apoio cresce e, espontaneamente,
os entrevistados justificam sua defesa:
 
• Valoriza o bom pagador – pode reduzir a taxa de juros; 
• Reduz a burocracia – traz menos dor de cabeça para o comprador;
• Funciona como crédito pré-aprovado – crédito facilitado/prático.

conhecendo Melhor 

“MenOs PaPel, MenOs dOCuMentO, MenOs dOr 
de Cabeça, POrQue já vai estar nO sisteMa 
Que eu sOu uMa bOa PessOa, já vai estar Pré-
aPrOvadO, vai ter Mais faCilidade. hOje, se 
vOCê fOr fazer uM CrediáriO eM uMa lOja, 
vOCê deMOra uMas duas hOras.”

homem, adulto,
Classe Cd, são Paulo

concordam que “vai dar 
reconhecimento aos 
bons pagadores”

88%

concordam que “vai 
fazer com que mais 
pessoas tenham acesso 
a produtos que antes 
não podiam comprar”

82%

concordam que “vai 
diferenciar os bons dos 
maus pagadores”

82%

concordam que “vai 
facilitar o crédito aos 
mais pobres”

79%

2%
4% 8% 7% 10%
4% 10% 8% 5%
2% 1% 1% 1%
24%

21% 18% 20%

2% 2% 2%

64% 58% 64% 62%

Concorda Totalmente

Vai dar 
reconhecimento aos 
bons pagadores

Vai facilitar 
o crédito aos 
mais pobres

Vai diferenciar os 
bons dos maus 
pagadores

Vai fazer com que mais 
pessoas tenham acesso 
a produtos que antes 
não podiam comprar

não Concorda nem discorda

discorda TotalmenteConcorda em parte

discorda em parte

ns/nr

Ao longo das conversas, nota-se ainda um nível de desinformação das pessoas a 
respeito do tema o que poderia levar à não autorização da inclusão de seu perfil no 
Cadastro Positivo. Uma das principais razões para isso é o desconhecimento em 
relação à real utilização das informações do Cadastro, bem como os benefícios em 
potencial que a iniciativa gera.
Isso demonstra claramente a importância da educação financeira da população, 
esclarecendo sobre a melhor utilização do orçamento doméstico, ações preventivas 
contra o superendividamento e utilização do crédito.

Qual é a PerCePçãO 

dOs entrevistadOs COM 

relaçãO às POssibilidades 

Que O CadastrO POsitivO 

POde gerar?
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reconhecimento & acesso

• Cumprir com os compromissos financeiros e ser reconhecido por isso é muito bom na 
percepção do consumidor brasileiro. Esse reconhecimento, materializado no Cadastro 
Positivo, torna-se ainda mais atraente com a possibilidade futura de materializar o 
benefício conforme já foi divulgado na sociedade.
“Mesmo pagando atrasado, eu tive uma penalidade, mas eu sou uma boa pagadora.”

• A possibilidade de ampliação do acesso ao crédito é um argumento festejado, 
principalmente por profissionais autônomos que já tiveram financiamento negado.
“Eu sou autônomo, não devo pra ninguém, sempre pago as minhas contas, só que, às vezes, eu 
quero tirar algum financiamento, mas não consigo comprovar renda.”

ainda Mais interessante é 
saber fatOs COMO:

das Mulheres COnCOrdaM 
tOtalMente Que O 
CadastrO POsitivO “vai 
fazer COM Que as PessOas 
tenhaM aCessO
a PrOdutOs Que antes 
nãO POdiaM COMPrar”,
COntra 59% dOs hOMens

entre Os 
universitáriOs, 
sOMente 

COnCOrdaM 
tOtalMente Que O 
CadastrO POsitivO 
“vai faCilitar O 
CréditO aOs Mais 
PObres”,
COntra 71% entre 
aQueles Que 
ganhaM até uM 
saláriO MÍniMO.

41%

65%

a percepção de benefício por classe 
social é uma fotografia adicional 
interessante para ser explorada. 

Chama a atenção o fato de que:

• Mais de 60% dos representantes das Classes CDE concordam totalmente com todas as 
proposições;

• Somente 40% da Classe A concorda totalmente que o Cadastro Positivo possivelmente vai 
“facilitar o crédito” e “dar acesso a produtos que antes não podiam comprar” para os mais pobres;

• 70% da Classe A concorda totalmente a respeito da possibilidade de “dar reconhecimento aos 
bons pagadores”.

Classe 
a

Classe
 b

Classe 
C1

Classe 
C2

Classes 
de

Vai Dar 
Reconhecimento aos 
Bons Pagadores

70% 63% 66% 63% 61%

Vai Facilitar o Crédito 
aos Mais Pobres 41% 52% 61% 66% 63%

Vai Diferenciar 
os Bons dos Maus 
Pagadores

65% 63% 66% 64% 63%

Vai Fazer com que 
Mais Pessoas Tenham 
Acesso a Produtos 
que Antes Não 
Podiam Comprar

42% 60% 66% 66% 66%

Concorda Totalmente/Classe

nOrte nOrdeste
CentrO-

Oeste
sudeste sul

Vai Dar 
Reconhecimento aos 
Bons Pagadores

56% 64% 68% 63% 68%

Vai Facilitar o Crédito 
aos Mais Pobres 54% 60% 52% 57% 58%

Vai Diferenciar 
os Bons dos Maus 
Pagadores

54% 63% 65% 66% 66%

Vai Fazer com que 
Mais Pessoas Tenham 
Acesso a Produtos 
que Antes Não 
Podiam Comprar

59% 66% 67% 61% 57%

Concorda Totalmente/Região

a avaliação segmentada por região mostra: 

 • Que, no Norte e Nordeste, a possibilidade de aquisição de serviços e produtos que 
antes eram inacessíveis é argumento de destaque; 
• Que, no Centro-Oeste, a percepção de reconhecimento está atrelada à 
possibilidade de acesso ao consumo;
• Que, no Sul, o principal ponto de concordância refere-se à possibilidade de 
reconhecimento ou prestígio.

O desafiO é Que sÓ

têM alguM COnheCiMentO dO CadastrO POsitivO 
28%
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 o que fazer
       aGora 

a esperança da população é que o cadastro positivo 
seja uM instruMento poderoso de integração social. 

a grande questão é coMo explicar eM detalhes 
coMo funcionará esse Modelo na prática
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a ideia é sedutora e vem ao encontro dos anseios de:

• Ter o nome limpo;
• Obter facilidades no momento da compra;
• Reduzir ou eliminar a burocracia;
• Atribuir prestígio e confiança.

Mas
Na cidade de São Paulo, por exemplo, observa-se que ainda 
se fazem necessários a educação financeira e os esclarecimentos 
ao consumidor final a respeito da proposta do Cadastro Positivo:

“O que acontecerá com quem tem nome limpo,
mas deixar de pagar ou atrasar uma única 
prestação, uma continha?”

da POPulaçãO 
já se PredisPõe a 
autOrizar a inClusãO 
de seu nOMe

50%

da POPulaçãO afirMa 
Que PrOvavelMente nãO 
autOrizaria a inClusãO 
dO seu nOMe

15%dois fatores principais que 
desestimulam a autorização ao 
Cadastro Positivo na capital paulistana:

• Desconhecimento de suas regras; 
• Receio a respeito das consequências 
envolvidas caso cometa algum deslize.

22%

28%

15%

30%

5%

autoriza com Certeza

provavelmente não autoriza
provavelmente autoriza

ns/nr

não autorizaria de Jeito nenhum

auTorização 
assinando eMbaixo

A
lém de conhecer e aprovar a ideia do 
Cadastro Positivo, a ação prática da 
autorização do consumidor para que faça 
parte do banco de dados é etapa crucial do 

processo. A pesquisa mostra uma tendência forte 
de aderência ao Cadastro Positivo, no entanto, o 
momento de consentir a inclusão de seus dados 
ainda gera dúvidas para o consumidor brasileiro.
O resultado de 78% que aprovam a proposta 
do Cadastro Positivo cai para 50% no momento 
de assinar a autorização. Novamente, a 
educação financeira e o esclarecimento sobre o 
funcionamento do cadastro podem ser fatores 
fundamentais na consolidação e implantação, 
de fato, do processo de inclusão e operação do 
Cadastro Positivo. 

ainda Que 
PratiCaMente 
desCOnheCidO,
ainda Que COM MuitO 
desCOnheCiMentO de 
seu funCiOnaMentO, 
ainda Que COM 
POuCa infOrMaçãO 
sObre seus 
benefÍCiOs,

 “POr Causa das vantagens, suPOnhaMOs Que 
eu vOu fazer uM CrediáriO eM QualQuer lOja de 
dePartaMentO hOje tenhO Que levar hOlerite, tOda 
a dOCuMentaçãO Pra PrOvar Que eu trabalhO, tudO 
direitinhO, entãO COM issO vOCê nãO PreCisa dissO.”

Mulher, 25-35,
Classe Cd, são Paulo
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AvAliAção finAl
AltAs expectAtivAs

Após apresentar, de forma sucinta aos entrevistados, 
informações gerais a respeito da proposta do 
Cadastro Positivo e das possibilidades envolvidas, a 
pesquisa colocou novamente a pergunta:

Como você avalia o Cadastro Positivo?
Seguem os resultados:

Ruim

Bom
Ótimo

Péssimo
nS/nR

Regular

26%
52%

10%

1%
1%

10%

AvAliAção iniciAl

AvAliAção FinAl

32%
50%

12%

1% 3%
2%
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Ótimo + Bom Norte NordeSte CeNtro-oeSte SudeSte Sul

Inicial 76% 75% 76% 78% 81%

Final 77% 80% 86% 83% 86%

+ 1% 5% 10% 4% 5%

Região

Ótimo + Bom mASCuliNo FemiNiNo

Inicial 77% 78%

Final 83% 82%

+ 6% 4%

Sexo

ou seja, o resultado mostra que entre os 22% que não gostavam 
tanto da ideia (nota regular + ruim + Péssimo + NS/Nr) existe um 
alto percentual de pessoas que precisam de somente um pouco 
mais de informação para mudar de opinião.

Ótimo + Bom de 16 A
17 ANoS

de 18 A
24 ANoS

de 25 A
34 ANoS

de 35 A 
49 ANoS

50 ANoS 
ou mAiS

Inicial 89% 81% 82% 78% 69%

Final 90% 86% 88% 81% 76%

+ 1% 5% 6% 3% 7%

Idade

Ótimo + Bom FuNdAmeNtAl i FuNdAmeNtAl ii médio SuPerior

Inicial 68% 73% 81% 78%

Final 73% 84% 86% 80%

+ 5% 11% 5% 2%

Instrução

Com um PouCo mAiS de iNFormAção, A PerCePção de que o CAdAStro 
PoSitivo é umA ÓtimA ideiA AumeNtA em 6%, AtiNgiNdo um PAtAmAr de 
AvAliAção Ótimo de 32%.

Nota-se que:

• 43% dos que a avaliavam como Regular passaram a avaliar como Ótimo ou Bom;

• 15% dos que a avaliavam como Ruim ou Péssimo passaram a avaliar como Ótimo ou Bom;

• 59% dos que inicialmente Não Souberam avaliar passaram a avaliar como Ótimo ou Bom.
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uma análise da variação dessa avaliação entre o momento 
anterior e o posterior aos esclarecimentos sobre o Cadastro 
Positivo mostra alguns aspectos interessantes:

• O aumento se deu em praticamente todas as regiões e Perfis 
Demográficos – exceção feita à região Norte, aos menores de 18 
anos, às pessoas que moram com a família e aos desempregados, que 
praticamente não variaram de opinião.

• 10% da população do Centro-Oeste mudaram sua opinião 
positivamente, passando de uma avaliação inicial de 76% para uma 
avaliação final de 86% de Ótimo e Bom.

AvAliAção:
Ótimo + Bom

dA AvAliAção 
iNiCiAl

dA AvAliAção 
FiNAl

78%    82%
Ótimo + Bom morANdo Com A 

FAmÍliA
CASAdo e Com 

FilHoS
Solteiro/SePArAdo/

viÚvo

Inicial 87% 73% 76%

Final 87% 80% 82%

+ 0% 7% 6%

Estágio de Vida

Ótimo + Bom eStudANte emPregAdo AutÔNomo emPregAdor

Inicial 90% 83% 70% 78%

Final 92% 87% 78% 79%

+ 2% 4% 8% 1%

Ótimo + Bom APoSeNtAdo do lAr deSemPregAdo

Inicial 66% 75% 79%

Final 75% 83% 78%

+ 9% 8% -1%

Ocupação

Ótimo + Bom BANCAriZAdo Não BANCAriZAdo

Inicial 77% 78%

Final 82% 83%

+ 5% 5%

Bancarização

• A população adulta, no geral, aprovou mais a ideia na avaliação final – mais 
especificamente, 7% daqueles com 50 anos ou mais melhoraram sua avaliação para 
Ótimo e Bom.

• 11% das pessoas com ensino Fundamental II e 5% das pessoas com ensino 
Fundamental I mudaram de avaliação. Dessa forma, fica claro que a população 
de menor instrução teve sua opinião impactada pelas informações dadas sobre o 
Cadastro Positivo.

• 8% dos autônomos mudaram positivamente sua avaliação, reforçando o potencial 
da ideia junto a esse público à medida que mais informações sejam transmitidas.

Ótimo + Bom Sim Não

Inicial 78% 77%

Final 84% 80%

+ 6% 3%

Financeirização
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do ponto de vista financeiro, a avaliação Ótimo e Bom 
apresentou uma variação positiva em todos os perfis após mais 
informações a respeito da proposta do Cadastro Positivo:

• Bancarizados e Não Bancarizados apresentaram um crescimento de 
5%, atingindo uma avaliação em torno de 83%;

• Financeirizados e Não Financeirizados apresentaram um crescimento 
de 6% e 3%, respectivamente, alcançando uma avaliação acima de 80%;

• Crescimento médio de 5% entre os consumidores sem carteira 
assinada, sem comprovação formal de renda e endereço e sem telefone 
fixo, com uma avaliação média de 79%;

• As Classes CDE apresentaram um crescimento de avaliação de 6%, 
atingindo uma avaliação de 84% para a Classe C1.

Ótimo + Bom
NÃO tem 
CArteirA 
ASSiNAdA

NÃO tem 
Como 

ComProvAr 
reNdA

NÃO tem Como 
ComProvAr 
eNdereço

NÃO tem 
teleFoNe 

Fixo

Inicial 76% 74% 74% 74%

Final 81% 80% 76% 79%

+ 5% 6% 2% 6%

Dificuldade Presente

Ótimo + Bom ClASSe A ClASSe B ClASSe C1 ClASSe C2 ClASSe de

Inicial 76% 80% 79% 74% 72%

Final 78% 85% 84% 81% 77%

+ 2% 4% 6% 6% 6%

Classe
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