O que é o SCR
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR é um instrumento de registro e consulta de
informações sobre as operações de crédito, avais e fianças prestados e limites de crédito concedidos por
instituições financeiras a pessoas físicas e jurídicas no país. Foi criado pelo Conselho Monetário Nacional
e é administrado pelo Banco Central do Brasil, a quem cumpre armazenar as informações encaminhadas e
também disciplinar o processo de correção e atualização da base de dados pelas instituições financeiras
participantes.
O SCR é o principal instrumento utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as carteiras de
crédito das instituições financeiras. Nesse sentido, desempenha papel importante na garantia da
estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e na prevenção de crises.
O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as
operações concedidas. Inicialmente determinou-se que as instituições enviassem informações sobre o
total das operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinqüenta
mil reais). Paulatinamente, esse valor foi sendo diminuído, inicialmente para o patamar de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), depois para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e atualmente, são armazenadas no banco de
dados do SCR as operações dos clientes com responsabilidade total igual ou superior a R$ 1.000,00 (mil
reais) a vencer e vencidas, e os valores referentes às fianças e aos avais prestados pelas instituições
financeiras a seus clientes, além de créditos a liberar contabilizados nos balancetes mensais.
As instituições financeiras são responsáveis pelo encaminhamento sistemático de dados sobre as
operações de crédito. Cumpre a elas também corrigir ou excluir as informações imprecisas. Eventuais
questionamentos judiciais devem ser encaminhados diretamente à instituição financeira que informou os
dados sobre a operação.
A base legal para o sistema coletar e compartilhar informações entre as instituições participantes do
Sistema Financeiro Nacional e o respeito à privacidade do cliente quanto ao sigilo e à divulgação de
informações obedecem às condições previstas na Lei Complementar 105/01 e na Resolução 3.658 de
17/12/2008.
A qualidade das informações coletadas é essencial para garantir que se atinja os objetivos que nortearam a
implantação do SCR. Para assegurar a confiabilidade do sistema, os arquivos recebidos são submetidos a
um rigoroso processo de verificação, mediante a realização de diversos testes de consistência.

Objetivos
As instituições financeiras são agentes que, mediante autorização do Banco Central, captam recursos do
público, principalmente sob a forma de depósitos. Também concedem empréstimos sob várias
modalidades, além de aplicar em outros ativos, tais como títulos do tesouro nacional. No entanto, as
instituições financeiras podem se tornar insolventes se acumularem créditos não honrados, isto é, se a
clientela não conseguir pagar os valores que tomou emprestado. Daí a necessidade de o Banco Central,
como órgão de regulação e supervisão do sistema financeiro, municiar-se de instrumentos de avaliação
dos riscos envolvidos nas operações de crédito.

Para tanto, o SCR armazena dados sobre as operações contratadas por todas as instituições, de forma que
o Banco Central possa adotar medidas preventivas com o objetivo de proteger os recursos que os cidadãos
confiam às instituições integrantes do sistema.
Assim, o principal objetivo do SCR é o de reforçar os mecanismos de supervisão bancária, com aumento
da eficácia de avaliação dos riscos inerentes à atividade

O SCR e o sigilo bancário
A Lei Complementar 105, de 10/1/2001, em seu art. 1º, parágrafo 3º, determina que não constitui
violação do dever de sigilo a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais,
inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário
Nacional e pelo Banco Central do Brasil.
O CMN, por meio da Resolução 3.658, de 17/12/2008, dispõe que as instituições financeiras poderão
consultar as informações consolidadas por cliente constantes do sistema, desde que obtida autorização
específica do cliente para essa finalidade.
Em realidade, depende do tomador de crédito permitir ou não o compartilhamento de dados. Sem a
autorização do cliente, nenhuma instituição financeira pode acessar seus dados no sistema.
O SCR preserva a privacidade do cliente, pois exige que a instituição financeira possua autorização
expressa do cliente para consultar as informações que lhe dizem respeito.
Importante: as pessoas físicas e jurídicas com registro no Sistema de Informações de Crédito não ficam
impedidas de contrair novos empréstimos e financiamentos. Prevalecerá sempre o entendimento entre o
cliente e a instituição financeira.

Importância do SCR
Para a sociedade em geral
O benefício imediato do sistema para a sociedade é o aumento do conteúdo de informações que facilitam
a tomada da decisão de crédito, diminuindo os riscos de concessão e aumentando a competição entre as
instituições participantes do SFN.
Nessa linha, destaca-se que o SCR tem, em seu projeto, características que representam grande evolução
para a sociedade em geral. As informações permitem que as instituições conheçam melhor os tomadores
de crédito no SFN e, com base na exposição que apresentem, possam oferecer produtos semelhantes com
melhores condições de taxa ou prazo, para aqueles clientes com hábitos de pagamento regular.
A base de dados do SCR atende aos interesses da sociedade, por ser importante ferramenta de
acompanhamento regular e sistemático do risco de crédito dos agentes que concedem empréstimos e
financiamentos. Amplia a capacidade de monitoramento das instituições financeiras, auxiliando a área de
supervisão bancária do Banco Central a detectar riscos e agir preventivamente no sentido de proteger as
poupanças dos cidadãos. Além disso, permite não só a identificação dos clientes que pagam suas
obrigações em dia, como também a oportunidade de oferecer a eles taxas de juros menores.

A taxa de juros incidente nas operações de crédito concedidas pelos intermediários financeiros reflete a
taxa de captação, os custos operacionais da instituição, os tributos e taxas pagos, acrescidos de uma
margem de lucro. A inadimplência é um custo implícito no preço do crédito e, quanto menor a certeza de
pagamento, maior a taxa cobrada ao tomador final. Ao conhecer melhor o risco do potencial contratante
do crédito, as instituições financeiras podem oferecer taxas menores àqueles tomadores com bom
histórico de pagamento. Nesse sentido, o SCR funciona como um bureau de crédito e registra
informações úteis para a distinção entre bons e maus pagadores, contribuindo para a redução do spread
bancário.
Os bureaus de crédito têm o importante papel de reduzir os custos de obtenção de dados que tornem
possível avaliar melhor os clientes. Ao obter dados fidedignos sobre os potenciais devedores, reduz-se a
assimetria de informações, permitindo que as expectativas de risco do credor e do potencial devedor se
aproximem, possibilitando, em um ambiente competitivo, a concessão de crédito a taxas mais justas e
compatíveis.

Para a Supervisão bancária
Como ferramenta da supervisão, o SCR permite ao Banco Central monitorar e fiscalizar com maior
eficiência e em maior escala os riscos e perdas das carteiras de crédito das instituições financeiras. A
verificação desses riscos é reconhecidamente importante, tendo em vista o histórico de insolvência
bancária relacionado ao não pagamento de créditos.

Para as Instituições Financeiras
Como instrumento de gestão de crédito, beneficia as instituições financeiras pela ampliação do
conhecimento acerca de seus clientes. O SCR contribui para a quantificação dos riscos por meio da
compreensão do nível de endividamento e do perfil de pagamento dos clientes. Permite

