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Visto como uma 

ferramenta para 

aumentar a oferta de 

crédito e reduzir a 

taxa de juro, o cadastro 

positivo tem potencial 

de incluir 22 milhões 

de pessoas que estão 

fora do mercado de 

crédito e 60 milhões 

de consumidores 

negativados 

Para o Governo Federal, 
a nova lei – sancionada 
em 8 de abril pelo presi-

dente Jair Bolsonaro – abrirá 
espaço para a entrada de R$ 
1 trilhão na economia nacio-
nal; desses, R$ 520 bilhões 
irão para pequenas e médias 
empresas. A estimativa do 
poder público é de redução, 
também, da inadimplência em 
45%, gerando R$ 450 bilhões 
em arrecadação.

Na análise da lei anterior – 
em vigor desde 2011 – pode 
está a explicação para tamanho 
otimismo do governo. Como a 
inclusão no banco de dados de 
bons pagadores era realizado 
apenas mediante a solicitação 
do consumidor às instituições 
fi nanceiras, esse registro era 
irrelevante para a análise de 
crédito pela baixa adesão do 
brasileiro. 

O novo cadastro positivo 
terá uma inclusão automática 
do consumidor que contará, 
também, com uma pontuação 
específi ca que leva em conta a 
adimplência em operações de 
crédito e no pagamento de con-
tas de serviços continuados: 
água, telefone, luz e esgoto. 

Não tenho dúvida de que o 
cadastro positivo deva aumen-
tar a competição. 

Hoje, na prática, os cinco 
grandes bancos possuíam 
informações de boa parte 
dos consumidores, enquanto 
outros playersdo mercado fi -
nanceiro, incluindo as fi ntechs, 
possuíam apenas a informação 
se a pessoa estava negativada 
ou não. Para se ter uma ideia 
do impacto da aprovação, 
no modelo anterior, com a 
inclusão opcional, apenas 11 
milhões de brasileiros estavam 
no cadastro positivo. 

Com a adesão obrigatória 
– modelo no qual quem qui-
ser pode pedir a exclusão –, 
o número de brasileiros no 
cadastro deve multiplicar por 
10. Vale lembrar que o impacto 
da mudança não será imediato; 
o cadastro positivo entra em 
vigor em 90 dias e os bureausde 
crédito só podem divulgar os 
scores60 dias depois. Ou seja, 
só vamos começar a usar o ca-
dastro no mínimo em 150 dias. 

Mas, qual será o impacto do 
cadastro positivo na vida dos 
brasileiros passada a fase de 
implementação? Na análise 
dos benefi ciários efetivos, hoje, 
metade da população adulta no 
Brasil está negativada, ou seja, 
tem acesso a crédito pratica-
mente nulo. Nesse universo, 
em várias famílias de baixa 
renda com quatro pessoas, por 
exemplo, três estão negativa-

das. Com isso, só uma tinha 
acesso a crédito. Essa única 
pessoa acabava se endividando 
por toda a família, gerando um 
ciclo vicioso. 

Com o cadastro positivo vai 
ser possível identifi car quais 
pessoas são boas pagadoras 
dentro desse grupo. A partir 
desse momento, os bancos, 
fi nanceiras e fi ntechs começa-
rão a ofertar crédito para parte 
desse grupo. Além disso, quem 
estava negativado não tinha 
nenhum incentivo para pagar 
outras contas. Se você estava 
com orçamento apertado e não 
conseguiu pagar uma conta, 
você era negativado e não con-
seguia mais acesso a crédito. 
Na prática, funcionava como 
um incentivo para não pagar 
várias outras contas. 

Um ponto interessante da 
medida é que autônomos têm 
muitas difi culdades para ob-
ter renda, pois grande parte 
está no mercado informal. O 
cadastro positivo vai permi-
tir identifi car quem são os 
bons pagadores e aumentar o 
crédito para essa parcela da 
população que está criando o 
autoemprego em um cenário 
de desemprego que ultrapassa 
a casa dos 13 milhões de pes-
soas, de acordo com o IBGE. 

O Brasil possui um setor 
fi nanceiro robusto e celebrado 
mundialmente pela inovação 
tecnológica, mas enfrenta um 
desafi o enorme ao constatar 
que não atende integralmente 
a população que mais precisa 
do crédito: a de menor renda. 
Entre os brasileiros, 60% da 
população do país vive com 
até R$ 22 por dia, ou seja, 
112,4 milhões de pessoas. 
Em contrapartida, os serviços 
fi nanceiros adequados, acessí-
veis e que agregam educação 
para o uso mais consciente do 
dinheiro embora essenciais são 
escassos. 

A inclusão fi nanceira está 
diretamente relacionada ao 
acesso e ao uso com qualidade 
dos serviços fi nanceiros e ca-
pazes de conceder statusde ci-
dadania fi nanceira, indicando 
políticas inclusivas associadas 
à efetivação de direitos. O novo 
cadastro positivo opera nesse 
sentido. Mas, cabe lembrar 
que, na prática, há um contexto 
preocupante. 

De acordo com a Tese de 
Impacto em Serviços Financei-
ros– conduzida pela Artemisia 
– os brasileiros mais vulnerá-
veis não têm acesso a crédito; 
veem os serviços fi nanceiros 
com desconfi ança; associam 
crédito à renda/poder aqui-
sitivo; e não têm o hábito de 
poupar. Esse mapeamento 
mostra que no país, a educação 
fi nanceira é um desafi o a ser 
enfrentado e que se mostra 
ainda mais relevante com o 
cadastro positivo que traz a 
expectativa de mais acesso 
ao crédito.

(*) - Empreendedor de negócios 
de impacto social serial, fundou a 

Konkero, a KeroGrana e a Central da 
Catarata. Especialista em fi nanças 
pessoais, é graduado e mestre em 

Administração de empresas pela 
EAESP-FGV.

O impacto do cadastro 
positivo na vida do 

consumidor 
Guilherme de Almeida Prado (*)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ROBSON LUIZ BRAVO, estado civil divorciado, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em Guarulhos - SP, no dia (13/02/1973), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Bravo Custodio Dias e de Der-
cia Buzetto Bravo. A pretendente: GEANE ALVES DE VASCONCELOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Solânea - PB, no dia (26/07/1977), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Marcolino de Vasconcelos 
e de Maria Sônia Alves.

O pretendente: FRANCISCO PAULO OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
estagiário, nascido em Mossoró - RN (Registrado em Baraúna - RN), no dia (23/10/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de 
Oliveira Neto e de Maria Goretti Oliveira de Andrade. A pretendente: SORAIA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Vila Maria-
na - SP, no dia (20/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Cesar dos Santos e de Vera Lucia da Silva Santos.

O pretendente: MURILLO FERREIRA MANARIN, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (17/03/1994), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jairo Cesar Manarin de Toledo e de Sandra Regina 
Ferreira Manarin de Toledo. A pretendente: AMANDA CABRAL MARCHI, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (04/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Marchi e de Marta Beatriz Pereira Cabral.

O pretendente: DIEGO KOPS PINTO, estado civil solteiro, profi ssão consultor, nasci-
do nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (05/11/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Pinto e de Liliana Terezinha Kops Pinto. A 
pretendente: ALESSANDRA FERREIRA REIS, estado civil solteira, profi ssão coor-
denadora de qualidade, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (05/10/1982), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Sales Reis e 
de Dileuza Ferreira Mendes.

O pretendente: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Montes Claros - MG, no dia (26/11/1953), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves Cardoso e de Lourdes Oliveira 
Pena. A pretendente: MARIA DO CARMO ANDRÉ, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/06/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otilio André e de 
Luzia Adeodata André.

O pretendente: RUBENS TEIXEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/09/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Oliveira Santos e de 
Sueli Teles Teixeira Santos. A pretendente: THAIS ALMEIDA DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de montagem, nascida em Itaquaquecetuba - SP, 
(Registrada no distrito de Cangaíba), no dia (24/05/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Batista dos Santos e de Jaciane 
Almeida dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MARCOS DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em Jabotão dos Guararapes - PE, no dia (25/02/1961), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severino de Santana e de 
Joana Vicente de Santana. A pretendente: NEUSA DE JESUS SOARES, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Condeúba - BA, no dia (05/10/1967), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lídio Soares Leão e de Elizabete 
Maria de Jesus Soares.

O pretendente: MIKE SENA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (09/09/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eufrasio Teixeira do Nascimento e de Neuza Brito 
Sena. A pretendente: NATASHA ROSMARY DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (11/01/1999), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Viviane de Jesus.

O pretendente: JONAS SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (20/12/1996), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Genesio Neto Souza da Silva 
e de Adriana Vasconcelos de Souza da Silva. A pretendente: VITÓRIA GRACIELE 
AQUINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo fi nancei-
ro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (12/05/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Elenilson Francisco da Silva e de Maria das 
Graças de Aquino da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO BARRILE, estado civil solteiro, profi ssão em-
presário, nascido em Pontes Gestal - SP, no dia (15/05/1967), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Fortunato Barrile e de Marta Veloso Barrile. 
A pretendente: ARIANE SATELOS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/06/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Argemiro Luiz da Silva e de Maria da Penha 
Satelos da Silva.

O pretendente: JEFFERSON GUTIERREZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de construção civil, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/06/1992), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson Gomes Gutierrez e de 
Eurides de Fatima de Oliveira Gutierrez. A pretendente: BRUNNELLY SILVA DIAS, 
estado civil solteira, profi ssão consultora fi nanceira, nascida em Formiga - MG, no dia 
(05/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jarimar 
Dias Barbosa e de Roseane Paulina da Silva.

O pretendente: DANIEL DA SILVA AMPARO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/01/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dimas Moreira do Amparo e de Jacira da Silva 
Amparo. A pretendente: THALITA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (01/08/1997), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Ferreira da Silva 
e de Luciene Bezerra.

O pretendente: DAVI MARCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servente de 
pedreiro, nascido em Londrina - PR, no dia (23/03/1971), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Firmino Gomes da Silva e de Maria Pereira da Silva. 
A pretendente: MARILEIDE SANT'ANA NATIVIDADE, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Serrinha - BA, no dia (19/04/1974), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Natividade e de Ana Maria 
Sant'Ana Natividade.

O pretendente: TIAGO DE SOUZA SILVA SILVESTRE, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente fi nanceiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (26/08/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Silvestre e de Marlene 
de Souza Silva Silvestre. A pretendente: PAMELA DANIELLE MEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de operações, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia 
(08/04/1993), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Danilo 
Meira e de Maria Aparecida Salete Meira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade De 
Serviço desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: WILLIAM MARTINS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (05/10/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Martins Gomes e de Marlene da Silva 
Borges Gomes. A pretendente: SILVIA GABRIELA DE AMORIM, estado civil divorciada, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/12/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Melo Amorim 
e de Maria de Fátima Amorim.

O pretendente: CARLOS JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão policial, nascido em Tucano - BA, no dia (21/05/1971), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira dos Santos e de Valdelice Maria 
dos Santos. A pretendente: ANA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Tucano - BA, no dia (10/03/1970), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luzia de Jesus.

O pretendente: LEONARDO AVELINO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/10/1989), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto da Rocha e de Zenilda Maria 
da Conceição da Rocha. A pretendente: MIRIAN DOS SANTOS CAMPOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Poções - BA, no dia (12/02/1992), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irisvaldo Gonçalves Campos e 
de Rosélia Cardoso dos Santos Campos.

O pretendente: JULINHO LIMBERGER, estado civil divorciado, profi ssão aposenta-
do, nascido em Sobradinho - RS, no dia (15/07/1955), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Limberger e de Valida Schmitz Limberger. 
A pretendente: GERLANDIA ALVES CABRAL, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Elesbão Veloso - PI (Registrada nesta Capital, Ermelindo Matarazzo - SP), 
no dia (02/05/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Gervasio Alves Cabral e de Maria Sebastiana Araujo.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA TINOCO, estado civil solteiro, profi ssão esfi r-
reiro, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/01/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino da Silva Tinoco e de Maria Aparecida 
Candida. A pretendente: ANDREZA GOMES DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/06/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clemar Leoncio de 
Souza e de Vilma Gomes da Silva Souza.

O pretendente: EUGÊNIO DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de expedição, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (30/10/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Efi genio Modesto 
da Silva e de Zenaide da Silva. A pretendente: CRISTIANE COSTA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (28/05/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Antonio de Oliveira e de Roselene Edith Costa de Oliveira.

O pretendente: RAIMUNDO DE PAULO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em Fortaleza - CE (Registrado em Ibiapina - CE), no dia (21/12/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Iêda do Nascimento. 
A pretendente: MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão babá, 
nascida de Alto Longá - PI, no dia (02/01/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Galvão e de Seleste Maria da Conceição.

O pretendente: ANDREY HENRIQUE RODRIGUES KOSCAK, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia (05/09/1990), residente e 
domiciliado em Sorocaba - SP, fi lho de Antonio Cardoso Koscak e de Ana Maria Rodrigues 
Koscak. A pretendente: DAYANE MONTANHEIRO LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
administradora de empresas, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (23/08/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Augusto Lopes 
e de Marta Montanheiro Lopes. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
do Município de Sorocaba, neste Estado, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ARTHUR DADAS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
programador, nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/07/1992), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Faissola Machado e de Márcia Maria 
Dadas Machado. A pretendente: BARBARA PEREIRA DE ANDRADE, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Perdeneiras - SP, no dia (19/04/1999), 
residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Silmar Aparecido Pereira de Andrade 
e de Dulcinéia Aparecida da Silva Andrade. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço município de Guarulhos, neste Estado, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: EDSON FERNANDES JALES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (21/02/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Fernandes Jales e de 
Norma da Graça Moreira de Paiva Jales. A pretendente: PRISCILLA MARIA MACEDO 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão securitário, nascida nesta Capital, Liberdade 
- SP, no dia (10/11/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Athayde Ferreira e de Leda de Oliveira Macedo.

O pretendente: RUBENS DOS SANTOS MENDES, estado civil divorciado, profi ssão 
agente de correios, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (01/12/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo dos Santos Mendes e 
de Ivone dos Santos Mendes. A pretendente: JAQUELINE GOMES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Natal - RN, no dia (23/12/1966), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marques dos 
Santos e de Maria Gomes dos Santos.

O pretendente: ADRIANO NEMEZIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão me-
cânico, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (19/03/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Nemezio da Silva e de 
Genilda Alves da Silva. A pretendente: NATALI DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de produção, nascida em Minador do Negrão - AL, no dia (23/06/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Beserra da 
Silva e de Maria Benedita da Silva.

O pretendente: RUBENS DOS SANTOS MENDES, estado civil divorciado, profi ssão 
agente de correios, nascido nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (01/12/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo dos Santos Mendes e 
de Ivone dos Santos Mendes. A pretendente: JAQUELINE GOMES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Natal - RN (Registrada em Parnamirim 
- RN), no dia (23/12/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Marques dos Santos e de Maria Gomes dos Santos.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Duas em cada três transações bancárias são realizadas por 
meio de aplicativos de celular, call centers ou internet 
banking no Brasil, de acordo com levantamento do Banco 

Central divulgado em 2018. Entretanto, uma pergunta ainda ocu-
pa a cabeça de muita gente: É seguro buscar e contratar crédito 
online? Guilherme Nasser, de 25 anos, economista pela FEA-USP 
e um dos fundadores da plataforma Juros Baixos, e Garcia Ro-
berto de Souza, cientista da computação, afi rmam que sim. Os 
especialistas explicam o processo de segurança e compartilham 
dicas para que o consumidor não seja vítima de fraudes. 

Focadas na inovação e otimização de serviços e produtos 
fi nanceiros por meio da tecnologia, as chamadas fi ntechs se des-
tacam — com ampla vantagem — nesse cenário em que pessoas 
estão cada vez mais conectadas. Mais ágeis que as instituições 
fi nanceiras tradicionais, é possível encontrar a melhor solução de 
crédito apenas com alguns cliques dentro do conforto de casa.

Mas, para que a busca por empréstimo não se torne uma dor 
de cabeça, é preciso estar atento ao que diz a lei. Nasser, que 
também é especialista em desenvolvimento dessas empresas, 
destaca que a cobrança de valores antes da emissão do crédito 
é ilegal e jamais deve ser realizada. “É contra a lei pagar taxas 
adiantadas. Esse é um dos primeiros pontos que o tomador de 
crédito precisa analisar. A empresa pediu depósito antecipado, 
tem que denunciar. Nós disponibilizamos na Juros Baixos uma 
lista de marcas que aplicam golpes”, ressalta o jovem executivo.

A segurança, aliás, é uma das maiores preocupações da star-
tup, que, por estar conectada a uma ampla gama de instituições 
fi nanceiras parceiras, entre elas o Banco CBSS, oferece, por meio 
de ferramenta inteligente, a possibilidade de simulação e inter-
mediação de contratação de mais de 30 opções de empréstimo 
online. Para garantir que as informações pessoais dos usuários 
permaneçam protegidas, a empresa investe constantemente em 
tecnologia e no gerenciamento de códigos de acesso. 

“Quem acessa o nosso site, tem a certeza de que não está sendo 
observada por nenhuma outra máquina. A probabilidade dessas 
informações serem roubadas é algo tecnicamente inviável. Para 
quebrar essa criptografi a, o criminoso teria que possuir uma 

É seguro contratar crédito online?
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Guilherme Nasser, especialista em desenvolvimento de fi ntechs e economista pela FEA-USP, e Garcia 
Roberto de Souza, cientista da computação, explicam os cuidados que os internautas devem tomar e 
as vantagens da contração de empréstimo pela internet

máquina que a gente só encontra, por exemplo, na divisão militar 
dos Estados Unidos”, explica Garcia, cientista da computação.

Soluções fi nanceiras em ambiente virtual são ferramentas indis-
pensáveis hoje em dia. É nessa realidade que a busca inteligente 
de empréstimo online — como é o caso da Juros Baixos — se 
coloca como facilitador dessa nova forma de se relacionar com 
o dinheiro. Confi ra as vantagens deste tipo de contratação de 
crédito, segundo Guilherme Nasser: 
 • Comodidade; 
 • Possibilidade de comparação de taxas de juros; 
 • Taxas de juros a partir de 1,15% (no empréstimo com ga-

rantia);
 • Oferta de crédito padronizada ao perfi l e necessidades do 

cliente.

“O conselho para quem está à procura de dinheiro emprestado 
é analisar a taxa pré-aprovada pelo banco. Feito isso, o indivíduo 
deve ir para o ambiente online em busca de uma taxa menor. E 
para facilitar a pesquisa é que a nossa marca nasceu. Nós conec-
tamos as empresas que fazem empréstimo online, assim como 
os bancos, em um único ambiente para promover aos usuários a 
melhor taxa”, fi naliza o economista formado pela USP.     

Fonte e mais informações: (www.jurosbaixos.com.br).

A Confederação Nacional dos 
Municípios pediu ao governo fed-
eral o destravamento de obras e 
contratos do programa Minha Casa, 
Minha Vida. O pedido foi feito pelo 
presidente da entidade, Glademir 
Aroldi, ao ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Gustavo Canuto, 
em debate, ontem (10), em evento 
que reúne prefeitos de todo o país 
na capital durante esta semana. 
“Os prefeitos estão preocupados 
com o Minha Casa, Minha Vida, 
pois há muitas obras paralisadas”, 
disse Aroldi. 

O presidente da CNM acrescen-
tou que outro problema enfrentado 
pelos dirigentes municipais é o 
fato de contratos fi rmados não 
estarem sendo assinados. O minis-
tro Gustavo Canuto apontou duas 
alternativas de solução para obras 
paradas. A primeira seria um aporte 
adicional de recursos em casos 
onde houve algum tipo de culpa 
da empresa responsável pela con-
strução das casas. A segunda seria 
em situações em que não houve 
uma culpa clara, mas fatores fora do 

controle da prefeitura impediram a 
conclusão dentro do prazo e com 
os recursos contratados. 

“O caso tem que ser apre-
sentado, o agente fi nanceiro faz a 
análise e, dependendo da análise, 
a obra pode ser retomada”, ex-
plicou o ministro. Já no tocante 
aos contratos, Canuto disse que 
as habitações contratadas em 
dezembro e sem autorização para 
o início das obras estão dependen-
do da obtenção de recursos pelo 
governo para que possa haver a 
liberação e, consequentemente, o 
encaminhamento do processo de 
construção das unidades.

“Por que não foi dada autorização? 
Todas elas demandam um orçamento 
em 2019. A análise que foi feita indi-
cou que não haveria orçamento sufi -
ciente para tocar essas obras, quem 
dirá para ter novas obras”, justifi cou o 
titular do MDR. Canuto ponderou, 
contudo, que isso não quer dizer 
que obras não serão autorizadas. 
Mas que o governo federal adotou 
um “olhar de prudência” (ABr).

Prefeitos pedem destravamento 
de obras do Minha Casa
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