
O que é SCR?
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um banco de dados sobre operações e 
títulos com características de crédito e respectivas garantias contratados por pessoas físicas e jurídicas 
perante instituições financeiras no País.

O SCR é alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, mediante coleta de informações sobre as 
operações concedidas. 

Qual a finalidade do SCR?

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. 

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 recur-sos 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.

Quem pode consultar as informações armazenadas?
O SCR pode ser consultado pelos próprios clientes, pelo Banco Central do Brasil e pelas instituições 
financeiras, desde que tenham autorização específica dos clientes.

Desta forma, a Sinosserra Financeira somente realizara a consulta no SCR mediante autorização do 
cliente.

Os meus dados estão errados no SCR. Como fazer a correção?
Se os seus dados estiverem errados, você deve, em primeiro lugar, solicitar a retificação à instituição 
responsável pela informação.

As informações remetidas para fins de registro no SCR são de exclusiva responsabilidade das institui-
ções, inclusive no que diz respeito às inclusões, às correções, às exclusões, às marcações sub judice e ao 
registro de medidas judiciais e de manifestações de discordância apresentadas pelos contratantes. Assim, 
somente a instituição responsável pela inclusão da informação no SCR pode alterá-la ou  excluí-la. 

Para mais informações, consulte o site do Banco Central - www.bacen.gov.br.
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