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Registrato

Fernando Dutra

Deati – Banco Central do Brasil
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Extrato do Registro de Informações 

no Banco Central 

É um sistema que fornece para o

cidadão, de maneira ágil e segura,

informações disponíveis em cadastros

administrados pelo Banco Central
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O que é o Registrato?
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Demanda crescente por relatórios contendo 

informações pessoais

• 50 mil relatórios por ano

Acesso restrito aos relatórios:

• Presencialmente nas representações do Banco 

Central

• Remessa de carta com firma reconhecida 

autenticada em cartório
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Situação Atual
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Fator Crítico:

Identificação do cidadão

Validação da identificação do cliente para 

obtenção dos relatórios junto 

ao Banco Central

As Instituições Financeiras identificam seus 

clientes quando o mesmo acessa o Internet 

Banking
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PASSO 1

Acessar página do Banco Central, indicar a 

instituição financeira e obter a frase de 

segurança
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Como obter meu Registrato ?

Frase de 

segurança

CPF

www.bcb.gov.br/?RE

GISTRATO
Cidadão

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F3oWVDiWj9C3aM&tbnid=LiXdDv0OXvJR1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/banco-central-do-brasil&ei=pPgoUvKOGYS69QTijIGwCg&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNGONIBvMHLfJoIATIF1dmdTTzL2WQ&ust=1378503202855720
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PASSO 2

Acessar o internet banking do banco indicado, 

clicar em Registrato – Extrato de Registro de 

Informações no Banco Central e validar a frase 

de segurança
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Como obter meu Registrato ?

Internet Banking 

da IF

Frase 

válida/ 

inválida

Cidadão

Frase de 

segurança

Frase 

válida/ 

inválida

Frase de 

segurança
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PASSO 3

Com a frase de segurança validada, efetuar o 

autocredenciamento e receber senha de acesso

7

Como obter meu Registrato ?

Login e 

senha

CPF - IF de 

validação

Frase de 

segurança

Cidadão

www.bcb.gov.br/?REGIS

TRATO
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Passo 4

Informar CPF (login) e senha para acessar o 

Sistema Registrato
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Como obter meu Registrato ?

Informações para 

o SCR e CCS

Registrato

Login e Senha

IFCidadão
www.bcb.gov.br/?REGIS

TRATO

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F3oWVDiWj9C3aM&tbnid=LiXdDv0OXvJR1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.brandsoftheworld.com/logo/banco-central-do-brasil&ei=pPgoUvKOGYS69QTijIGwCg&bvm=bv.51773540,d.eWU&psig=AFQjCNGONIBvMHLfJoIATIF1dmdTTzL2WQ&ust=1378503202855720


99

Outras formas de obter o 

credenciamento

 Cidadão sem relacionamento com bancos 

comerciais

 presencialmente no Banco Central

 Cidadão com certificado digital (e-CPF) 

 acesso à página: 

https://www7.bcb.gov.br/apf/index.jsp

https://www7.bcb.gov.br/apf/index.jsp
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Informações enviadas pelas instituições financeiras e 

utilizadas pelo Banco Central em suas ações de 

supervisão

- Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro -

CCS: 

conta corrente, poupança e outros 

relacionamentos

- Sistema de Informações de Crédito - SCR: 

empréstimos, financiamentos e outras 

operações de crédito - acima R$ 1.000,00
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Que informações estão 

disponíveis no Registrato?
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Relatórios Registrato

• Importante :

As informações do cidadão só podem ser 

acessadas por ele mesmo ou por quem ele 

autorizar

Os dados apresentados são de inteira 

responsabilidade das instituições financeiras

Em caso de constatação ou suspeita de 

informações incorretas, deve-se entrar em contato 

com a instituição financeira prestadora da 

informação objeto do questionamento.

Há defasagem de tempo entre as informações 

fornecidas pelas instituições financeiras e a 

apresentação dessas através dos relatórios do 

Registrato.
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 O Registrato deverá contribuir para:

 melhor administração das finanças pessoais 

do cidadão brasileiro

 comprovar a condição de bom pagador

 Permitir ao cidadão ter acesso rápido e seguro às 

suas informações cadastrais é uma ação de 

cidadania

Sistema Registrato
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Obrigado!
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