
Como entrar no sistema Registrato 
Cadastro 

1. O cidadão deve credenciar-se no site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/).  É preciso 
fornecer CPF, data de nascimento e primeiro nome da mãe. 

2. No mesmo site, o usuário deve informar um banco em que tenha conta para validar o cadastro. 
O Banco Central comparará as informações prestadas com a base de dados da instituição 
financeira. 

3. O sistema fornecerá uma frase de segurança, que precisa ser copiada. 

4. O usuário deverá abrir, em outra aba do navegador, o site do banco informado anteriormente. 

5. Na página do banco, basta buscar pela opção “Registrato” e colar a frase de segurança. O 
sistema pedirá a senha de seis dígitos da conta corrente. Caso não faça o procedimento em até 48 
horas, o cliente deve gerar uma nova frase de segurança no site do BC. 

6. Após validar a frase de segurança no site do banco, o usuário deve retornar ao site do BC e 
concluir o cadastramento, clicando no botão “Próximo”. 

7. No site do BC, o cliente deve digitar novamente o CPF, a frase de segurança e selecionar a 
instituição financeira. Em seguida, a página pedirá para informar um endereço de e-mail e criar 
uma senha de oito dígitos. 

8. Basta rolar a página e clicar no botão “Concluir credenciamento”. Caso o procedimento dê 
certo, aparecerá uma janela pop-up com a opção “Acessar Registrato”. 

 

Consulta 

1. Concluído o cadastro, o cidadão pode entrar no site do Registrato e consultar o histórico de 
relacionamento com instituições financeiras. Basta usar o CPF e a senha criada anteriormente para 
fazer o login. 

2. A página do Registrato oferecerá as opções “Meus endividamentos”, “Meus relacionamentos 
financeiros” e “Minhas operações de câmbio”. Em cada um desses painéis é possível gerar um 
relatório. 

3. É preciso aceitar os termos de responsabilidade em cada painel. A tela exibirá todos os 
relatórios gerados nos últimos seis meses. 

4. Se o cliente quiser, pode baixar o relatório de operações cambiais em arquivo PDF, mas o 
arquivo leva até dois dias úteis para ser oferecido pelo Registrato. 
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