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CARTÃO DE CRÉDITO:
COMO USAR DE FORMA CONSCIENTE

O cartão de crédito é um dos instrumentos mais utilizados
hoje em dia como forma de pagamento. Por causa de sua
facilidade, segurança e comodidade, sua utilização não para
de crescer.

Existem inúmeras bandeiras na qual o consumidor pode
optar e todas possuem diferenciais, dentre eles o limite de
crédito oferecido.

Apesar de todas as vantagens, o consumidor deve ter
cuidado ao usar o cartão de crédito. Seu uso inadequado ou
excessivo pode comprometer o orçamento de forma grave.

1. VEJA SEU PERFIL DE CONSUMO
E ESCOLHA O CARTÃO CERTO

Diversas situações podem influenciar na sua escolha. Se
você já tem conta no Banco ou se não cobra anuidade, já
podem ser grandes diferenciais para tomar a decisão.

Taxas de juros reduzidas ou recompensas, como milhas
para viagens ou descontos para entradas em eventos,
também costumam ser benefícios oferecidos.

Sempre analise bem antes de escolher seu cartão. Existem
centenas de tipos e qualquer um deles poderá ser o certo
para você. Escolha com cautela.



2. NÃO GASTE MAIS DO QUE POSSA PAGAR
É uma regra adequada não só para uso de cartão de crédito,
mas para suas finanças como um todo. Com o cartão,
acontece a falsa sensação de não se estar gastando
dinheiro: esse erro pode ser fatal. Cuidado!

A compra deve apenas ser feita caso você possa pagar no
mês seguinte. Analise se é possível incluir mais essa
despesa em suas finanças, aí sim, você parcela. Confira se
haverá juros, pois as taxas podem encarecer demais o
produto ou serviço.

3. PROCURE UTILIZAR
UM APLICATIVO DE CONTROLE

Normalmente, todas as bandeiras oferecem aplicativos
para controle em tempo real. Dentre outras informações, é
possível conferir as compras feitas, o valor da fatura, data
de fechamento e vencimento.Organize o controle dos seus
gastos.

O aplicativo sempre fornecerá informações importantes
para viabilizar o melhor uso e de que forma suas finanças
serão menos prejudicadas. É comum as pessoas esque-
cerem as datas de pagamento ou fazerem pagamentos
apenas do valor mínimo. Muita atenção!



4. PREFIRA PAGAR O TOTAL DA FATURA
Pagar à vista sempre será a melhor e mais segura opção
para suas finanças (não recorra aos parcelamentos que os
cartões de crédito oferecem para você). Evite juros e
demais encargos.

O Banco Central estabelece que caso você parcele sua
fatura em um mês, no seguinte você não terá esta
possibilidade. Assim, o Banco ofertará um crédito especial
para cobrir o pagamento, com grandes chances de se pagar
taxas de juros maiores.

Organize-se e sempre planeje para realizar o pagamento
integral da fatura, mantendo seus gastos com cartão de
crédito sob controle.

5. OBSERVAR AS MELHORES
DATAS PARA COMPRAS

Diversos cartões possuem um tempo entre a data em que
a fatura é fechada e a data em que o pagamento deve ser
feito. Normalmente, a melhor data para a compra é o dia
posterior ao do fechamento da fatura.



6. ANALISE A ANUIDADE DE SEU CARTÃO
Às vezes, por pressa e no impulso, não se verifica detalhes
importantes do cartão de crédito. A anuidade é um dos
pontos mais importantes de que se deve atentar ao
solicitar um cartão.

Ela pode ser cobrada em única vez ou parcelada, diluída nas
faturas. O ideal é optar por um cartão em que não haja
cobrança de anuidade, porém, não sendo isso possível, é
importante negociar para que se consiga um valor mais
vantajoso.

Importante lembrar: quanto mais cartões de crédito uma
pessoa tem,mais anuidade deverá pagar.

7. PREFIRA PAGAR SUA FATURA
NO DÉBITO AUTOMÁTICO

Com diversas despesas a pagar no decorrer do mês,
esquecer de realizar o pagamento da fatura do cartão pode
acabar acontecendo. Atrasando a fatura você pode vir a
pagar as maiores taxas de juros do mercado. Fique atento!

Prefira programar a data de pagamento próxima a
recebimentos que tiver, e, optando pelo débito automático
não haverá o risco do esquecimento de realizar o
pagamento. Normalmente não se cobram taxas para aderir
a tal função.



8. CONFERIR SE O PAGAMENTO
FOI REALIZADO CORRETAMENTE

Seja pagando online, nos aplicativos ou diretamente na
boca do caixa, é importante assegurar-se de que o
pagamento tenha sido realizado da forma correta.

Verificando alguma coisa errada em seu cartão, não
reconhecendo valores, parcelas ou datas de compras,
contate o emissor do cartão buscando esclarecimentos,
principalmente se houver diferença com os dados de seu
banco.

9. DÚVIDA, LIGUE PARA O SAC
Seja para sanar dúvidas a respeito do cartão de crédito,
formas de utilização, datas, tarifas, encargos e afins, ou em
alguma necessidade, nos casos de imprevistos, sempre
tente algum acordo para evitar o pagamento rotativo e
juros maiores.

SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO

AO CONSUMIDOR



10. TER POUCOS CARTÕES
Quantomais cartões de crédito,maiores serão seus gastos.
Cuidado com limites superiores à sua renda, esse pode ser
o caminho mais curto para o endividamento.

Trabalhe com poucos cartões e evite fazer compras que
você não poderá pagar. É recomendável evitar cartões que
sejam aceitos apenas no próprio estabelecimento: sempre
é provável nova compra a cada visita para pagamento, na
maioria das vezes, sem necessidade.

11. O SALDO DO SEU CARTÃO
É UM EMPRÉSTIMO

Alguns estudos comprovam que pessoas tendem a gastar
mais com cartões de crédito do que com dinheiro em
espécie. Também é fato que o aumento com despesas nos
cartões deixa as pessoas muito endividadas.

Seja consciente de que, usando seu cartão de crédito, você
terá que pagar cada centavo usado por ele. Assim, é
interessante você pensar que em cada compra feita no
cartão está sendo comprometida uma parte do seu
próximo salário.



12. NÃO DEPENDA DO CARTÃO DE CRÉDITO
Depender do cartão de crédito para “fechar as contas” é
perigoso: é um atalho para se atolar em dívidas e
problemas financeiros. Ocasiona queda em seu score de
crédito.

Vendo o crescimento de suas faturas sem controle, reveja
seus hábitos financeiros. Tente cancelar seus cartões ou
mesmo contate o SAC, pois muitas emissoras possibilitam
suspensão ou até mesmo a quitação de dívidas
eventualmente indevidas.




