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REDE DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Este material faz parte do que podemos chamar de uma rede de Educação Financeira,
mais conhecida como Mobills Edu.
São 7 ferramentas criadas exclusivamente com o objetivo de levar conteúdo de
qualidade para os brasileiros que estejam buscando aumentar seus conhecimentos e,
consequentemente, melhorar suas condições financeiras.
Confira quais logo abaixo:
Aplicativo de controle financeiro Mobills
Blog Mobills
Canal do Mobills no Youtube
Instagram Mobills Edu
Telegram Mobills Edu
Materiais ricos do Mobills
Curso Planejamento Financeiro na Prática
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SAIBA COMO APROVEITAR AO MÁXIMO
SEU PDF INTERATIVO!
Antes de você começar a ler esse fast eBook vamos te passar algumas informações
importantes, tá bem?
Este é um PDF interativo. Isso quer dizer que aqui, além do texto, você também vai
encontrar links clicáveis.
Desse modo, saiba que quando o texto estiver assim, quer dizer que ele é um link para
uma página externa que vai ajudar você a aprofundar o conteúdo. Sinta-se à vontade
para clicá-lo!
Esperamos que essa função te ajude na leitura do texto.
Então, tudo certo para começar a leitura?
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INTRODUÇÃO
Por falta de controle ou planejamento financeiro, muitas pessoas acabam consumindo
mais do que podem e, quando estão altamente endividadas, costumam colocar a culpa do
seu desequilíbrio financeiro no cartão de crédito.
Assim, o cartão de crédito é considerado por muitos o maior inimigo das finanças
pessoais.
No entanto, antes de qualquer julgamento, é interessante termos a consciência de que
o cartão nada mais é do que uma ferramenta.
Toda ferramenta, se for mal utilizada, é capaz de provocar grandes estragos. Por
outro lado, se for usada com sabedoria, proporciona ao seu usuário diversas vantagens e
benefícios.
Com o cartão de crédito não é diferente!
Se for utilizado sem disciplina e planejamento, esse “dinheiro de plástico”
provavelmente irá causar descontrole financeiro e dívidas exorbitantes, que serão muito
difíceis de serem quitadas.
Entretanto, se usado com consciência, o cartão de crédito certamente será um grande
aliado de suas finanças, e lhe permitirá ter acesso a alguns benefícios e facilidades.
A seguir, serão apresentadas diversas dicas valiosas para que você faça um uso
inteligente do seu cartão de crédito, evitando juros altos e despesas desnecessárias.
Veja como aproveitar as principais vantagens dessa ferramenta.
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AQUILO QUE VOCÊ TALVEZ NÃO SAIBA, MAS DEVERIA
SABER, SOBRE SEU CARTÃO DE CRÉDITO

VOCÊ TALVEZ NÃO SAIBA, MAS DEVERIA SABER

Grande parte dos brasileiros não apenas possui
cartão de crédito, como o utiliza com frequência.

Isso ocorre porque os bancos são os responsáveis
por especificar as taxas de juros.

Contudo, embora os cartões de crédito estejam
bastante presentes na vida dos consumidores,
a maioria das pessoas desconhece informações
importantes sobre o funcionamento deles.

Assim, os juros de um cartão Visa emitidos pelo
banco X podem ser maiores do que os juros de um
Visa do banco Y.

Por exemplo, é comum que o consumidor não
entenda como são calculadas as taxas e os juros
cobrados pelos bancos.
Mais surpreendente ainda é que muitas pessoas
também não sabem quais as partes formam um
cartão de crédito.

Além disso, os juros também variam de acordo
com o tipo de transação. Saques em dinheiro
normalmente são cobrados com juros maiores do
que as compras.
Por isso, vale sempre pesquisar antes de adquirir
um cartão, para fechar negócio com a opção mais
vantajosa do mercado.

Veja abaixo a explicação sobre detalhes que você
deveria saber sobre seu cartão de crédito.

CÓDIGO DE SEGURANÇA

O BANCO QUE DETERMINA A TAXA DE
JUROS

O chamado “código de segurança” é o código
de três números que fica na parte de trás do cartão
ou o de quatro números da frente de um cartão
(American Express).

Nem todos os cartões de crédito cobram os
mesmos juros, incluindo cartões que possuem a
mesma bandeira.
VOLTAR AO SUMÁRIO

7

VOCÊ TALVEZ NÃO SAIBA, MAS DEVERIA SABER

Esse código é comumente solicitado ao fazer
uma compra pela internet ou telefone.

estabilidade para processadores e fornecedores.
As informações de seu cartão, como o tipo ou
quem o emitiu, estão contidas no número.

Se você for fazer alguma compra por site ou
telefone estrangeiro, saiba que o código pode
ter três nomes diferentes: CVN (Card Verification
Number), CVD (Card Verification Data) ou CVV (Card
Verification Value).

O primeiro dígito do cartão determina qual a
bandeira do cartão, sendo:
3 – American Express e Diners Club
4 – Visa
5 – MasterCard, ELO
6 – Discover

Ele serve como uma etapa de segurança
adicional para as transações em que o cartão não se
encontra presente.

Os dígitos 2 a 6 indicam qual o banco emissor,
enquanto os de 7 a 15 trazem o número da conta
bancária e são únicos.

É um número que não deve ser registrado ou
guardado por vendedores, sistemas de pagamento
virtual ou lojas online.

O dígito final é chamado dígito de verificação
e é usado por um algoritmo para determinar se o
número provido é valido.

NÚMEROS

Todos os cartões de créditos possuem 16
TARJA
números, ao contrário do que se pode imaginar, nem
todos eles são utilizados para identificação, mas
A tarja localizada na parte de trás do cartão é
possuem outras informações úteis.
feita com partículas de metal e magnetizada.
O sistema numérico foi criado para garantir
VOLTAR AO SUMÁRIO
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Ela também guarda informações.

como é calculada e outras informações, como seus
direitos e responsabilidades com o cartão.

São três as linhas de informação que ela possui,
das quais geralmente apenas duas são usadas: as
EMPRÉSTIMO
duas primeiras são apenas para leitura, ou seja, as
informações podem ser lidas, mas não alteradas; a
Na realidade, o cartão de crédito também é um
última contém informações que podem ser alteradas simples empréstimo.
durante a transação e guarda informações de
segurança.
Quando você resolve parcelar uma fatura,
pagando o valor mínimo, você acaba contraindo
Vale lembrar que elas não contêm informação
um empréstimo. E como qualquer outro banco, ele
pessoal do dono do cartão, como o endereço e data
também cobra taxas por tal empréstimo.
de nascimento, igual dizem mitos populares.
Por exemplo: se você parcela uma fatura em
As informações da tarja são as visíveis no cartão e 12 vezes, terá de pagar um juro em cada uma das
alguns dados de segurança.
parcelas. No final, aquela fatura original sairá muito
mais cara do que se tivesse pago tudo de uma vez.

LETRAS PEQUENAS

O cartão de crédito pode ser um grande aliado
no orçamento mensal, mas para que isso aconteça,
é importante conhecer bem seu funcionamento
e saber usá-lo com sabedoria, para não contrair
dívidas.

Não importa o quão simples sejam, elas não
podem ser entendidas se não forem lidas. Por isso, o
mais importante ao pegar um cartão de crédito, é ler
o contrato. Ele deixa claro quais as taxas que serão
cobradas e por quanto tempo a taxa é garantida,
VOLTAR AO SUMÁRIO
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ENTENDA COMO FUNCIONA O LIMITE DO
CARTÃO DE CRÉDITO

ENTENDA COMO FUNCIONA O LIMITE

Limite é o valor que você pode gastar no cartão
de crédito, desde que você esteja pagando em dia as
faturas mensais
.
É quanto o Banco entende, ao analisar seu
consumo, que pode ser emprestado para você.

ser capaz de ser coberto por sua renda mensal.
Caso você queira aumentar seu limite, terá que
entrar em contato com a operadora e solicitar esse
aumento, informando algum fato novo, como uma
maior renda.

QUAL É O PRIMEIRO PASSO PARA NÃO
Contudo, cuidado na hora de pedir um aumento
ESTOURAR O LIMITE DO CARTÃO?
de limite, planeje-se para gastar menos da metade
da sua renda líquida no uso do cartão de crédito!
Quando o consumidor faz uma compra
parcelada, este valor do limite fica retido até que o
pagamento vá sendo efetuado.

O QUE É O LIMITE DE SAQUE?
Alguns cartões também permitem a realização
de saques em dinheiro, no Brasil ou no Exterior e seu
limite está incluído no limite total.

Portanto, ter controle sobre as compras
realizadas é o primeiro passo para não estourar o
limite do cartão de crédito.

Mesmo sendo algo prático, é preciso ter
atenção, pois este serviço nada mais é do que um
empréstimo, uma vez que são cobrados juros sobre o
valor do dinheiro sacado.

COMO AUMENTAR O LIMITE?
A instituição financeira avalia constantemente
sua capacidade de pagamento.

No exterior, sobre este saque podem incidir,
ainda, taxas locais ou internacionais.

A partir daí, ela estabelece um valor que acredita
VOLTAR AO SUMÁRIO
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Sendo assim, o mais indicado é que você NUNCA
utilize esse recurso.

QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS DE
CONTROLE DO LIMITE?
Para ajudar a ter controle sobre seu limite,
recomendamos o uso de aplicativos gerenciadores
das finanças pessoais.
Nesse tipo de aplicativo, basta preencher os
dados referente ao seu cartão de crédito e o software
fica totalmente responsável por te auxiliar nessa
atividade, avisando quanto você já gastou e quanto
terá disponível naquele momento, por exemplo.
Além disso, eles possuem diversas
funcionalidades como gráficos interativos, metas,
orçamentos e alertas de vencimentos que irão
facilitar o gerenciamento das suas finanças, pois
é possível ter o controle de sua vida financeira na
palma das mãos.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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SINAIS DE QUE VOCÊ TEM PROBLEMAS COM
O CARTÃO DE CRÉDITO

PROBLEMAS COM O CARTÃO DE CRÉDITO

VOCÊ USA UM CARTÃO DE CRÉDITO
PARA PAGAR O OUTRO

Usar os cartões de crédito sem planejamento
pode lhe trazer muitas dívidas, tornando-se, muitas
vezes, quase impossível sair delas.

Priorizar pagamentos de faturas do cartão de
crédito é algo inteligente, mas deixar de pagar a
fatura é algo que você nunca deve fazer.

Porém, como saber se você está usando seus
cartões de créditos da forma errada?
Listamos alguns sinais que mostram que você
pode está se endividando com cartões de crédito.

Se você constantemente sente dificuldade para
pagar seus cartões de crédito, provavelmente você já
deve estar com problemas.

VOCÊ ESTÁ USANDO O CARTÃO DE
CRÉDITO PARA SUAS NECESSIDADES
BÁSICAS

Deixar de pagar ou pagar somente o mínimo da
fatura vai lhe trazer dívidas cada vez maiores por
causa dos altíssimos juros do cartão de crédito.

O seu salário deve ser usado para comprar
os itens do dia a dia como comida, roupa, luz e
combustível, não seu cartão de crédito.

IGNORAR SUAS DÍVIDAS NOS
CARTÕES DE CRÉDITO

Ter que usar cartões de crédito para cobrir esses
tipos de gastos é um sinal de problemas financeiros.

Fingir que suas dívidas de cartão não existem
faz com que elas aumentem à medida que o tempo
passa.

Planeje seu orçamento e gastos para viver de
acordo com seus ganhos e reverter essa situação que
Enfrentar e pagar suas dívidas de cartão de
leva ao endividamento excessivo.
crédito mais cedo é importante para que não seja
VOLTAR AO SUMÁRIO
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tarde demais e elas fiquem totalmente fora de
controle.

você se verá forçado a sempre usar seus cartões de
crédito em situações inesperadas.

VOCÊ GASTA MAIS DO QUE PODE
PAGAR

Dívidas grandes no cartão de crédito com
despesas inesperadas são difíceis de pagar,
principalmente se você já está com um orçamento
apertado.

Imagine que você está tentando encher uma
garrafa de água com um grande furo no fundo.

Você deve construir um fundo de emergência
juntando uma pequena quantia a cada mês
fielmente.

Essa garrafa nunca vai ficar cheia, não é?
Acontece exatamente isso com suas dívidas de
cartão de crédito.

VOCÊ NÃO TEM UM PLANO PARA
Se você gasta mais do que você pode pagar, suas QUITAR SUAS DÍVIDAS DE CARTÕES DE
dívidas com cartão de crédito irão sempre continuar CRÉDITO
a crescer sem parar.
O ditado já diz : "Falhar em planejar é planejar
Você precisa parar de usar seus cartões de crédito falhar".
se você deseja quitá-los e sair das dívidas.
Se você não está trabalhando ativamente para
pagar suas faturas, elas provavelmente irão virar uma
VOCÊ NÃO TEM UM FUNDO DE
bola de neve e ficar cada vez maiores.
EMERGÊNCIA
Se você não tem uma reserva de emergências,
VOLTAR AO SUMÁRIO

Caso você tenha ou não dívidas grandes com
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cartão, sempre deve planejar pagar o valor da fatura
total e em dia.

Dê uma olhada nos seus gastos mensais e veja
onde você pode cortar para pagar suas dívidas com o
cartão o mais rápido possível.

VOCÊ USA CARTÃO DE CRÉDITO PARA
COMPRAR COISAS EXTREMAMENTE
CARAS
Os altos limites dos cartões nos dão a impressão
que podemos comprar qualquer coisa.
Entretanto, usar os altos limites do cartão para
ter um estilo de vida que não podemos manter é
uma decisão que irá fazer você afundar em dívidas e
destruir seu planejamento financeiro para o futuro.

VOCÊ TEM FATURAS ANTIGAS PARA
PAGAR
Se você tem faturas antigas que ainda não
foram pagas, provavelmente você está com grandes
problemas financeiros que impedem de você realizar
esses pagamentos. Lembre-se: quanto mais tempo
passar sem pagar essas faturas, maiores suas dívidas
irão se tornar.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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PIORES ERROS QUE VOCÊ PODE COMETER COM
O CARTÃO DE CRÉDITO

PIORES ERROS QUE VOCÊ PODE COMETER

NÃO UTILIZÁ-LO DE MANEIRA
ESTRATÉGICA

Deixe de efetuar o pagamento de uma fatura do
seu cartão de crédito.

Cartões de crédito oferecem mais proteção
aos consumidores, além de funcionarem como
intermediários quando você tem disputas com
varejistas ou prestadores de serviços.

Pagar com alguns dias de atraso significa
pagar juros, mas efetuar o pagamento após 30 dias
significa, para a fórmula do score de crédito, que
você está com sérios problemas (mesmo que você
tenha apenas esquecido o pagamento nesse mês).

Muitos cartões também oferecem vantagens
adicionais, tais como substituição de objetos que
foram roubados e prolongar o tempo de garantia de
um determinado produto.

Para complicar ainda mais as coisas, pagar com
30 dias ou mais de atraso, dependendo do valor da
sua fatura, pode fazer com que sua dívida vire uma
bola de neve nos próximos meses e que você fique
totalmente endividado com o seu cartão de crédito.

Dessa maneira, você deve utilizar cartões de
crédito para todas as compras importantes e para
transações que envolvem um alto risco de fraude
como, por exemplo, compras online ou em postos de
gasolina.

Então, tente utilizar um aplicativo de controle
financeiro ou outras ferramentas que emitam alertas
para o vencimento das faturas do seu cartão.

ESTOURAR O LIMITE DO CARTÃO

ESQUECER DE EFETUAR PAGAMENTOS

Estourar o limite do cartão, mesmo que você
Quer ver o seu score de crédito cair 100 pontos ou
pague o total da fatura depois, pode prejudicar o seu
mais de uma só vez?
score de crédito.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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Uma opção é dividir os seus gastos entre cartões
de crédito e débito e não passar de 50% do valor do
limite do seu cartão.

do que você realmente pegou emprestado, o que
significa que você pagará duas vezes ou mais por
tudo o que comprar.)

NÃO CONFERIR A FATURA

Se você quer melhorar o seu score de crédito,
tente manter-se sempre entre 20% e 30% do limite
do cartão.

Quando foi a última vez que você conferiu cada
compra feita no seu cartão de crédito?

EFETUAR SOMENTE O PAGAMENTO
MÍNIMO

Muitas pessoas não se dão conta do custo das
cobranças indevidas que aparecem em suas faturas,
porque nunca se preocupam em olhar direito para
elas.

Se tem algo pior do que estourar o limite do
cartão de crédito, é pagar somente o mínimo.
Nem mesmo as emissoras de cartão de crédito
gostam desse tipo de comportamento, pois isso
pode significar que você está em uma má situação
financeira e mais propenso a parar de pagar suas
faturas.

Péssimo hábito!
Se você não comunicar os erros e as transações
fraudulentas prontamente, poderá ter problemas
para ser reembolsado depois.

IGNORAR RECOMPENSAS

A fatura do seu cartão mostra exatamente
quanto irá custar para pagar seu saldo atual se você
paga somente o mínimo.
Dica: É muito. Você vai pagar mais em taxas
VOLTAR AO SUMÁRIO

Se você não tiver um controle poderá perder os
descontos, recompensas em dinheiro, milhas de
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viagem e outros benefícios oferecidos por alguns
cartões de crédito.
Caso você ainda não tenha atentado para essa
possibilidade, procure saber se o seu cartão oferece
estas vantagens.
Contudo, apesar dos benefícios, não vale a pena
gastar mais do que você pode pagar cada mês. Evite
ficar tentado de gastar mais para conseguir mais
recompensas.
Gastar o que você normalmente gasta para
receber benefícios é o certo, mas gastar mais do
que o normal para conseguir recompensas é um
desperdício de orçamento.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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O QUE FAZER PARA ESCAPAR DOS ALTOS JUROS
DO CARTÃO DE CRÉDITO

ESCAPE DOS ALTOS JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO

Embora tragam comodidade, confiabilidade,
no cartão já que posso pagar em pequenas parcelas
agilidade e segurança para o consumidor, os cartões durantes os próximos meses.”
de crédito também podem gerar diversos problemas,
decorrentes, principalmente, de uma utilização sem
É fato que mais cedo ou mais tarde você terá
planejamento financeiro.
que pagar a fatura, e se ficar nessa de toda vida
comprar no cartão, mesmo sem ter condições, sua
O principal problema ocorre quando o
dívida poderá crescer de maneira assustadora em
consumidor, por necessidade ou mesmo por
pouquíssimo tempo.
falta de conhecimento, passa a utilizar o crédito
disponibilizado no cartão como se fosse parte de sua
Exatamente por conhecer a realidade de falta
renda mensal.
de controle financeiro da maioria dos brasileiros,
as administradoras dos cartões cobram valores
E, por não ter recursos para liquidar o valor
absurdos pelo saldo devedor financiado.
integral do cartão, atrasa o pagamento ou paga
somente o valor mínimo da fatura.
Aplicando taxas de juros e outros encargos que
ultrapassam e muito as condições econômicas dos
Isso é um erro ENORME!
consumidores, os quais passam a dever mais e mais
a cada dia.
Você precisa entender que seu cartão de crédito
Neste âmbito, torna-se ainda mais importante
não pode ser considerado uma fonte de refúgio, que
estará sempre disponível, quando você mais precisar. entender os princípios da educação financeira.
“Não tenho dinheiro agora, nem analisei a
viabilidade disso no meu orçamento, mas vou passar
VOLTAR AO SUMÁRIO

O Banco Central (BC) possui em seu site uma lista
com todos as taxas de juros do rotativo do cartão de
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crédito de todas as instituições financeiras.

um vilão das finanças pessoais?

A última atualização da lista ocorreu na primeira
semana de julho deste ano, ou seja, ela se mantém
atualizada.

É preciso entender que não é esse o pensamento
que se deve ter.

O QUE É O ROTATIVO DO CARTÃO DE
CRÉDITO?
O rotativo é justamente o crédito tomado pelo
consumidor quando paga menos que o valor integral
da fatura do cartão.
Como podemos ver na lista citada acima, as
taxas de juros do rotativo não são baixas e quando
acumuladas podem fazer um estrago bem relevante
no seu bolso!
Infelizmente, como um grande percentual dos
brasileiros ainda não possui educação financeira,
acabam sendo presa fácil para essa situação que é
absurda e, muitas vezes, chegam à falência.
Assim, fica o indagamento: o cartão de crédito é
VOLTAR AO SUMÁRIO

O cartão é uma ferramenta segura de compra,
que pode trazer vantagens, se bem utilizado,
como alguns dias a mais para pagar uma compra,
milhagens ou outros programas de pontos que
geram descontos.
No entanto, se mal utilizado, pode causar sérios
danos à saúde financeira.
Pensando em facilitar sua vida, preparamos
algumas orientações importantes para que você
possa fugir dos astronômicos juros do cartão de
crédito.
Nunca pague a parcela mínima do seu cartão de
crédito
Isso deve ser evitado, pois quando você paga
apenas o mínimo do cartão, automaticamente você
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entra no crédito rotativo, um tipo de empréstimo de
emergência oferecido pelos bancos.

crédito com taxas de juros menos piores.
Evite comprar o que não pode pagar!

As altas taxas de juros cobradas no rotativo
acabam levando as pessoas à inadimplência.
Caso não consiga pagar a parcela total, procure
outra linha de crédito que não ultrapasse 2,5% ao
mês.

NÃO CONSEGUIU PAGAR A FATURA
TOTAL DO CARTÃO?
Se, por algum motivo, você não conseguir pagar
a fatura total do cartão no vencimento, é necessário
fazer, imediatamente, um diagnóstico financeiro e
descobrir o verdadeiro problema.
(Na verdade, todas as pessoas devem fazer o
gerenciamento financeiro sempre, mas se você
já chegou a esse ponto de endividamento, aí que
precisa mesmo, pra ontem!)

Seja consciente sobre seu orçamento e tenha
um padrão de vida de acordo com a sua realidade
financeira, para não ter sérios problemas no futuro.

O LIMITE DO SEU CARTÃO NÃO DEVE
ULTRAPASSAR 50% DA SUA RENDA
LÍQUIDA MENSAL
O ideal, para evitar que você gaste mais do que
recebe, é que o limite do seu cartão de crédito não
ultrapasse mais de 50% da sua renda líquida mensal
(o dinheiro que você fica de fato, após todos os
descontos).
Lembre-se de nunca usar o seu cartão como uma
saída de emergência quando não tiver dinheiro.
Como já mencionado, a fatura irá chegar mais
cedo ou mais tarde e você pode se prejudicar.

Junto com isso, deverá buscar uma linha de
VOLTAR AO SUMÁRIO
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TENHA POUCOS CARTÕES
O ideal é que você tenha o mínimo possível de
cartões de crédito.
Mesmo que você não pague anuidades, ter
cartões extras pode fazer você cair na tentação do
consumismo.
De todo modo, como a maioria das pessoas não
tem só um cartão, vale ressaltar:
Se o seu ganho for mensal, você deverá
ter apenas um cartão de crédito; caso ganhe
semanalmente, poderá ter até 3 cartões, para os dias
10, 20 e 30.
Com isso, poderá comprar seis dias antes do
vencimento de cada um deles, ganhando 36 dias
para pagamento.
Porém, não se esqueça do planejamento
financeiro, ou você poderá acumular muitas
prestações e dificultar o pagamento.
VOLTAR AO SUMÁRIO

TENTE AO MÁXIMO NÃO PARCELAR
Apesar de ser uma opção viável para quem se
planeja bem, a grande facilidade de parcelamento
no cartão de crédito contribui para aumentar cada
vez mais o endividamento das pessoas.
Assim, ao fazer parcelas fixas, é preciso ter
consciência que está comprometendo os meses
futuros do orçamento mensal.
Por isso (parcelamento), muitas pessoas acham
que estão pagando pouco ao mês.
Entretanto, quando chega a fatura, o valor
está um absurdo, uma vez que várias parcelas se
acumularam ao longo do período.

NUNCA EMPRESTE O CARTÃO DE
CRÉDITO À OUTRA PESSOA
Mesmo que você conheça a pessoa, não é
recomendável que você empreste seu cartão.
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Primeiro que você pode precisar dele para
alguma emergência (real) e segundo que ninguém
sabe o dia de amanhã.
Infelizmente, por melhor que essa pessoa seja,
ela pode ter um problema e não te pagar.
Claro que existem casos e casos, mas lembrese sempre das suas prioridades e como está seu
planejamento financeiro.

TENHA AUTOCONTROLE E SÓ COMPRE
AQUILO QUE PRECISA
As compras por impulso são resultado da falta de
consciência ao utilizar o cartão de crédito.
Desse modo, é preciso ter responsabilidade na
hora de consumir.

seu vencimento.
Isso ajudará a evitar a formação de saldo devedor,
que é o responsável pela acumulação dos altos juros.

CANCELE SEU CARTÃO, SE
NECESSÁRIO
Se você perder totalmente o controle das suas
finanças, peça imediatamente o cancelamento do
cartão.
Mesmo havendo dívidas, já que o consumidor
não é obrigado a ficar atrelado a um contrato que só
está lhe prejudicando.
A sua saúde financeira precisa ser prioridade
nessa hora, então não tenha medo de cancelar nem
fuja de suas responsabilidades.

Sempre se pergunte se:
Realmente precisa daquilo que quer comprar;
Se tem dinheiro para realizar a compra;
E se tem como pagar a fatura total do cartão no
VOLTAR AO SUMÁRIO
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SEMPRE QUE POSSÍVEL, COMPRE À
VISTA

Claro que você pode pensar que vai se estressar
muito fazendo isso.

Busque ao máximo poupar dinheiro para
comprar à vista. Isso melhorará seu planejamento
financeiro e você poderá conseguir descontos.

Porém, você deve lutar pelos seus direitos,
principalmente quando está em uma situação
complicada, então vá em frente!

Além de não se preocupar com as futuras
parcelas que ainda virão.
Pode ter certeza que seu orçamento vai te
agradecer muito.

O CONSUMIDOR PODE INGRESSAR
COM A CHAMADA AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
Por último, o consumidor pode ingressar com a
chamada ação revisional de contrato.
Isto porque, em muitos estados brasileiros, há
juízes que entendem que os juros cobrados nestes
contratos são abusivos, já que a cobrança de juros
capitalizados mensalmente é ilegal.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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Muitos orçamentos domésticos são prejudicados
pela falta de controle nas finanças, frequentemente
causados, em grande parte, por se gastar mais do
que se ganha por meio de cartões de crédito.
Essa dependência do pagamento da fatura
atrapalha projetos futuros e as contas se acumulam
a outras despesas.
Como sair das dívidas e organizar a vida
financeira para conquistar novos objetivos? Confira
abaixo 5 passos para vencer esse desafio!

1. PARE DE GASTAR E REÚNA TODAS
AS DÍVIDAS
Controlar as contas exige disciplina e
conhecimento sobre a situação para que se adotem
as medidas corretas.
Desse modo, evite os gastos supérfluos e obter
mais parcelamentos, comprando à vista sempre que
possível.
Se tem mais de um cartão, veja quanto está
VOLTAR AO SUMÁRIO

devendo em cada um. Para isso, elabore um ranking
de qual a maior dívida e qual tem a maior taxa de
juros.
Ademais, não perca os prazos da faturas, pois os
juros só aumentarão o preço final.
Procure também deixar o cartão em casa quando
for sair e, se possível, cancele para evitar novas
despesas.

2. INSISTA NO MELHOR
PARCELAMENTO OU EVITE O ACORDO
Ao pagar o valor mínimo da fatura com
frequência, você receberá, automaticamente, uma
proposta de parcelamento.
Confira atentamente os juros e os prazos da
oferta para saber se terá mesmo condições de arcar
com os pagamentos.
Se achar que os valores não estão justos, ligue
para a operadora do cartão oferecendo algo dentro
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do seu orçamento e possível de manter em dia.
Caso as condições não sejam acertadas, procure
um órgão de defesa do consumidor e exija seus
direitos.

3. PEÇA EMPRÉSTIMOS COM JUROS
MENORES
Pode sair mais barato e rápido solicitar um
empréstimo com juros menores e quitar a dívida,
cancelando o cartão sempre que possível, evitando
novas dívidas enquanto organiza seu orçamento.
Essa proposta vale também para parcelamentos
de bens como carros e casas, a fim de preservar as
posses.
Menos pagamentos, mesmo que sejam maiores,
ajudam a manter o controle, unificando os juros.
Esteja certo de que conseguirá manter os
pagamentos do empréstimo, que apesar das taxas
menores, também aumentam com a inadimplência.
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Avalie a possibilidade de vender alguns bens caso
seja um bom negócio.

4. TENHA UM APLICATIVO DE
CONTROLE DE FINANÇAS
Os aplicativos para smartphone vêm tornando
atividades de rotina muito mais práticas.
Por estarmos sempre de posse desse aparelho
tecnológico, instalar uma ferramenta que dê acesso
ao seu controle das finanças em qualquer lugar é
uma ótima maneira de trazer a economia para o seu
dia a dia.
Muitas pessoas não sabem como sair das dívidas
por não conseguirem informações sobre a relação
ganho e gasto e não terem o hábito de calcular
quanto uma compra pode pesar no orçamento,
prejudicando contas anteriores e planos futuros.
Acesse o site e conheça o aplicativo Mobills que
oferece diversas vantagens para tornar a educação
financeira mais fácil.
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5. PLANEJE O QUE FAZER COM O
DINHEIRO DA DÍVIDA
É importante lembrar que uma vez que as dívidas
foram quitadas, o dinheiro gasto poderá até sobrar
no próximo mês.
Portanto, planeje algo concreto para essa nova
fase, sendo que a quitação da dívida deve ser
essencial para a realização do que você planejou.
Perceba quanto do seu dinheiro poderá ser
usado para viagens ou para fazer investimentos que
aumentem a renda.
Tenha objetivos concretos a curto, médio e longo
prazo e aproveite a prática de economia adquirida
para se livrar das dívidas e realizar seus sonhos.
Vale ressaltar que cada orçamento exige
determinadas atitudes e as práticas variam conforme
as possibilidades financeiras de cada caso.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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ELABORE SEU PLANEJAMENTO
FINANCEIRO
É recomendável que você faça seu planejamento
financeiro antes de utilizar o cartão de crédito.
Agindo assim, você poderá se programar e
saberá quanto pode gastar no cartão de forma a ter
dinheiro para pagar o valor total da fatura na data do
vencimento.
Além disso, ao fazer seu planejamento financeiro,
você evitará andar com o cartão sem necessidade
e, consequentemente, deixará de gastar em itens
supérfluos.
Para as despesas do dia a dia, prefira comprar
sempre com dinheiro, pois ao ver o dinheiro saindo
do bolso você refletirá mais sobre a necessidade da
compra.

LIMITE DO CARTÃO DEVE SER DE, NO
MÁXIMO, 50% DA SUA RENDA LÍQUIDA
VOLTAR AO SUMÁRIO

Ao utilizar o cartão de crédito, você tem a falsa
sensação de que o dinheiro não está saindo da sua
conta.
Isso pode ser definido como "a prazerosa ilusão
de comprar sem gastar um centavo".
Entretanto, o pesadelo começa no momento em
que a fatura chega à sua residência ou e-mail.
Para evitar maiores problemas, o limite do cartão
de crédito deve ser, no máximo, 50% da sua receita
líquida, ou seja, daquilo que você ganhar após todos
os descontos.

REGISTRE TODAS AS DESPESAS
Você tem que saber e analisar como o seu
dinheiro foi gasto. Dessa maneira, é imprescindível
que você anote todas as despesas realizadas no
cartão de crédito.
A maneira mais fácil de fazer isso é utilizando um
aplicativo de finanças pessoais, como o Mobills.
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a exagerar nas compras e acaba gastando mais do
que pode.

Contudo, se você não gosta de utilizar a
tecnologia para facilitar a sua vida, o extrato
detalhado do cartão pode ser o seu instrumento de
controle.
Nesse caso, você vai ter que usar uma planilha ou
o velho caderninho para realizar o controle financeiro
e analisar a qualidade dos seus gastos.
De um jeito ou de outro, é fundamental que você
veja para onde está indo seu dinheiro, para que você
possa tomar as atitudes necessárias para melhorar
sua situação financeira.

UTILIZE APENAS UM CARTÃO

Quando o limite de um cartão é atingido,
algumas pessoas passam a utilizar o outro cartão, e
depois o outro... Enfim, só vão perceber o estrago no
outro mês, quando as faturas chegarem.
Além disso, boa parte dos cartões de crédito
ainda apresentam os custos de anuidade, que na
maioria das vezes não são nada baratos.
Quem tem só um cartão, certamente deixará de
gastar um bom dinheiro com essas taxas.

Ter apenas um cartão de crédito facilita bastante
nosso planejamento e controle de gastos.

Outra vantagem é que, tendo só um cartão,
com certeza você perderá menos tempo na hora
de checar a fatura para analisar todas as despesas
daquele mês.

Nesse sentido, o ponto que merece mais
destaque é a impulsividade na hora de gastar.

Se é que você ainda não utiliza um aplicativo de
controle financeiro para te ajudar nessa tarefa.

Quem tem mais de um cartão, fica mais propício
VOLTAR AO SUMÁRIO
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JAMAIS PAGUE SOMENTE O MÍNIMO!
Pagar somente o valor mínimo pode tornar a sua
dívida simplesmente impagável!

uma renda extra e se endividar pela falta de controle
financeiro!

REALIZE COMPRAS LOGO APÓS O
FECHAMENTO DA FATURA

Isso se deve ao fato do cartão ser uma das
Informe-se sobre a data em que a operadora do
modalidades mais caras de financiamento, perdendo
cartão fecha a sua fatura.
apenas para as financeiras.
Sendo assim, evite pagar o valor mínimo ou
parcelar seu débito. Se você já está endividado,
entenda como sair das dívidas do cartão de crédito.
Caso tenha dificuldades para pagar o valor total
da fatura, é melhor tomar dinheiro emprestado no
crédito pessoal, pagar o cartão à vista e parcelar esse
novo empréstimo, pois os juros costumam ser bem
menores.
Contudo, o ideal mesmo é você seguir a dica 1
e elaborar seu planejamento financeiro antes de
comprar qualquer coisa no cartão de crédito.
Você não pode tratar o cartão de crédito como
VOLTAR AO SUMÁRIO

Normalmente, o fechamento ocorre entre cinco e
dez dias antes do vencimento da fatura.
Sendo assim, quando você faz uma compra com
o seu cartão nesse período, tem até 40 dias para
pagar.

NÃO FAÇA COMPRAS INDEVIDAS
Cartão não serve para comprar o que o seu
salário não pode pagar: é um empréstimo, como
qualquer outro.
Logo, procure não fazer compras que atrapalhem
seus objetivos financeiros - aquelas prioridades, que
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você definiu sozinho ou em família.
Uma boa dica é colocar post-its no cartão de
créditos com os seus objetivos, como viagem para
Europa, casa própria ou independência financeira,
por exemplo.

Outra forma mais fácil de fazer esse
acompanhamento e não perder o controle dos seus
cartões de jeito nenhum é utilizando o Módulo de
Cartão de Crédito do Mobills.

NÃO FAÇA SAQUES COM O CARTÃO DE
CRÉDITO

Desse modo, quando for gastar, você repensa.

CONSULTE O SALDO DO CARTÃO
FREQUENTEMENTE, PARA EVITAR
SUSTOS NA HORA DA FATURA

As tarifas cobradas pelas administradoras para a
realização de saques do limite do cartão de crédito
costumam ser muito elevadas.
Portanto, evite lançar mão desse tipo de recurso.

Por não ver o dinheiro saindo do bolso na hora
de pagar, algumas pessoas relaxam bastante com o
cartão de crédito, e muitas vezes acabam gastando
mais do que podem.
Acredite, isso é bastante comum de acontecer.
Quando o dinheiro não sai do bolso, é fácil de
nos confundirmos e acabamos saindo um pouco do
controle na hora de gastar.
E quando a fatura chega é um susto!
VOLTAR AO SUMÁRIO

Caso esteja precisando de dinheiro, busque
empresas de empréstimo online que ofereçam taxas
de juros mais atrativas.

FIQUE ATENTO AOS PROGRAMAS DE
DESCONTOS E VANTAGENS
Hoje em dia, é fácil encontrar cartões de crédito
com programas de recompensa e vantagens. Um
bom exemplo é o programa de milhas.
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Quando você compra com determinados cartões,
acumula pontos que podem, posteriormente, serem
trocados por milhas e passagens aéreas.
Há também pontos que podem ser trocados por
combustíveis ou outros produtos em geral, como
eletrodomésticos, bicicletas, etc.
Além disso, alguns cartões oferecem descontos
de até 50% em cinemas, teatros, jogos de futebol ou
em compras feitas em redes de lojas parceiras.

achar que vale a pena gastar mais para acumular os
pontos. NÃO VALE!
Os pontos são um benefício extra para comprar
através daquele cartão de crédito.
Não ache que é vantajoso comprar cada vez mais
pensando em ganhar os pontos.

EVITE FAZER CARTÕES DE LOJA
É bastante comum que as lojas ofereçam cartões
de crédito para os consumidores, visando fidelizar os
clientes.

Dessa maneira, quem fica atento a essas
vantagens, tem a chance de economizar uma boa
grana em algumas compras, e ainda consegue juntar
Porém, você deve tomar muito cuidado e refletir
pontos suficientes para comprar passagens de avião sobre a real necessidade de fazer cartões de lojas.
ou abastecer o carro.
Apesar de existirem alguns benefícios nas
Com certeza, é uma boa!
compras com esses cartões, várias delas só permitem
o pagamento da fatura dentro da própria loja, o que
Cuidado!
pode incentivar o consumo desnecessário e fazer
você gastar mais.
Vale alertar, entretanto, para não cair no erro de
VOLTAR AO SUMÁRIO
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EVITE PAGAR CONTAS DE ÁGUA, LUZ E vantagens e descontos, costumam cobrar taxas de
anuidade bem elevadas.
TELEFONE NO CARTÃO
Algumas pessoas acham muito interessante
concentrar todos os pagamentos no cartão de
crédito, pela facilidade de ter que se preocupar
apenas com uma fatura.
Entretanto, pagar as contas de concessionárias
(água, energia elétrica e telefone) no cartão
não costuma ser um bom negócio, pois as
administradoras dos cartões normalmente cobram
tarifas para prestar esses serviços.
Assim, é necessário se informar sobre o valor das
tarifas cobradas e analisar se vale a pena gastar a
mais para ter este "benefício".

EVITE PAGAR OU, PELO MENOS,
NEGOCIE AS TAXAS DE ANUIDADE.
SEMPRE!

Algumas dessas anuidades chegam a até R$
800,00. É um dinheirão!
Contudo, se você usa seu cartão de crédito
constantemente, saiba que está numa posição de
vantagem para negociar essas taxas.
A cada compra que você faz, a operadora do
cartão de crédito recebe um percentual referente ao
valor da compra.
Você pode utilizar esse argumento, dizendo que
já é um bom cliente, que usa o cartão direto e já
garante à operadora um bom repasse dos valores
que você compra.
Há pouco tempo, usei esse argumento, negociei
mais um pouco e acabei conseguindo a isenção da
minha anuidade. Nada mal!

Alguns cartões de crédito, principalmente
aqueles que oferecem os melhores programas de
VOLTAR AO SUMÁRIO

Outra dica para evitar despesas elevadas com
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anuidade é analisar se você realmente usa todos os
benefícios que o cartão oferece.
Cartões internacionais costumam apresentar
anuidades mais elevadas, e algumas pessoas
possuem esses cartões, mesmo sem estar em
condições ou ter a intenção de viajar para o exterior.
Pois bem, essas foram as dicas para quem
realmente precisa pagar a anuidade de cartões,
porque os benefícios oferecidos compensam.
Ocorre que, na maioria dos casos, não costuma
ser vantajoso pagar a anuidade e, atualmente, você
não precisa realizar este pagamento para ter bons
cartões de crédito.
Já existem diversas instituições que oferecem
cartões sem anuidade, veja os mais interessantes no
tópico a seguir.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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Contudo, a aparência e a maneira de utilização
é a mesma do velho cartão, pedido na agência
bancária, que todos já conhecemos.
O Nubank também oferece a NuConta e o
programa de pontos Rewards.

NUBANK INTERNACIONAL MASTERCARD

Para solicitar o seu cartão de crédito Nubank,
basta entrar no site e clicar em "Pedir meu cartão de
crédito" no canto superior direito da tela.

O Nubank foi uma das primeiras instituições
a trazer os cartões de crédito totalmente sem
anuidade e isso ajudou a revolucionar o mercado.
O cartão do Nubank é considerado um cartão de
crédito digital. Mas o que é isso?
A diferença do cartão digital para o tradicional
está principalmente na forma de solicitar,
acompanhar as transações e resolver os problemas,
pois é tudo online.

CREDICARD ZERO MASTERCARD
INTERNACIONAL

Você consegue ver suas compras, falar com o
suporte, pagar a fatura, etc. sem sair de casa, pois o
app oferece tudo que é preciso.
VOLTAR AO SUMÁRIO

O Credicard atualmente oferece dois tipos de
cartões de crédito: o Zero e o Black.
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No entanto, como o tema do texto é cartão sem
anuidade, então vamos falar do Credicard Zero que
também é internacional.

NuConta) que te permite sacar no Banco24Horas.

Além de ser internacional, você não paga
anuidade e pode participar do programa de pontos
Ao possuir o cartão, você tem direito ao programa do Mastercard Surpreenda.
de pontos e descontos com parceiros do cartão,
como Magazine Luiza, Decolar.com e Extra.
Qualquer compra que fizer, independente do
valor, vale 1 ponto.
Para solicitar o seu cartão Credicard Zero, é só
entrar no site e preencher um pequeno formulário
Para pedir o seu cartão de crédito pag! você
ou clicar em "Peça agora" no canto superior direito
precisa baixar o app no iOS ou Android e preencher o
da tela.
cadastro inicial.

CARTÃO DE CRÉDITO BANCO
INTER INTERNACIONAL MASTERCARD

PAG! INTERNACIONAL MASTERCARD
O cartão de crédito pag! não é apenas um cartão.
Ele também é uma conta digital (estilo a
VOLTAR AO SUMÁRIO

Outro banco digital que está dando o que falar é
o Banco Inter.
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Ao criar sua conta no Inter, você tem direito a
um cartão de crédito internacional da bandeira
Mastercard sem anuidade nenhuma.
São três tipos de cartões de créditos oferecidos:
Gold, Platinum e Black. Todos sem anuidade.
O cartão também é débito e é possível sacar em
qualquer caixa do Banco24Horas.

Além dele ser um cartão de crédito internacional,
ele oferece o Digio Store, um marketplace com vários
produtos, e o Digio Cash, que te permite transferir
parte do limite do cartão direto para sua conta
corrente ou poupança.
Para solicitar o seu cartão Digio, entre no site
e clique em "Peça o seu cartão" no canto superior
direito da tela.

Para abrir uma conta, basta entrar no site e
completar o cadastro disponível.

SARAIVA VISA INTERNACIONAL
DIGIO INTERNACIONAL VISA
O Digio é bastante parecido com o Nubank. Ele
também é considerado um cartão digital e você
consegue resolver tudo pelo app.
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A Livraria Saraiva oferece um cartão de crédito
internacional e sem anuidade que possui dois
programas de pontos: Saraiva Plus e Milhas Aéreas.
O primeiro te permite acumular pontos. A cada
43

CARTÕES DE CRÉDITO SEM ANUIDADE

500 pontos você ganha R$ 10,00 para utilizar como
quiser na Livraria Saraiva.
No segundo, você acumula pontos no programa
de milhas em qualquer compra realizada.
A cada 2 dólares americanos, você ganha 1
ponto no programa creditado em até 30 dias após o
pagamento da fatura.
A Saraiva oferece um app próprio para você
acompanhar de perto todas as suas transações e
pagar sua fatura (para correntistas).
Para fazer o seu cartão de crédito Saraiva, entre
no site e clique em "Peça já o seu" na caixa amarela
da tela.

PETROBRAS VISA INTERNACIONAL
Sim, a Petrobras também tem seu cartão de
crédito internacional e sem anuidade. Ele foi criado
em parceria com o Banco do Brasil e você não
precisa estar ligado à empresa para possuí-lo.
O cartão Petrobras oferece várias vantagens e
um programa de pontos. Por exemplo: sempre que
você utilizar seu cartão para compras, você acumula
pontos que podem ser trocados por desconto na sua
fatura.
Também há uma lista de lojas e serviços que você
terá desconto se utilizar o cartão Petrobras.
Para solicitar seu cartão Petrobras, basta entrar

VOLTAR AO SUMÁRIO
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no site e clicar em "Solicite seu cartão Petrobras"
descendo um pouco a página.

HIPERCARD SEM ANUIDADE
NEON VISA INTERNACIONAL
O Neon é um banco digital que oferece dois tipos
de contas: Neon e Neon +.
Contudo, independentemente de qual seja
a conta, você tem direito a um cartão de crédito
internacional que não possui anuidade.

O Hipercard é um cartão de crédito que possui
bandeira própria e é apenas nacional.
Ele também não possui anuidade e te oferece
desconto em diversas lojas, como Walmart, Hiper
Bompreço e BIG.
O seu diferencial é que ele possui dois limites
de crédito: um rotativo para compras à vista e outro
maior ainda para compras parceladas.

Você resolve tudo pelo app, o que facilita demais
A única desvantagem é que não é possível
a sua vida. Lembra bastante o Nubank, Digio e outros
solicitar o cartão pela internet. Você terá que ir até
cartões digitais.
uma loja parceira, como as que eu citei acima.
Para abrir uma conta no Neon, é necessário
baixar o app para iOS ou Android e depois completar
Para poder solicitar, você deve ter no mínimo 18
o cadastro.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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Para poder solicitar, você deve ter no mínimo 18
anos com uma renda mínima de R$ 545,00 e pelo
menos 3 meses de serviço.

compras.
Além disso, você tem direito a pagar meia
entrada em todos os cinemas da rede Cinépolis.
Para fazer o seu cartão, basta entrar no site e
clicar em "Pedir cartão" no canto inferior da tela.

SANTANDER FREE MASTERCARD
Um dos cartões de crédito que o Santander
oferece é o Free - participante da bandeira
Mastercard - que é internacional e possui anuidade
gratuita, mas com uma condição.
Entretanto, para você não precisar pagar a
anuidade do cartão Santander Free, é necessário
acumular no mínimo R$ 100,00 em compras todo
mês.
O cartão também oferece um programa de
pontos que você ganha 1 ponto a cada R$ 5,00 em
VOLTAR AO SUMÁRIO
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APLICATIVO PARA CONTROLAR
OS SEUS CARTÕES

CONTROLE OS DE CARTÕES DE CRÉDITO

É muito importante termos todos os nossos
cartões de créditos controlados. Quando eu digo
"controlados", não estou dizendo que você não deva
gastar, mas que gaste com consciência.

Como estamos falando de cartão de crédito,
segue abaixo os artigos e vídeos que podem te
ajudar:
• Controlando melhor o cartão de crédito com o
Mobills
• Visualizando seus gastos em gráficos
interativos e personalizados com o Mobills
• Saiba como funciona a importação de dados
no Mobills Android
• Como gerenciar meus cartões de crédito no
Mobills?
• Como criar um cartão de crédito no Mobills?
• Como arquivar cartões de crédito no Mobills?

Primeiro de tudo, só tenha o número de cartões
de crédito necessários para você.
Elimine da sua cabeça que você pode comprar
tudo no cartão para depois pagar. O perigo está aí.
Quando a sua fatura chegar você não vai conseguir
pagar, pois ultrapassou o seu orçamento.
E então, você fica com dívidas e mais dívidas que
só aumentam por causa dos juros. Um verdadeiro
pesadelo!

Lembrando que o Mobills está disponível para
Web, iOS e Android. Se você ainda não é um usuário,
clique aqui.

O Mobills é um gerenciador financeiro pessoal
que vai te ajudar a controlar suas finanças e
consequentemente os seus cartões de crédito.
Aqui no blog, há vários artigos sobre como utilizar
o app e nosso canal no YouTube tem vários tutoriais
também.
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CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Na prática, o cartão consignado é bastante
semelhante a um cartão convencional, só que sendo
uma opção de crédito bem mais barata.

Ou seja, compras em estabelecimentos,
pagamentos de contas e saques poderão ser feitos
com o cartão de crédito consignado.

Acontece que ele é disponibilizado
exclusivamente para aquelas pessoas que podem
pegar um empréstimo consignado.

A grande diferença é que o cartão de crédito
consignado é vinculado à sua folha de pagamento.

Sendo assim, seu público-alvo são aposentados e
pensionistas do INSS, além dos servidores públicos,
inclusive os que pertencem às forças armadas.
No entanto, algumas instituições financeiras
também oferecem essa linha de crédito a
funcionários de empresas privadas que possuem
convênio de consignação com elas.

COMO FUNCIONA O CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO?
Com esse tipo de cartão, é possível realizar todas
as operações de um cartão de crédito comum, por
assim dizer.
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Por isso, caso a pessoa não pague o valor total da
fatura até o vencimento, o pagamento mínimo vem
descontado diretamente do seu benefício ou salário
na próxima folha de pagamento.
O limite de crédito disponibilizado é 5% da sua
renda multiplicado por 25 a 27 (entre em contato
com a instituição financeira para confirmar o valor).
A margem consignável, isto é, o valor máximo
que pode ser descontado do seu benefício ou salário,
é 5%. Então, se você ganha R$ 2.000, o valor a ser
abatido na folha de pagamento é R$ 100.
Esse percentual foi estabelecido pela Lei
10.820/2013 para garantir que os descontos na
folha respeitem a capacidade de pagamento dos
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tomadores de crédito.

possível para autônomos, empreendedores e
profissionais liberais, por exemplo, justamente por
estas categorias não apresentarem ganhos fixos.

Uma última observação relacionada ao uso
dessa margem é que ela só pode ser utilizada uma
vez. Logo, caso o interessado já possua um cartão
consignado ativo, não conseguirá solicitar um novo.

QUAIS AS VANTAGENS DE SE TER UM
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO?

QUAIS SÃO OS PRÉ-REQUISITOS
PARA OBTER UM CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO?

O cartão consignado é aceito na maioria dos
estabelecimentos em todo o Brasil e você participa
automaticamente das promoções oferecidas pela
bandeira do cartão e dos programas de pontos.

Da mesma forma que em outras linhas de
crédito, a pessoa interessada deve atender a uma
série de critérios para obter o benefício.

Por ser consignado, as taxas de juros do cartão
são menores (giram em torno de 3 a 5% ao mês) do
que o cartão tradicional (normalmente entre 12 a 14%
ao mês). Uma baita diferença!

No caso do cartão de crédito consignado, você
precisa ter uma renda fixa (certa), podendo ser:
• Um trabalhador com carteira assinada;
O cartão também não possui anuidade nem taxa
• Funcionário público da rede municipal,
de manutenção, o que o torna mais barato do que a
estadual ou federal;
grande maioria dos cartões de crédito comum.
• Aposentado, pensionista do INSS ou militar das
forças armadas.
Para finalizar, outra grande vantagem é a
possibilidade de aquisição do cartão por pessoas que
Dessa maneira, o cartão consignado não é
possuem o nome negativado, pois o cartão não pede
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consulta ao SPC ou Serasa.

QUAIS SÃO AS DESVANTAGENS?
A maior desvantagem do cartão de crédito
consignado é um possível comprometimento da
sua renda, uma vez que o pagamento é descontado
automaticamente do seu benefício ou salário.
Por isso, mesmo tendo juros menores, deve ser
muito bem planejado, para que você consiga manter
as faturas em dia e não comprometer o orçamento
familiar.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
É A MESMA COISA DE UM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO?
Não. No empréstimo, o montante é depositado
inteiramente na sua conta e o pagamento pode ser
parcelado ao longo de meses.

com o valor daquilo que foi gasto.
Além disso, a margem disponível para
empréstimos consignados é de 30%, ao passo que a
do cartão é de apenas 5%, como já explicado.

ALGUMAS BOAS OPÇÕES DE CARTÕES
DE CRÉDITO CONSIGNADO
Cartão de Crédito Consignado BMG card
Com taxas variando entre 3,06% e 3,96%, o cartão
consignado do Banco BMG é uma boa opção para
beneficiários do INSS e servidores públicos.
Além das vantagens comuns à maioria dos
cartões de crédito consignados, ele é internacional e
como a bandeira é Mastercard, você pode participar
do Mastercard Surpreenda.

Neste programa de recompensas, a cada compra
realizada, são convertidos pontos para utilizar em
Com o cartão consignado, você pode fazer ou não compras com descontos nas lojas parceiras, serviços
compras durante o mês, pagando a fatura somente
exclusivos ou na troca de produtos.
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Cartão de crédito consignado Banco Inter
Atualmente, o cartão é disponibilizado para:
• Beneficiários do INSS;
• Funcionários públicos municipais de Recife
• Servidores da Assembléia Legislativa de
Rondônia;
• Servidores dos Governos da Paraíba, Santa
Catarina e São Paulo;
• Servidores do Tribunal de Justiça da Bahia.

Este cartão foi pensado para simplificar a vida
dos seus consumidores.
Com interessantes condições de pagamento e
taxas de juros, essa modalidade está disponível para
aposentados/ pensionistas do INSS e servidores
públicos.
Seus principais benefícios são a isenção de
anuidade, disponibilidade de contratação para não
correntistas, emissão de cartão adicional e muito
mais.

Outras alternativas:
• Cartão de Crédito Bradesco Elo Consignado
INSS
• Cartão de Crédito Consignado Daycoval
• Cartão de Crédito Consignado Olé Santander
• Cartão de Crédito Consignado Banco Cetelem
• Banrisul Mastercard Consignado INSS
• Cartão de Crédito Consignado Banco Mercantil

Cartão de crédito consignado Banco Pan
O Banco Pan oferece diversos benefícios e
vantagens para os consumidores que utilizam o seu
cartão de crédito consignado.
Além de ofertar boas taxas de juros, a função
saque está disponível nos caixas eletrônicos do
Banco 24 Horas.
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VALE A PENA CONTRATAR?
O cartão de crédito consignado é uma ótima
opção para fugir da cobrança de juros mais altos e
diminuir o risco de endividamento.
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Entretanto, se você já tem parte da sua renda
comprometida com empréstimos consignados,
analise se ter um cartão consignado não vai
comprometer ainda mais sua situação financeira.
Ademais, você deve evitar pagar somente
o mínimo, ainda que o cartão de crédito seja
consignado, porque mesmo que os juros sejam
menores, eles não podem ser considerados baratos.
Lembre-se: tudo que não tem controle, gera
prejuízo.
O gerenciamento das finanças pessoais é um
passo fundamental para atingir a tranquilidade
financeira.
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Viu como é fácil controlar seu cartão de crédito e
escapar dos altos juros?
Agora, você não tem desculpa para continuar
endividado e com o seu orçamento no vermelho.
Caso tenha dívidas no cartão, decida trabalhar
duro, pagar todos os débitos e tomar decisões
financeiras mais inteligentes quando for usar seus
cartões no futuro.
Neste e-book procuramos trazer todas as
orientações necessárias para que você nunca mais
tenha problemas com cartões de crédito.
Eu não concordo com a opinião de quem diz que
o cartão de crédito é o maior vilão das finanças.
Na verdade, o grande problema das pessoas
endividadas costuma ser a falta de educação
financeira.Dessa maneira, evite comprar o que você
não precisa nem pode pagar.

O cartão de crédito é apenas uma ferramenta e,
ao contrário do que muitos dizem, pode até ser um
grande aliado.
Para isso, é necessário que você siga as
orientações deste e-book, elabore um orçamento e
tenha planejamento financeiro.
Dessa maneira, quando for fazer compras
parceladas, já saberá se aquela parcela cabe no seu
bolso.
Isso evitará boa parte dos seus problemas com
cartões de crédito.No entanto, para que você fique
ainda mais tranquilo, sugiro fortemente que utilize
um gerenciador financeiro, como o Mobills.
O aplicativo de controle financeiro mais bem
avaliado do Brasil conta com a funcionalidade Cartão
de Crédito, ideal para que você nunca mais perca o
controle dos seus cartões.
É isso, foi dado o recado. Forte abraço!

Além disso, busque sempre pagar sua fatura em
dia para fugir das taxas de juros abusivas.
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SOBRE O MOBILLS
O Mobills é um aplicativo/sistema de educação e gerenciamento financeiro pessoal
online criado em 2013 pelos irmãos Carlos Terceiro e David Batista, dois estudantes
cearenses de tecnologia apaixonados por soluções simples para problemas do dia a dia.
O objetivo, inicialmente, era fugir das tradicionais planilhas no Excel e anotações
em papel, que não evitavam os esquecimentos e dificultavam o controle dos gastos e
receitas.
No começo, o aplicativo foi desenvolvido apenas para smartphones Android. No
entanto, com o amplo crescimento da procura pela solução, logo foram criadas as
versões para a Web e dispositivos iOS. Atualmente, o app possui mais de 7 milhões de
downloads e está presente em 138 países, sempre com foco em cumprir sua missão de
oferecer aos clientes meios para atingir a tranquilidade financeira.
Vale ressaltar que o aplicativo conta com uma versão completa para assinantes
Premium com todas as funcionalidades necessárias para fazer uma ótima gestão do seu
dinheiro e também uma versão de teste Gratuito.
Quer descobrir mais informações? Acesse o nosso site!
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