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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

INTRODUÇÃO
Você se encontra com muitas dívidas e não sabe mais o que fazer para sair do
vermelho?
Calma, embora sua situação financeira possa estar muito ruim, é possível revertê-la e
melhorar de condições com algumas medidas relativamente simples.
A questão de sair das dívidas depende muito mais das suas atitudes do que qualquer
outra coisa, acredite nisso, mas temos algumas sugestões que irão facilitar essa tarefa.
É muito importante você estar ciente de que ter força de vontade é essencial.
Não adianta querer sair do vermelho se você ficar acomodado à espera de um milagre.
Nada cai do céu, então corra atrás! De todo modo, saiba que estamos aqui para te ajudar.
Quando o assunto é se livrar das dívidas, não existe uma fórmula mágica que seja
aplicável a todas as pessoas.
Se você não teve controle financeiro nos últimos tempos e acabou chegando a essa
situação, saiba que você não é o único.
De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic),

INTRODUÇÃO
realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC),
aproximadamente 60% dos brasileiros estão endividados, 24% têm contas atrasadas e 10%
não terão condições de pagar as dívidas.
Sendo que, para alguns deles, a dívida pode chegar até 5 vezes o valor de suas rendas
mensais.
Se você faz parte deste grupo, a ótima notícia é que você pode sair dessa situação
complicada rapidamente.
Por outro lado, a notícia não tão boa assim é que será necessário esforço e disciplina.
Porém, entenda que isso vai ser maravilhoso para você no longo prazo, pois além de
recuperar suas finanças, você poderá realizar seus sonhos e viver com mais tranquilidade.
A seguir, vou te ensinar a analisar sua situação e como sair das dívidas muito antes do
que você poderia imaginar.

SINAIS DE QUE VOCÊ POSSUI MUITAS DÍVIDAS

SINAIS DE QUE VOCÊ POSSUI MUITAS DÍVIDAS
Atualmente, muitas pessoas encontram-se
endividadas e não sabem o que fazer. Quanto
mais tentam livrar-se das dívidas, mais elas
aumentam.

suas dívidas para que você possa ter noção do
quanto deve, e depois faça um plano para lidar
com cada uma.
Inclusive, para que suas dívidas não
aumentem, é preciso sempre planejar o
orçamento e, também, as despesas mensais.

No entanto, pior ainda é quando elas
pensam que não estão tão endividadas assim.

VOCÊ PAGA SUAS CONTAS APÓS O VENCIMENTO
PORQUE NÃO TEM DINHEIRO

Por isso, se você está se questionando se tem
muitas dívidas, o momento é agora pra analisar
de uma vez por todas sua situação financeira e
começar a trabalhar para melhorá-la!

Se os pagamentos de suas contas são
acima do seu orçamento, então, definitivamente
você possui muitas dívidas.

VOCÊ NÃO SABE QUANTO DEVE
Fugir de suas dívidas não vai fazer elas
desaparecem.

Infelizmente, pagar atrasado ou o mínimo
do cartão só te deixa mais endividado, porque,
agora, você terá que (além da conta) pagar as
taxas de juros.

Na verdade, se você está inconscientemente
ignorando suas contas, já pode suspeitar que
você tem mais dívidas do que pode lidar e tem
medo de enfrentar isso.

Olhe atentamente suas despesas mensais
para descobrir o que você pode eliminar para
conseguir pagar melhor suas contas.

Primeiramente, faça uma lista de todas as
VOLTAR AO SUMÁRIO
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SINAIS DE QUE VOCÊ POSSUI MUITAS DÍVIDAS
VOCÊ NÃO ATENDE O TELEFONE PORQUE PODEM
SER OS COBRADORES

Além de que pode chegar ao ponto de não
ter mais ninguém para pedir emprestado, você
terá que pagar tanto para quem te emprestou,
quanto para seus credores.

Quando os cobradores começarem a te
ligar, significa que suas dívidas tornaram-se
inadimplentes e não reembolsáveis.

VOCÊ PERDE O SONO

Você pode evitar as chamadas por algum
tempo, mas não subestime seus credores - eles
podem decidir processá-lo pelo o que você
deve.

Você está tão preocupado com suas contas
que não consegue dormir à noite?
Você se vira para um lado e outro pensando
em como vai pagar suas dívidas? Com certeza,
isso é um sinal de que você possui muitas
contas fora do controle.

O melhor é encarar o problema de frente
e conversar com seus cobradores para que
possam chegar a um acordo e ninguém sair
mais prejudicado do que já estão.

Além disso, você poderá desenvolver
sérios distúrbios do sono, como insônia e
sonolência excessiva durante o dia, que podem
te atrapalhar no seu trabalho, como mostra o
próximo tópico.

VOCÊ PEDE DINHEIRO EMPRESTADO
Se você precisa pagar suas contas usando
empréstimo de familiares, amigos, cartões de
crédito ou lugares de adiantamento de dinheiro,
você só aumentará sua dívida.
VOLTAR AO SUMÁRIO

Em último caso, você ainda pode ficar
viciado em remédios para dormir.
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SINAIS DE QUE VOCÊ POSSUI MUITAS DÍVIDAS
SUAS CONTAM AFETAM SEU RENDIMENTO NO
TRABALHO

Sua poupança só deve ser usada em casos
de emergência, e sim, realmente isso é um caso
de emergência.

Quando suas contas te atrapalham até
no trabalho, é hora de fazer as coisas de uma
maneira diferente.

Desse modo, a partir de hoje mude seu estilo
de vida e trate de ser mais responsável.
VOCÊ RECORRE ÀS DROGAS OU ÁLCOOL PARA
ESCAPAR DO ESTRESSE

Perder seu emprego é a última coisa que
você precisa agora, porque uma perda de renda
vai te endividar ainda mais.

Muitas pessoas recorrem às drogas ou álcool
para fugir dos problemas. Não seria diferente
com o estresse causado pelo endividamento.

Sendo assim, tente se concentrar ao máximo,
mesmo que você pense que não conseguirá.
Foque nas suas prioridades!

Inclusive, o alto custo das drogas/álcool
pode fazer suas contas aumentarem ainda
mais.

VOCÊ ACABOU COM SUAS ECONOMIAS
A ausência de poupança em si nem sempre
significa que você tem mais dívidas do que pode
pagar.

Portanto, procurar tratamento será o
primeiro passo que você terá que dar para sair
das dívidas para sempre.

Mas se você acabou com suas economias
para pagar suas contas, então, você tem um
problema e precisa consertá-lo.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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SINAIS DE QUE VOCÊ POSSUI MUITAS DÍVIDAS
VOCÊ NÃO PODE COMPRAR COISAS NECESSÁRIAS
SEM UM CARTÃO DE CRÉDITO OU EMPRÉSTIMO

contas, é provável que você esteja atolado
nelas.
Você também pode esconder porque eles
lhe impedirão de gastar, ou seja, você é viciado
em compras.

Se você só consegue comprar coisas
necessárias, como comida, com um cartão de
crédito ou empréstimo, você não tem dinheiro o
bastante para sustentar seu estilo de vida.

Mas lembre-se que não é saudável em
nenhum relacionamento que haja mentiras,
então, conte a verdade e peça ajuda, antes que
seja tarde demais.

Seu salário pode não ser suficiente ou você
está gastando mais do que o seu orçamento.
De qualquer forma, você precisa descobrir
como sobreviver com a renda que possui ou
encontrar uma maneira para aumentá-la.
VOCÊ ESCONDE SUAS CONTAS DE SEUS ENTES
QUERIDOS
Pergunte-se por que você sente necessidade
de esconder de quem você ama suas dívidas, e
a resposta será porque, provavelmente, eles não
aprovarão.
Se você não pode ser sincero sobre suas
VOLTAR AO SUMÁRIO
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NÃO CONSEGUE JUNTAR DINHEIRO

MOTIVOS PELOS QUAIS VOCÊ ESTÁ NO VERMELHO E NÃO
CONSEGUE JUNTAR DINHEIRO
VOCÊ ACREDITA QUE TEM TEMPO DE SOBRA PARA
PAGAR O QUE DEVE

VOCÊ PAGA POR UMA TV A CABO QUANDO, NA
VERDADE, NÃO DEVERIA

Por que não quitar suas dívidas logo? Você
realmente prefere gastar com roupas ou outros
bens ao invés de pagar o que deve?

Os planos de TV a cabo não são nem um
pouco baratos no Brasil. É difícil encontrar um
minimamente bom por menos de R$ 100.

Existem muitos motivos para pagar suas
dívidas o mais rápido possível, em vez de gastar
seu dinheiro com aquilo que não precisa.

Se não pode ou tem dificuldades para pagar,
então, não contrate esse serviço. Simples assim.
Ao contratar um serviço que não pode
pagar, estará guardando menos dinheiro,
consequentemente, ficará com pouco ou quase
nada para emergências e muito mais propenso
ao endividamento.

Se continuar agindo assim, nunca sairá do
vermelho!
E se você perder o emprego? Precisar fazer
uma cirurgia ou algo parecido?

VOCÊ TRATA SEU CARTÃO DE CRÉDITO COMO
UMA EXTENSÃO DA SUA RENDA

Se continuar pensando que pode
procrastinar suas dívidas, isso terá um impacto
desastroso nas suas finanças.

Seu cartão de crédito não é outra fonte de
renda.

Portanto, caso tenha condições de pagar o
que deve hoje, ou pelo menos está trabalhando
para isso, pague o que deve assim que puder.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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MOTIVOS PELOS QUAIS VOCÊ ESTÁ NO VERMELHO E NÃO
CONSEGUE JUNTAR DINHEIRO
se comprometendo com débitos que não
conseguirá liquidar.

me afeta? Esse é você? NÃO!
Então, por que o quanto outra pessoa gasta
seria importante?

Se está usando seu cartão de crédito, deve
usá-lo conscientemente, controlar as despesas
e pagar sua fatura em dia, para evitar juros.

Não faz sentido. Só porque alguém gasta R$
1.000,00 com roupas, não significa que eu deva
fazer o mesmo.

VOCÊ PENSA “MUITAS PESSOAS TÊM DÍVIDAS,
ENTÃO, TUDO BEM SE EU TIVER TAMBÉM”

Nunca se sabe as privações que essa pessoa
suporta ou as dívidas que faz para poder manter
esse padrão de consumo.

As pessoas costumam comparar o quanto
gastam e, dessa forma, sentem que está tudo
dentro da normalidade.

VOCÊ ACREDITA QUE MERECE TUDO AQUILO QUE
COMPRA

Por exemplo, se você tem por volta de 30
anos e a média de gastos de uma pessoa
de 30 anos é R$ 2.000,00 por mês (exemplo
ilustrativo), esse número se torna uma espécie
de paradigma para muitas pessoas e, assim,
elas acham natural contrair dívidas.

Sim, você deve ser uma pessoa incrível e
acha que merece muitas coisas, mas deveria
você comprar essas coisas?
Só porque seu amigo comprou uma TV 4K
de 70 polegadas (ou uma mansão, um carro do
ano, um smartphone de última geração, teve
um casamento caríssimo etc) isso não significa

De qualquer forma, QUEM se importa com
quanto os outros devem? Como o fato de saber
a média de gastos de uma pessoa de 30 anos
VOLTAR AO SUMÁRIO
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que você precisa fazer o mesmo.

diminua suas despesas e, se mesmo assim
ainda ficar no vermelho, considere ficar sem
celular (sim, é possível, algumas pessoas vivem
sem um) ou procure por um plano mais barato.

Você pode pensar, mas eu e ele ganhamos
basicamente a mesma coisa, então, se ele pode
eu também posso (mesmo que não tenha ideia
como seu amigo paga por tudo isso).

VOCÊ NÃO TEM UM ORÇAMENTO E FICA SEM
DINHEIRO

Pode ser que ele tenha economizado por
anos, ou talvez ele passa tudo no cartão de
crédito.

Se não segue um orçamento ou se seu
orçamento não é dos bons, então, aí pode estar
o real motivo para que você esteja sempre com
saldo negativo.

Se pensa que merece tudo, você é o principal
agente do seu fracasso financeiro.

Um orçamento adequado pode auxiliar uma
pessoa e/ou família a manter suas finanças sob
controle.

Ao invés de pensar assim, seja realista com
sua situação financeira e só compre o que
realmente pode pagar.

Sim, um aplicativo de controle financeiro
onde você anota tudo (ou um simples pedaço
de papel), pode fazer isso.

VOCÊ PAGA DEMAIS PELO PLANO DE CELULAR
Muitas pessoas pagam valores altíssimos
por planos de celular.

Seguir um orçamento te ajuda a perceber
onde você está errando e como resolver
problemas financeiros.

Se mal consegue pagar suas contas,
VOLTAR AO SUMÁRIO
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MOTIVOS PELOS QUAIS VOCÊ ESTÁ NO VERMELHO E NÃO
CONSEGUE JUNTAR DINHEIRO

As pessoas têm medo de fazer um
orçamento porque isso significa que terão que
enfrentar um de seus maiores medos: seus
gastos.

Como um expert em finanças, escuto muitas
desculpas para não guardar dinheiro, pagar
o que deve, viver dentro de suas posses entre
outras coisas.

Se esse é o motivo pelo qual você não tem
um orçamento, por favor, enfrente seus medos e
crie um agora mesmo.

SEU CARRO É MUITO ONEROSO
O valor de uma parcela mensal de carro
novo no Brasil pode passar facilmente dos R$
1.000,00.

(Caso o motivo seja só preguiça de anotar
seus gastos mesmo, os aplicativos de controle
financeiro pessoal podem te ajudar bastante).

Isso é triste, pois muitas pessoas pagam
juros altíssimos para financiar seus carros.

VOCÊ INVENTA DESCULPAS O TEMPO TODO PARA
NÃO TER DINHEIRO

Algumas pessoas chegam a pagar 20% ou
mais de taxa de juros. O valor da parcela pode
até caber no orçamento de certas pessoas, mas
para outras é muito dinheiro.

Todos são culpados por darem desculpas, e
eu sei que as pessoas continuarão fazendo isso
até elas perceberem que suas desculpas não
resolvem nada.

Além disso, precisamos considerar
combustível, manutenção, seguro, IPVA,
licenciamento e muitos outros gastos. O
montante tende a crescer.

Pense quando foi a última vez que disse: Isso
não funciona comigo porque (uma desculpa).
VOLTAR AO SUMÁRIO
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Se está gastando muito com seu carro,
consequentemente, vai ficar sem nenhum
centavo.

As pessoas supõem que celulares, casas
grandes, academia, tv por assinatura, sair
pra comer dentre outros gastos são todos
necessários, mas não é bem assim.

Acho que você só deve comprar um carro
que consiga manter.

Se não tem como pagar por essas coisas,
comece a cortar essas despesas de seu
orçamento.

Sou defensor da ideia de que o total de seus
gastos mensais com o carro devem ser menos
que 10-15% da sua renda líquida.

VOCÊ PENSA QUE SÓ CONSEGUIRÁ POUPAR NO
FUTURO

Caso esteja gastando mais do que isso, vale
a reflexão se o seu carro não está muito acima
do que deveria ser o seu real padrão de vida.

Muitas pessoas acreditam que não precisam
guardar dinheiro agora, acham que podem
fazer isso quando forem um pouco mais velhas.

VOCÊ CONFUNDE “QUERER” COM “PRECISAR”

Bem, e o que acontecerá se tiver uma
emergência?

Tem coisa que é essencial, mas muitas
outras estão longe de ser.

Começar hoje te ajudará a desenvolver bons
hábitos financeiros e você estará preparado
para qualquer imprevisto.

Lembre-se que tudo o que você precisa é
uma casa para morar, algumas roupas, comida
e água.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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CONSEGUE JUNTAR DINHEIRO
VOCÊ NÃO TEM OBJETIVOS, LOGO, NÃO
CONSEGUE GUARDAR DINHEIRO
Talvez você não tenha dinheiro, porque não
tem objetivos na vida.

Então, suponhamos que sobre R$ 100 no fim
do mês. Vou gastar com qualquer coisa, já que
esse valor é muito pouco e não vale a pena
guardar. O QUÊ???

Pessoas que estabelecem metas são 10
vezes mais suscetíveis a alcançar seus objetivos
do que aquelas que não, por isso, acredito que
estabelecer metas é tão importante.

Pensa um pouco, coloca esses 100 em
um investimento e em um ano terá 1.200
(desconsiderando o rendimento dos juros). R$
1.200 é muito melhor do que NADA!

Se você não definiu suas metas, então, talvez
não esteja caminhando para lugar nenhum, não
tem perspectiva.

Embora eu tenha citado que você suponha
que sobre, o ideal é que você reserve uma
quantia para seus objetivos financeiros antes
mesmo de pagar todas as contas do mês.

VOCÊ ACREDITA QUE GUARDAR POUCO DINHEIRO
NÃO É IMPORTANTE

Se você quer alcançar a tranquilidade
financeira um dia, deve pagar-se primeiro.

Talvez você não tenha dinheiro porque
pensa que guardar pouco não faz diferença.
Certa vez, ouvi alguém dizer que não
guardava dinheiro porque não achava
importante.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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VOCÊ NÃO TEM UM FUNDO PARA EMERGÊNCIAS

Um fundo de emergência pode ajudar muito
em situações inesperadas, como por exemplo:

Não se planejar para emergências pode
custar caro. Todo mundo deve ter uma reserva
para emergências.

• Não importa se você tem um emprego que
julga estável, sempre pode acontecer algum
imprevisto e você pode precisar levantar uma
quantia alta em pouco tempo. O que faria
se perdesse seu emprego e não tivesse um
fundo de emergência?
• Um fundo de emergência é uma boa ideia
também para quem tem carro. Nunca se
sabe quando vai precisar fazer um reparo
inesperado.
• Um fundo de emergência é necessário pra
quem tem casa própria. Às vezes pode
precisar fazer reparos e esse fundo pode
ajudar em casos de alagamentos, buracos no
teto dentre outros casos.
• Um fundo de emergência pode te dar suporte
em muitas áreas, como em gastos médicos
para você ou seu animal de estimação, caso
precise se afastar do trabalho ou ajudar um
parente enfermo. Enfim, a lista poderia ser
bem longa.

Infelizmente, a grande maioria dos brasileiros
não têm guardado nada para uma possível
emergência.
O impacto disso é que você pode ficar na
mão num momento de grande necessidade.
Muitas famílias não têm poupado o
suficiente para sobreviver nem mesmo 3 meses
numa situação adversa.
E um número bem menor, faz como o
recomendado, conseguiriam sobreviver por 6
meses numa situação de calamidade. Isso é
assustador!

VOLTAR AO SUMÁRIO
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CONSEGUE JUNTAR DINHEIRO
VOCÊ NÃO GANHA DINHEIRO SUFICIENTE, POR
ISSO, NÃO TEM DINHEIRO

Se conseguir parar de perder tempo com
essas coisas, terá mais tempo pra focar no
trabalho, podendo gerar ganhos extras, e, dessa
maneira, iniciar uma nova era na sua vida
financeira.

A última razão pela qual você está sempre
sem dinheiro é porque não ganha dinheiro
suficiente.
Não, não há um número que se ajuste a
todos, mas se suas despesas superam suas
receitas, então, certamente você não está
ganhando o suficiente. Simples assim.
Você precisa ou ganhar mais ou cortar
despesas. É impossível juntar dinheiro assim. Sei
que falar é fácil, mas precisa mudar, senão, sua
situação permanecerá a mesma.
Além do mais, uma pessoa assiste em média
30 horas de TV por semana e perde mais de 10
horas por semana acessando redes sociais.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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COMO SABER SE O SEU NOME ESTÁ SUJO:
APRENDA A CONSULTAR GRÁTIS!

COMO SABER SE O SEU NOME ESTÁ SUJO: APRENDA A
CONSULTAR GRÁTIS!
Essa é uma dúvida muito comum de grande
parte dos brasileiros e vamos tentar respondê-la
da maneira mais detalhada possível nos tópicos
abaixo.

São situações como não pagar o cartão de
crédito, um cartão de loja, um boleto de serviços,
não cumprir com a pensão alimentícia ou, até
mesmo, deixar de ter fundos na conta corrente
para cobrir o crédito especial ou os cheques.

No entanto, primeiro, você deve entender os
principais motivos que podem levar o seu nome
a ficar sujo e quais os órgãos de proteção ao
crédito.

Mas existem alguns tipos de dívidas que
muitas vezes pegam o consumidor de surpresa,
como as pendências residuais de contas
correntes inativas.

Então, é isso que vou começar te mostrando.

Além disso, há também a falta de
pagamento dos débitos residuais quando você
muda de operadora de telefone, TV a cabo,
internet ou serviço similar.

QUAIS SÃO OS MOTIVOS MAIS COMUNS PARA AS
RESTRIÇÕES JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO?
Obviamente o único motivo é a
inadimplência, ou seja, a falta de pagamento de
um compromisso financeiro assumido.

Saiba que isso tudo faz com que seu nome
passe a constar nos registros dos órgãos de
proteção ao crédito.

Existem as situações em que os
consumidores simplesmente deixam de honrar
com os pagamentos por falta de dinheiro
mesmo.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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CONSULTAR GRÁTIS!
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO?

Além desses, existem os órgãos de proteção
ao crédito geridos pelo governo, que são:

A maioria das pessoas conhece o SPC
(Serviço de Proteção ao Crédito) e o Serasa
Experian, que são os órgãos de proteção ao
crédito mais antigos.

• CCF: Cadastro de emitentes de cheques sem
fundos.
• CADIN: Cadastro de devedores de impostos,
tributos ou qualquer outro tipo de dívida ativa
(controlado pelo Banco do Brasil).
• SCR: Sistema de Informações de Crédito
do Banco Central do Brasil. Trata-se de
instrumento de consulta a respeito da
confiabilidade envolvida naquela cessão de
crédito. Muito utilizado na análise de crédito
para transações envolvendo apartamentos,
veículos, etc.

Tratam-se de empresas particulares
que recebem os dados dos inadimplentes
das empresas, e esses dados podem ser
consultados pelos estabelecimentos comerciais
e outros tipos de interessados.
Para aumentar a concorrência nesse tipo de
prestação de serviço, em 2010, surgiu o Boa Vista
Serviços, que trabalha da mesma forma dos
citados anteriormente.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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CONSULTAR GRÁTIS!
COMO CONSULTAR NOME SUJO GRÁTIS?

Descubra como ver se o nome está sujo em
cada um dos 3 principais órgãos particulares de
proteção de crédito.

Qualquer pessoa pode ir aos órgãos como
SCPC e Serasa Experian fazer essa consulta,
desde que esteja munida dos documentos
pessoais (identidade, CPF, Carteira de Trabalho
e comprovante de endereço).

CONSULTA NOME SUJO SPC E SERASA
Se você acredita que está com o nome
sujo no SPC e SERASA simultaneamente, é
interessante que entre em cada um dos sites e
verifique seu CPF.

Do mesmo modo, ocorre nos órgãos geridos
pelo governo, como a Secretaria da Fazenda (no
caso do CADIN) e o Banco Central (no caso do
SCR e do CCF).

Veja como realizar a consulta neles.
COMO CONSULTAR NOME SUJO NO SPC BRASIL

Algumas instituições, como os Clubes dos
Diretores Lojistas (CDL) de algumas cidades,
também oferecem esse serviço de consulta.

O SPC Brasil é o único que cobra pelo serviço
online de consulta ao próprio CPF. Os preços
variam entre R$ 9,90 e R$ 16,90 a depender da
informação que você busca.

COMO SABER SE O NOME ESTÁ SUJO ONLINE?
Embora você possa ir verificar fisicamente se
o seu nome está sujo, acredito que você prefira
fazer essa consulta pela internet, não é mesmo?

O valor mais caro é para consultar um CPF
de terceiro e o mais barato o seu próprio.

Até porque é muito mais prático e ágil.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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COMO SABER SE O SEU NOME ESTÁ SUJO: APRENDA A
CONSULTAR GRÁTIS!
E NO SCPC BOA VISTA?

link abaixo, escolher o tipo de consulta e realizar
o pagamento.

O processo aqui é basicamente o mesmo:
preencher um formulário para ter acesso a
uma área restrita onde é possível consultar
facilmente seu CPF.

https://loja.spcbrasil.org.br/pessoa-fisica/
consultar-cpf.html
COMO CONSULTAR NOME SUJO NO SERASA

Clique no link abaixo e veja como é simples.
https://www.consumidorpositivo.com.br/

Nessa empresa, o serviço de consulta ao CPF
é grátis, bastando apenas preencher um rápido
formulário de cadastro para ter acesso aos
produtos oferecidos, que são:
•
•
•
•
•
•

Serasa eCred;
Serasa Antifraude;
Serasa Limpa Nome;
Serasa Score;
Serasa Cadastro Positivo;
Serasa Ensina e Você Consulta.
Neste último, é possível consultar CPF de
terceiros e CNPJs por R$ 35,00.
Clique no link abaixo para realizar a consulta.
https://www.serasaconsumidor.com.br/
VOLTAR AO SUMÁRIO
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COMO SABER SE O SEU NOME ESTÁ SUJO: APRENDA A
CONSULTAR GRÁTIS!
EXISTE ALGUM APLICATIVO PARA VER SE O NOME
ESTÁ SUJO?

Provavelmente, alguns contatos foram feitos
e, como não houve retorno, seu nome ficou com
restrição.

O Serasa possui um aplicativo que agrega
as funcionalidades encontradas em seu site,
inclusive o Limpa Nome e a consulta a CPF.

Também é importante se certificar de que
a dívida registrada é legítima e que foi feita por
você mesmo, pois algumas fraudes acontecem.
Dê preferência às instituições que originaram
a dívida, como os próprios bancos e lojas.

Existem, ainda, inúmeros outros apps que
prometem essa funcionalidade.
Entretanto, o único app oficial, ou seja,
gerenciado pela própria empresa prestadora
desse serviço, é o do Serasa.

Estamos falando isso porque é um
procedimento comum dos credores “venderem”
a dívida para empresas de advocacia ou outras
formas de recuperação de crédito.

DEPOIS DA CONSULTA, O QUE É PRECISO FAZER?

No entanto, normalmente, o seu credor
imediato — e não a empresa que “comprou”
a dívida — possui melhores condições de
pagamento, para que o débito seja negociado e
pago por você de forma mais fácil.

Se você realizou a consulta e descobriu
que tem um débito pendente, procure
imediatamente a empresa responsável pela
dívida para negociar o que deve.
Geralmente, o nome só fica com restrição
passados 30 ou 60 dias a partir do prazo para
pagamento.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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CONSULTAR GRÁTIS!
E O QUE ACONTECE DEPOIS? ASSIM QUE A DÍVIDA
É NEGOCIADA, O NOME JÁ ESTÁ LIMPO?

Esse prazo passa a contar a partir da data
de inclusão do CPF do consumidor nos órgãos
de proteção ao crédito.

O primeiro passo é pagar o boleto da
dívida atualizada ou da primeira parcela da
renegociação.

Caso a dívida não seja paga dentro desse
tempo, o credor perde o direito de manter
o devedor em um cadastro de clientes
inadimplentes.

Como os boletos são recebidos, geralmente,
por instituições bancárias, a baixa destes ocorre
durante o prazo para a compensação, que é de
até 5 dias.

Isso, muitas vezes, permite que esse devedor
tenha acesso ao crédito em outros bancos ou
lojas, pois o nome dele não estará constando
mais como restrito.

Somente após a baixa da quitação integral
ou do pagamento da primeira parcela, é que o
nome deixa de constar no cadastro dos órgãos
de proteção ao crédito.

Mas acontece que a instituição credora
ainda poderá entrar em contato solicitando o
pagamento, além de não oferecer mais crédito
ao cliente inadimplente.

NOME SUJO CADUCA? É VERDADE QUE APÓS
CINCO ANOS A DÍVIDA É PERDOADA?

Aliás, não existe essa obrigação por parte
dos comerciantes ou prestadores de serviço. O
crédito, na verdade, é apenas uma concessão
de facilidade ao cliente.

Isso não é verdade.
O que acontece é que na lei existe o
chamado prazo prescricional.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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CONSULTAR GRÁTIS!
QUANTO TEMPO O NOME FICA SUJO?
Como já citado, até a dívida ser paga ou
atingir o prazo prescricional.

É POSSÍVEL CONSEGUIR UM EMPRÉSTIMO COM
NOME SUJO?
Sim, é possível.

Após o pagamento da dívida, o seu nome
deve ser retirado imediatamente das listas de
inadimplentes, mas por motivos burocráticos, o
prazo normal é de até 5 dias úteis.

Essa modalidade de empréstimo é
conhecida como empréstimo para negativados
e o próprio Serasa eCred realiza esse tipo de
serviço online.

“POR QUE PAGUEI MINHA DÍVIDA E MEU NOME
CONTINUA SUJO?”

Há também outras empresas para fazer
empréstimo com nome sujo online, tais como:
Ferratum, Simplic e Crefisa.

Provavelmente, por questões burocráticas
que envolvem a comunicação da empresa
credora com os órgãos de proteção ao crédito.

Porém, é importante salientar que (na
maioria dos casos) os juros desses empréstimos
tendem a serem mais altos, pelo histórico de
mal pagadores dos clientes que os buscam.

Se transcorridos os 5 dias úteis do
pagamento do débito e não houver mudança
na situação, você deve entrar em contato com
a empresa exigindo a retirada do seu nome do
cadastro de inadimplentes.
Caso nada seja feito, acione o Procon para
uma reclamação formal.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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CADASTRO POSITIVO?

Por força de lei, as empresas que possuem
cadastros de inadimplentes passaram a serem
obrigadas a manter um cadastro de bons
pagadores.
Isso permite que as instituições consultem
esse serviço e possam oferecer melhores
condições de financiamento, assim como
limites de créditos mais adequados para os
interessados em figurar nesse sistema.
O cadastro positivo não é obrigatório para
a pessoa interessada em ter crédito, mas estar
com o nome limpo ainda oferece mais essa
vantagem significativa.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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NEGOCIE PARA VOLTAR A TER CRÉDITO

Agora que você já descobriu como saber
se seu nome está sujo, faça o possível para
ter acesso ao crédito sempre, pois isso é muito
importante para qualquer consumidor
consciente.

Então é isso, mantenha seu nome sempre
limpo, tenha mais acesso ao crédito e melhor
qualidade de vida. Para ver mais dicas
financeiras, basta acessar os diversos outros
textos do nosso blog!

Principalmente, pela facilidade em adquirir
bens mais difíceis de serem comprados à vista,
como veículos e imóveis.

E não se esqueça de usar o Mobills para fazer
seu controle financeiro pessoal, desse modo,
você com certeza alcançará a tranquilidade
financeira muito mais rapidamente.

Quem vive com restrições no nome, vive
preocupado e com limitações constantes, o
que pode interferir inclusive nas suas relações
pessoais e até na sua saúde.
Sendo assim, faça contato direto com a
empresa com a qual você tem a dívida. Você
poderá quitar a dívida, muitas vezes com
descontos, e até renegociá-la.
A partir daí, a restrição do seu nome será
retirada em até 5 dias úteis e você poderá
voltar a ter crédito e fazer financiamentos
normalmente.
VOLTAR AO SUMÁRIO

32

ESTÁ ENDIVIDADO? VEJA ERROS PARA NÃO COMETER NA
HORA DE RENEGOCIAR DÍVIDAS!

ESTÁ ENDIVIDADO? VEJA ERROS PARA NÃO COMETER NA
HORA DE RENEGOCIAR DÍVIDAS!
CUIDADO COM A PUBLICIDADE DE ALGUNS
PRODUTOS!

Na ânsia de tirar o nome dos cadastros
de proteção ao crédito, vários consumidores
cometem alguns erros que, além de aumentar a
dívida, podem inviabilizar seu pagamento.

Nos últimos tempos, os endividados
tornaram-se alvo recorrente de instituições
financeiras.
Porém, deixar-se levar pela publicidade de
alguns produtos pode ser outro erro.

Deixar de considerar os custos que estão
embutidos na dívida e o prazo de pagamento
são alguns desses erros.
As tarifas embutidas no financiamento,
assim como os impostos e os seguros, podem
tornar a prestação mais alta. É necessário
computar todos esses custos.
Além das tarifas, o prazo de pagamento
também é importante.

Empréstimo que permite ao consumidor
“pular” uma parcela, linhas de crédito
contratadas sem necessidade de comprovação
de renda (destinadas a quem está com o nome
sujo) e título de capitalização que sorteia
dinheiro para pagamento de dívidas estão entre
as opções oferecidas no mercado.

Às vezes a taxa oferecida em uma
negociação é até baixa, mas o pagamento será
feito por um prazo muito mais longo do que o
necessário.

A maioria dos endividados têm a ilusão
de que hoje estão apertados, mas amanhã
conseguirão sanar a dívida. Isso nunca
acontece.
Outro problema ocorre quando, empolgado
com a possibilidade de limpar o nome, o
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ESTÁ ENDIVIDADO? VEJA ERROS PARA NÃO COMETER NA
HORA DE RENEGOCIAR DÍVIDAS!
NÃO REESTRUTURAR O ORÇAMENTO

consumidor compromete uma parte muito
grande da renda com o pagamento da dívida.
Deve-se buscar um acordo viável.

A primeira coisa que uma pessoa endividada
deve fazer é procurar o credor para renegociar o
débito. Mas de nada adianta firmar um acordo
se o orçamento não for revisto.

De maneira geral, o endividado não pode
comprometer mais do que 30% da renda com o
pagamento das dívidas. E esses 30% devem ser
considerados após todos os descontos, ou seja,
30% da renda líquida.

Antes de sair pagando a dívida, é necessário
fazer um diagnóstico financeiro.

Além disso, no limite de 30% devem estar
incluídas todas as dívidas, como prestação da
casa e do carro, por exemplo.

É preciso conversar com a família e cortar
gastos, para evitar cair em novas dívidas no
futuro.

De nada adianta, também, limpar o nome e
correr para fazer novas compras a prazo.
É fundamental reservar dinheiro para o
pagamento da parcela. Sair das dívidas é o
sonho de muita gente, mas é preciso priorizá-lo.

COMPROMETER BOA PARTE DA RENDA COM
DÍVIDAS

Como nos preocupamos com a sua saúde
financeira, listamos os erros dos consumidores
ao tentar renegociar dívidas, para que você não
os cometa. Veja quais são:

Contudo, aqueles que comprometem uma
parte muito grande da renda com as parcelas
dificilmente conseguem pagá-las.
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HORA DE RENEGOCIAR DÍVIDAS!
NÃO PRESTAR ATENÇÃO AO PRAZO

O ideal é que as dívidas (todas elas)
correspondam a no máximo 30% do salário
líquido do consumidor.

Uma forma interessante de negociar dívidas
é pedir que a loja ou o banco reduza os juros
cobrados.

NÃO DEFINIR PRIORIDADES
O endividado tem que estabelecer
prioridades de pagamento, até porque nem
sempre será possível quitar todas as dívidas de
uma só vez.

Entretanto, analisar só os juros ou o valor da
parcela não é suficiente. É necessário prestar
atenção no prazo de pagamento da dívida.
É melhor uma dívida de um dia com 100% de
juros do que uma dívida de um ano com 95% de
juros.

Nesse sentido, as dívidas com juros maiores
devem ser priorizadas, tais como: cheque
especial e cartão de crédito, até porque, quando
se trata dessas duas linhas de crédito, não é que
os juros sejam só altos, mas sim exorbitantes!

Ou seja: mesmo que a taxa seja mais
baixa, a dívida será muito cara se o prazo de
pagamento for longo demais.

Financiamentos da casa e do carro também
não podem ser deixados de lado.
A explicação para isso é que, nesses casos,
os bens são dados como garantia, e a falta de
pagamento pode fazer o consumidor perdê-los
para o banco.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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HORA DE RENEGOCIAR DÍVIDAS!
É preciso honrar o acordo e reservar dinheiro
para as prestações. Sair das dívidas é um sonho
e é necessário priorizá-lo para atingir o objetivo.

IGNORAR CUSTOS NÃO EXPLÍCITOS
O endividado não gasta apenas com
juros, há outros gastos embutidos em um
financiamento, como impostos, seguros e
tarifas, que muitas vezes não são claramente
informados.

OPTAR POR SOLUÇÕES MILAGROSAS
As instituições financeiras oferecem vários
produtos para quem está endividado. Porém,
acreditar na sorte ou adiar o pagamento não
são as melhores formas de encarar o problema.

É obrigação do banco ou da loja mostrar
o Custo Efetivo Total (CET) do financiamento,
que inclui todos esses valores e diz com maior
precisão o gasto que o consumidor terá para
quitar aquela dívida.

CONTRATAR PRODUTO PARA TER DESCONTO
Diversas vezes, ao renegociar uma dívida ou
pedir um empréstimo para o banco, o
consumidor é informado de que pode ter acesso
a uma taxa de juros mais baixa se contratar um
cartão de crédito, um seguro ou um título de
capitalização.

REALIZAR NOVAS COMPRAS A PRAZO
Se o consumidor está inadimplente e
consegue renegociar a dívida, seu nome deve
ser retirado dos cadastros de proteção ao
crédito.

Vale lembrar que essa prática é proibida.
Ademais, pagar por um produto adicional
pode fazer o desconto cair por terra.

Contudo, isso não significa que ele deve se
sentir livre para assumir novas prestações.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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1. COMECE A CONTROLAR IMEDIATAMENTE SEU
ORÇAMENTO FINANCEIRO!

Como pagamento de tarifas bancárias em
excesso, anuidades de cartões de crédito, juros
por pagamento de contas em atraso e despesas
diárias com lanches na rua.

Não sabe o que é isso?
De modo simples, você deve analisar quais
são as possíveis entradas (receitas) e todas as
saídas (despesas) do seu dinheiro.

Se você quer realizar essa tarefa de um
modo mais fácil e menos enfadonho, eu sugiro
que você utilize um aplicativo de controle
financeiro, como o Mobills, para lhe auxiliar.

Ou seja, você deverá calcular tudo aquilo
que você ganha menos tudo o que você
gasta (alimentação, energia, educação, TV
a cabo, internet e telefone, financiamentos,
empréstimos, entre outros).

Isso vai te ajudar a evitar esquecimentos,
a visualizar melhor seus gastos, a cortar as
despesas que estão levando o seu dinheiro sem
que você perceba e, principalmente, a poupar
dinheiro para pagar as dívidas.

Vale ressaltar que você deve manter sempre
um mesmo padrão de gastos, de acordo com a
sua capacidade financeira, e evitar ao máximo
gastar dinheiro com despesas desnecessárias e
com novos financiamentos ou empréstimos.

Apesar de parecer complicado no começo,
tudo é uma questão de hábito.
Como dizia o filósofo Aristóteles, “Nós somos
o que fazemos repetidamente. A excelência,
portanto, não é um ato, mas um hábito”.

Fique de olho, ainda, em algumas despesas
que costumam passar despercebidas, mas que
têm grande impacto no seu orçamento.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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2. LISTE TODAS AS SUAS DÍVIDAS E TENTE
RENEGOCIÁ-LAS

3. PAGUE PRIMEIRO AS DÍVIDAS COM JUROS MAIS
ALTOS

Liste tudo que estiver com o pagamento
atrasado: contas da casa, cartões de crédito,
prestações, cheque especial, carnês etc.

Dívidas com juros mais altos devem ter
prioridade total.
Afinal, são elas que estão levando você a se
endividar cada vez mais.

Para cada item da lista, coloque o valor de
pagamento mensal, a taxa de juros e o total
devido.

Por isso, elabore uma lista das suas dívidas
e veja as de maior valor para tentar saná-las
primeiro.

Essa parte pode até ser considerada chata,
mas é indispensável para que você se livre das
dívidas.

O ideal é fazer um ranking das suas dívidas,
para a visualização e a ação ficarem mais
simples.

A renegociação também é essencial para
que você possa melhorar a sua vida financeira.

Escreva também frases motivadoras para
você ler quando tiver pensando em desistir.

Não tenha medo, converse com as pessoas
que você deve e tente renegociar as dívidas.

Lembre-se: os momentos de fraqueza virão,
mas você deve passar por cima deles!

Se possível, tente quitar o mais cedo possível
e pagando a menor parcela de juros!
VOLTAR AO SUMÁRIO
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4. NÃO FAÇA NOVAS DÍVIDAS E CORTE OS
GASTOS

TV a cabo, se preciso. Evite ir a restaurantes ou
cinema.

Você deve fazer um sacrifício neste
momento para poder colher os frutos depois.
Dessa forma, não faça novas dívidas, a não ser
que sejam extremamente necessárias.

Você precisa abrir mão de alguns luxos
para alcançar o seu objetivo: se livrar das
dívidas. Depois você pode ir gradativamente
readquirindo os serviços que você abdicou.

Além disso, classifique as despesas que você
colocou no seu orçamento em 3 categorias:

5. DEFINA UMA META DE POUPANÇA
Para ter sucesso em qualquer atividade é
muito importante que se estabeleça uma meta.

• Indispensáveis (alimentação, água, luz,
aluguel, mensalidades escolares, plano de
saúde etc.);
• Desejáveis (academia, viagens etc.);
• Supérfluas (restaurantes, TV a cabo,
cinema etc.).

Com as finanças pessoais não é diferente, é
necessário que se crie uma meta de quanto é
preciso poupar por mês para conseguir quitar as
dívidas.

Logo após, decida quais desses gastos você
pode eliminar. Comece pelas coisas que não
são exatamente essenciais na sua vida.

Uma meta bem definida facilita a nossa vida,
pois quando a atingimos antes do prazo,
sabemos que fizemos um bom trabalho.

Ao invés de ir para a academia, faça
exercício na rua ou mesmo em casa. Cancele a

Por outro lado, se estamos longe dela,
sabemos que temos que nos esforçar mais.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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6. CONVERSE E SE COMPROMETA COM ALGUÉM
DE CONFIANÇA

famosos e influenciadores que nos induzem a
querermos seguir uma certa tendência.

Uma estratégia interessante é compartilhar
seu orçamento com alguém de confiança e
falar que você precisa poupar um percentual da
sua renda a partir de agora, para acabar com
as dívidas.

Precisamos ter cuidado com isso.
Por mais que neste caso de economizar
possa dar certo, faça tudo por você mesmo, pois
o único responsável por sua vida financeira é
VOCÊ!

Quando nos comprometemos com alguém,
tendemos a ser mais responsáveis, até porque
não queremos decepcionar as pessoas.

7. NEGOCIE SEMPRE E COMPRE À VISTA
Nunca feche um negócio sem negociar os
preços dos produtos ou serviços que você for
comprar.

Se você espalhar para várias pessoas que
vai economizar e contornar as suas dívidas, você
irá se esforçar mais.

Sugere-se que sempre tente negociar pela
forma de pagamento, porque negociando por
quantidade você poderá gastar mais do que
estava disposto.

É uma questão puramente psicológica.
Você já percebeu que fazemos muitas coisas
para impressionar outras pessoas e não por
nós mesmos? As mídias sociais são um bom
parâmetro.

Outra dica importante é sempre comprar
utilizando dinheiro.

O Instagram, por exemplo, está cheio de
VOLTAR AO SUMÁRIO
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9. ABRA MÃO DO CONSUMO POR UM TEMPO

Dessa maneira, você pode pedir um
desconto a mais, porque não irá usar a máquina
de cartão de crédito do vendedor.

Neste momento em que o seu objetivo
principal é sair do vermelho, você deve fazer
alguns sacrifícios, para que possa colher os
frutos depois.

Isso irá economizar taxas tanto para ele
quanto para você!
8. SUSPENDA POR UM TEMPO AS COMPRAS
PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO!

Corte algumas coisas que não são
exatamente essenciais na sua vida. Pense
naquilo que você está comprando em excesso
ou gastando sem necessidade, por exemplo:

Só pague no cartão de crédito aquilo que
você pode quitar no próximo mês de forma
integral, sem prestações e sem comprometer a
sua poupança.

Se você possui assinatura de TV a cabo e
também de algum serviço de streaming, será
que é realmente necessário manter as duas
assinaturas?Avalie muito bem os seus gastos!

Isso faz com que você aprenda a ter controle
de seu orçamento e não gaste mais do que
pode.

Você precisa abrir mão de alguns luxos para
alcançar o seu objetivo: se livrar das dívidas.

Se não pode pagar integral porque irá
comprometer o seu orçamento, não compre!

VOLTAR AO SUMÁRIO

Depois, você pode ir gradativamente
readquirindo os serviços de que abdicou, caso
precise deles de fato.
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10. SEJA UM FREELANCER

Separe esses itens e veja se todos estão
aptos para a venda, por exemplo: estão
quebrados? Se sim, então não venda.

Você sabe o que é um freelancer?
Freelancer é o profissional que trabalha de
forma autônoma, podendo prestar serviços para
empresas ou pessoas físicas.

Na hora de separar e organizar os itens que
você gostaria de vender, não pense “e se eu
precisar disso algum dia?”.

Geralmente, eles desenvolvem trabalhos
como de designers, redatores, fotógrafos,
jornalistas, programadores, entre outros.

Essa pergunta faz as pessoas não
conseguirem se desfazer de seus itens e só
acumularem mais e mais. Não pense no “e se”,
vá ganhar dinheiro!

Se você sabe fazer algum trabalho que
possa prestar como freelancer, então invista
nessa área para ganhar uma renda extra e
facilitar sua jornada para sair do vermelho.

Organize um brechó e venda tudo que for
possível!
Um dinheiro extra nunca é demais,
principalmente quando você tem dívidas,
precisa de grana para quitá-las e voltar a ter
tranquilidade.

11. VENDA ITENS VELHOS E USADOS
Tenho certeza que você possui alguns (e
talvez muitos) itens velhos e usados que não
utiliza mais, ou até mesmo itens em perfeito
estado que você comprou e nunca usou.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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12. RECOMPENSE A SI MESMO (ÀS VEZES)

também no canal do Mobills no Youtube você
pode aprender gratuitamente.

Depois de tanto esforço e dedicação para
controlar seu orçamento pessoal e de já ter
suas dívidas em ordem, você poderá comprar
algo que gosta e/ou queria muito, mas sempre
seguindo as dicas acima.

Postamos novos artigos praticamente todos
os dias e toda semana postamos um vídeo
tratando sobre:
•
•
•
•
•
•

Tenha bom senso!
É necessário algum tempo para que você
aprenda a gerenciar o próprio dinheiro.
Não deixe de focar nos seus objetivos!

Ademais, ensinamos como economizar nos
mais diversos aspectos de sua vida, algo que
deve ser o seu foco principal agora.

Se recompensar é importante para que o
controle financeiro não se torne maçante, mas
isso não pode se tornar um hábito, a ponto de
você esquecer as prioridades.

A verdade é que você deve buscar sempre
alternativas para poupar mais.

13. AUMENTE SEUS CONHECIMENTOS SOBRE
EDUCAÇÃO FINANCEIRA

Entre em fóruns, vá a palestras, leia algum
livro, enfim, tente se disciplinar. Com certeza,
você irá obter os resultados que espera.

No Blog Mobills, no instagram Mobills Edu e
VOLTAR AO SUMÁRIO

Educação financeira;
Finanças pessoais;
Investimentos;
Planejamento;
Como economizar;
entre outros.
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COMO LIMPAR O NOME: VEJA O PASSO A PASSO PARA
VOLTAR A TER CRÉDITO!
CASO 1: PAGUE AS DÍVIDAS

Uma pesquisa da Serasa Experian no Brasil
mostrou que mais de 40% da população adulta
está inadimplente.

O jeito mais simples de limpar o seu nome é
pagando as dívidas.

Acontece que essa inadimplência traz
muitos problemas.

Nesse enfoque, você deve negociar a dívida
com o credor, oferecendo pagar o débito em
parcelas.

O cadastro negativo dificulta a obtenção
de crédito, prejudica os sonhos de consumo da
família e pode até impedir um candidato de
assumir um cargo público.

Porém, é necessário saber quanto dinheiro
você poderá separar mensalmente para manter
o acordo.

Logo, se o seu nome está sujo, é ideal
descobrir como limpar e também tomar as
medidas necessárias para que isso não volte a
acontecer.

Dê uma olhada neste artigo sobre
planejamento financeiro e tecnologia que
explica bem como se organizar sem aqueles
procedimentos chatos.

Existem basicamente duas maneiras
diferentes de regularizar o nome sujo. Elas
variam de acordo com a intenção de cada
pessoa:

Com o acordo, elimina-se a dívida antiga e o
credor deve providenciar a retirada da restrição
do seu nome em até 5 dias úteis, sob penalidade
de dano moral.
Lembrando que, ao deixar de pagar a nova

VOLTAR AO SUMÁRIO
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dívida, seu nome ficará sujo novamente.
CASO 2: AGUARDE A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA
O Código Civil estabelece que é de 5 anos o
prazo para o credor cobrar uma dívida.
Sendo esse também o prazo para que o
nome de alguém conste em cadastros de
inadimplentes.
Diante desse direito legitimado, talvez não
seja interessante negociar uma dívida próxima
de vencer, a não ser que os descontos valham a
pena.
A exceção aqui é que, se o credor acionar o
Judiciário, a regra dos 5 anos não vale.
Nesse caso, o prazo limite é a data do
julgamento.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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COMO LIMPAR SEU NOME PRESENCIALMENTE

Se você decidiu mudar sua situação
financeira e disse para si mesmo “Quero limpar
meu nome”, deve saber como começar o
processo, seja ele de maneira presencial ou
online:
PROCURE O CREDOR
Uma opção para começar a limpar seu
nome é entrar em contato diretamente com o
credor indo até o ambiente oferecido por ele,
seja loja ou banco, e tentar renegociar a dívida
de modo que você tenha condições de pagar.
Outra alternativa interessante é esperar
eventos como o Feirão limpa nome que costuma
ocorrer pelo menos uma vez por ano.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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NO SERASA

NO SPC

O serviço online para limpar o nome fica
disponível por todo o ano no site do Serasa.

Uma parceria entre a Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) e o SPC
Brasil lançou uma plataforma de negociação
de dívidas online similar a anteriormente
citada. Consta no site da ferramenta a seguinte
definição:

Mesmo não sendo em época de feirão, as
negociações pelo Serasa Limpa Nome podem
ser vantajosas e representarem uma economia
de tempo e esforço por ser um processo 100%
online.

“Negociar Dívida Online é a plataforma
do SPC Brasil que auxilia os brasileiros
a organizarem a vida financeira e a
recuperarem crédito no mercado. É uma
ferramenta facilitadora para negociação
entre consumidores e empresas, utilizando a
conveniência e a rapidez da Internet.

Para acessar esse serviço é simples, clique
aqui, faça seu cadastro e, logo após, efetue o
login.
Você será direcionado para uma tela com
as propostas das empresas a quem deve e os
planos de pagamento.

No Negociar Dívida Online, o consumidor
pode limpar seu nome com uma vasta e
diversificada lista de empresas, além de ter
acesso a informações de seu interesse como
Cadastro Positivo e Educação Financeira. As
transações são todas feitas de forma segura e
confiável.”

Após fechado o acordo, imprima o boleto e
efetue o pagamento.
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NO SCPC BOA VISTA
• Acesse o site, faça um cadastro rápido
para obter um login;
• Verifique a existência de débitos em seu
CPF (totalmente grátis);
• Tenha acesso às empresas que negociam
pela internet;
• Caso não concorde com o valor, faça uma
contraproposta (as propostas de
renegociação da dívida pelo próprio
site aparecem quando as instituições
credoras participam do Acertando Suas
Contas Virtual);
• Feche o acordo e, automaticamente, o
sistema gera o boleto;
• Efetue o pagamento e limpe seu nome dos
débitos negociados.

VOLTAR AO SUMÁRIO
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Sim, existem várias fintechs e bureaus de
crédito que prometem oferecer soluções para
esse problema.

Pela necessidade de serem competitivas,
essas plataformas conseguem oferecer
condições, muitas vezes, melhores do que as
oferecidas nas negociações presenciais diretas
com as empresas credoras.

Nelas é possível negociar as dívidas de forma
totalmente online e gratuita. O consumidor não
paga nada para ter acesso ao serviço.

Chegando a ofertar descontos de até 90%
para pagamentos à vista, prazos de pagamento
mais longos ou redução na taxa de juros.

As empresas interessadas em fechar os
acordos são as responsáveis por repassar uma
taxa ao site por cada negócio realizado através
das plataformas.

Algumas prometem até que você limpa seu
nome em 24 horas ou menos.

O sistema nesses sites é basicamente o
apresentado acima, no qual o usuário faz um
cadastro e, com base nos dados fornecidos, o
site busca se o mesmo tem dívidas com um de
seus parceiros, oferecendo as alternativas de
acordo que se encontram disponíveis.

Veja três opções de empresas (fora os
órgãos de proteção ao crédito) para limpar seu
nome, são elas: QueroQuitar, BLU365 e Acordo
Certo.
Vale a pena fazer as simulações nos
diferentes sites e escolher a melhor opção para
você.

Após isso, o devedor escolhe o acordo que
se encaixa no seu bolso e gera um boleto para
realizar o pagamento.
VOLTAR AO SUMÁRIO
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Para limpar seu nome, provavelmente as
atitudes mais essenciais são buscar equilibrar
suas contas e criar um planejamento financeiro
bem feito.
Nesse sentido, o Mobills oferece uma
ferramenta prática, completa e simples de
operar que:
• Facilitará o controle de suas contas;
• Possibilitará que você ajuste seu
orçamento;
• E pague seus débitos rapidamente.
Portanto, se você ainda não usa o
gerenciador financeiro mais bem avaliado do
Brasil, baixe agora mesmo.
Ou acesse na web e comece a organizar
suas finanças para sair das dívidas e limpar seu
nome.
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1. Em primeiro lugar, é importante saber que
você já consegue consultar restrições em
seu nome até pelo mesmo pela internet e
gratuitamente, como demonstramos nos
tópicos anteriores;

ao seu orçamento. Proponha descontos
em juros e multas;
6. Pagamento da dívida: faça o pagamento
da primeira parcela da nova dívida, pois
assim, exclui-se a antiga e seu nome sai
do cadastro de inadimplentes;

2. Então, acesse os sites indicados e veja sua
situação em cada um deles;

7. Conferindo o nome limpo: após 5 dias
úteis, confira se o seu nome está limpo nos
órgãos de proteção ao crédito.

3. Feito isso, o foco deve ser a organização
das dívidas: separe todos os seus débitos,
destacando aqueles de maior valor e taxa
de juros;
4. A partir daí é essencial fazer o controle das
finanças pessoais: você deve descobrir o
quanto terá disponível mensalmente para
quitar as dívidas - isso se torna bem fácil
com o aplicativo de educação financeira
Mobills;
5. Em seguida, vem a negociação com o
credor: explique sua situação financeira e
busque um acordo que esteja adequado
VOLTAR AO SUMÁRIO
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São inúmeros os benefícios de ter o nome
limpo. O primeiro deles é o psicológico.

ajudar também a alcançar uma promoção.
Por último, ser visto como bom pagador
constrói um status de consumidor positivo.

Sim, pois estar com dívidas traz consigo
preocupações constantes, insônia e “dores
físicas” causadas pelo estado permanente de
estresse.

Permitindo acesso a produtos financeiros
variados e com taxas de juros mais baixas, visto
que estas são proporcionais ao risco do credor.

As relações também se tornam mais
saudáveis, uma vez que uma das maiores
causas de brigas e separações entre casais está
relacionada ao descontrole financeiro.
Desse modo, manter as contas em dia, além
de ser bom para sua saúde e para os seus
relacionamentos, ainda te proporciona
condições de oferecer momentos de lazer para
sua família.
Quando todas as áreas de sua vida estão
em sintonia, isso se reflete no seu humor e até
mesmo na sua produtividade no trabalho.
Ou seja, estar com as contas em dia pode te
VOLTAR AO SUMÁRIO
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COMO EVITAR QUE O NOME VOLTE A ENTRAR EM UM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
CUIDE BEM DO SEU NOME

Não assuma nenhum dever de pagar sem
fazer um planejamento antes, mesmo que o
gasto seja pequeno.

Muitas vezes, o nome do consumidor fica
com restrições em função de outras pessoas.

A falta de cuidado para não gastar mais do
que se ganha é uma das principais causas de
inadimplência.

Para evitar que esse tipo de coisa aconteça,
evite emprestar o seu nome para terceiros e ser
fiador de outras pessoas.

CONTE COM O AUXÍLIO DE FERRAMENTAS DE
GESTÃO FINANCEIRA

Lembre-se que é comum que as relações
que envolvam compromissos financeiros
acabem gerando desavenças e até inimizades
irrecuperáveis.

Para manter o controle de receitas e
despesas no dia a dia, experimente usar um
aplicativo para acompanhar os seus gastos e
manter seu nome sempre limpo.

Seja organizado e detalhista
É importante estar atento aos:
• Pequenos e grandes gastos;
• Dívidas em cartão de crédito;
• E outros ônus que podem gerar
rapidamente uma restrição ao seu nome,
como financiamento imobiliário ou de
automóvel.
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Ele vai ajudá-lo a perceber quando você
estiver ultrapassando o limite de desembolsos
no mês ou qual a melhor forma de utilizar o seu
dinheiro.
Contudo, entenda que é fundamental que
você “alimente” o aplicativo com o valor de
qualquer tipo de gasto, mesmo que seja um
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valor ínfimo.
Isso poderá fazer toda a diferença no final do
mês.
NÃO GASTE TUDO AQUILO QUE GANHA
Para grande parte das pessoas, poupar
dinheiro é algo muito difícil.
Mas um planejamento a curto, médio e longo
prazo pode ser feito para que você consiga
guardar entre 10 e 15% do que se ganha.
De forma a não ser pego de surpresa em
emergências, como doenças e acidentes, e
não comprometer de forma grave a sua saúde
financeira.
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Dependendo do seu volume de dívidas,
talvez não seja tão fácil nem rápido quitar todos
os seus débitos. Para conseguir esse feito, será
necessário disciplina e planejamento.

Pronto, negociou tudo que estava devendo?
Agora é realizar os pagamentos todos os meses
e não vacilar para se endividar novamente.
Nesse período em que o foco é sair do
vermelho, é essencial que você não crie novas
dívidas e concentre-se 100% em quitar as que já
existem. Você também pode e deve buscar uma
renda extra para te ajudar nesse momento e no
futuro. Como?

Mas saiba que é totalmente possível
acabar com todas as suas dívidas e alcançar a
tranquilidade financeira em um prazo até
menor do que você imagina. O primeiro passo é
controlar suas finanças com dedicação e
responsabilidade.

Vire um freelancer, venda itens, use alguns
aplicativos que dão dinheiro, enfim, não perca
mais tempo e pense em como melhorar sua
situação financeira nos próximos meses.

Anote todas as suas receitas e despesas,
crie um orçamento, defina tetos de gastos para
cada categoria de despesas e veja quanto
poderá destinar por mês para o pagamento das
contas atrasadas.

Ao fazer isso e seguir nossas outras
orientações de cada tópico do e-book, você
não só vai sair das dívidas rapidamente
como também começará a construir sua
independência financeira.

O Mobills pode te ajudar bastante nesse
passo. Em seguida, procure seus credores e
negocie os valores devidos. Sabendo quanto
poderá pagar mensalmente, a renegociação
das dívidas fica muito mais simples.
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É isso, foi dado o recado. Forte abraço!
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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!

