
1 CENTRALIZE SUAS  
COMPRAS

O cartão de crédito pode ser 
sinônimo de organização nas contas. 
Os principais gastos do mês, como 
a conta do supermercado e o 
combustível do carro, podem ser 
pagos com o cartão. Assim, todos os 
gastos serão pagos de uma só vez, 
fugindo do risco do descontrole no 
orçamento doméstico.

2 DE OLHO  
NO LIMITE

Ao adquirir o cartão de crédito, 
a administradora analisa seu 
rendimento mensal para oferecer 
um limite de crédito compatível 
com seu salário. À medida que 
efetuar gastos com o cartão, some 
os comprovantes, sem esquecer das 
compras parceladas. Ao chegar perto 
do limite, pise no freio.

3 A IMPORTÂNCIA DA  
DATA DE PAGAMENTO

Não adianta organizar as contas, 
pagar com o cartão de crédito e 
escolher uma data de vencimento 
da fatura anterior à do recebimento 
de seu salário. A dica é fazer com 
que a data do vencimento do cartão 
coincida com a do recebimento do 
salário. A organização fica completa,  
A conta é paga no dia certo.

4 ESCOLHA O MELHOR  
DIA PARA COMPRAR

Com o cartão de crédito, o 
consumidor ganha muito mais 
prazo para pagar as suas despesas. 
A melhor data de compra é, 
geralmente, de cinco a dez dias antes 
do vencimento da fatura. 
O valor será cobrado na fatura do 
mês seguinte, e o consumidor pode 
pagar em até 40 dias o que comprou. 

5 APROVEITE O  
PARCELAMENTO

Uma das vantagens do cartão é a 
possibilidade de parcelamento da 
compra sem qualquer burocracia 
por parte do lojista, que não precisa 
consultar o SPC ou a Serasa. As 
redes de comércio costumam 
parcelar as vendas no cartão e, com 
isso, o consumidor pode fugir dos 
boletos ou cheques pré-datados. 
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6 PAGUE A FATURA  
DE UMA VEZ

tente evitar fazer somente o 
pagamento mínimo. Com o 
pagamento integral, o consumidor 
fica livre de taxas e continua a ter 
seu limite de crédito garantido. Para 
isso, é preciso ter organização e ficar 
de olho na data de vencimento. Se 
o pagamento for feito após a data, 
haverá cobrança de multa e juros.

7 PERDEU O CONTROLE?  
NEGOCIE

Se não deu para pagar a fatura 
do cartão, não deixe que multas e 
parcelas se acumulem. Peça ajuda. 
ligue para a central de atendimento 
do cartão e negocie. Com certeza, a 
empresa, quer receber o que lhe é 
devido e apresentará uma proposta 
para você pagar a dívida em mais 
parcelas ou com juros mais baixos. 

8  APROVEITE OS  
BENEFÍCIOS

descontos em lojas, milhas 
acumuladas para viagens de avião, 
seguros em viagens internacionais, 
um ‘’mimo’’ na data do aniversário. 
Cada emissor oferece promoções 
exclusivas, que podem render uma 
boa economia, ou mais momentos 
de lazer. esteja bem informado e 
aproveite estes benefícios ao máximo.  

9  GUARDE OS  
COMPROVANTES

Às vezes, a vontade de jogar fora 
aqueles papeizinhos azuis ou 
amarelos pode ser grande, mas eles 
são muito úteis na hora de controlar 
os gastos e fazer a conferência com 
o que vem discriminando na fatura 
mensal. Guarde os comprovantes de 
pagamento da fatura do cartão de 
crédito por cinco anos. 

10 COMPRAS A DISTÂNCIA  
E SEGURANÇA

Para usar bem o cartão, é preciso 
usá-lo com segurança. Hoje, boa 
parte dos plásticos tem chip, o que 
diminui a chance de fraude. Só que 
ao digitar a senha, tome cuidado. 
Se perdeu o cartão ou foi roubado, 
ligue para a central de atendimento 
da administração do cartão, que 
fará o bloqueio do mesmo.


