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Série I

Cartão de Crédito:
Utilize de Forma Consciente

Série II - Finanças Pessoais

– acima de tudo: evite o consumismo, compre

o necessário, diminua as aquisições

supérfluas, evite compras por impulso e

proteja-se das propagandas que incentivam o

gasto desmedido.
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O cartão de crédito é um instrumento que

permite que você pague compras e serviços

sem precisar gastar seu dinheiro no instante

imediato da compra ou da contratação. É claro

que, em outro momento, quem utilizou o cartão

de crédito terá que pagar a conta, devolvendo

esse dinheiro que usou e que não era seu.Isso

significa que toda e qualquer despesa contraída

por meio do cartão de crédito deverá ser paga.

Mensalmente, você receberá uma fatura com

todos os gastos que realizou no período. Se

pagar o valor total da fatura dentro do prazo de

vencimento, não serão cobrados juros. Porém, se

você deixar de quitar, ou não pagar o valor total

da fatura até o vencimento, terá que pagar juros

por isso. Isso porque os juros funcionam como

se fossem o “preço” do dinheiro. É a quantia

extra em dinheiro, além do valor que tomou de

crédito, que você paga para alguém, normalmente

para um banco ou financeira, que lhe empresta o

dinheiro quando você não o tem.

É permitido pelas operadoras de cartão de

crédito que você pague a fatura parcialmente,

acima de um mínimo estabelecido e abaixo do

valor total. Porém, tome muito cuidado.

.A operadora do

cartão cobrará juros sobre o valor que você

ficou devendo, e será como se todas suas

compras e serviços tivessem custado muito

mais caro, pois esses juros são altos.

Você terá uma dívida com a operadora do

cartão, que crescerá mês a mês, até que você

Optar
por pagar qualquer valor diferente do
total da sua fatura é assumir que o
restante do valor você usou como
empréstimo pré-aprovado

consiga quitá-la. O pagamento das parcelas da

dívida levará à redução do seu poder mensal de

consumo, pois você terá que reservar parte dos

seus recursos para pagar não apenas a dívida

inicial, mas também os juros.

Pense bem: usar crédito parece, à primeira vista,

que estamos comprando sem gastar. Entretanto,

o que estamos realmente fazendo é pedir

dinheiro emprestado para poder pagar o que

queremos comprar e pagando juros por isso.

Portanto, ao usar o cartão de crédito, lembre-se

dos seguintes conselhos:

– sempre que possível, compre à vista e com

desconto: você gasta o que já tem e não cria

uma nova dívida;

– se for para dividir em prestações, faça-o até

o número de vezes sem cobrança de juros;

– na escolha da operadora do cartão de

crédito, procure uma que não cobre

anuidade pelo serviço prestado e que cobre

a menor taxa de juros, caso você necessite

pagar menos que o total da fatura;

– anote seus gastos feitos no cartão de crédito

e acompanhe-os para não exceder sua

capacidade de pagamento. É comum não

perceber o quanto se gasta quando se usa o

cartão de crédito, uma vez que o dinheiro

não sai imediatamente da sua conta.Todos os

pequenos e grandes gastos realizados

durante o mês serão cobrados de você de

uma única vez, na fatura mensal;

– controle principalmente as compras

parceladas, pois é comum esquecermos que,

além das compras do mês corrente, a fatura

terá parcelas de compras feitas há alguns

meses, e acabamos gastando mais do que

podemos pagar; e

– pague sempre o total da fatura, e
sempre em dia;
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