
Compare taxas de juros:  

Pesquise para encontrar as 

menos altas.o ideal é nun-

ca precisar pagá-las, evi-

tando o crédito rotativo 

 Conheça seu cartão: 

Saiba quais são os 

benefícios, as taxas 

de juro e as taxas de 

administração, etc. 

Concentre os pagamen-

tos: Escolha as datas para 

pagar, de acordo com 

aquelas em que você tem 

receita. 

Aproveite as promo-

ções: Não compre o 

que não precisa, mas 

aproveite para comprar 

o necessário, em me-

lhores condições 
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Não o  empreste a nin-

guém: Ceder o cartão 

para o amigo fazer uma 

compra, é o atalho para 

o fim da amizade. Não 

deixe ninguém fazer 

dívidas no seu nome . 

Invista na relação: as 

instituições financeiras 

valorizam clientes que 

compram bem e pagam 

em dia. E podem ofere-

cer retorno em brindes 

e descontos. 

A 
edição nº 11 da revista Elas&Lucros publica um artigo da jornalista Verônica Couto, sob o título: “Cartão de 

Crédito: assuma o poder e aproveite”. A matéria tenta desmistificar 

a fama de vilão e principal responsável pelo endividamento da maioria 

dos consumidores, ostentada pelos cartões de crédito desde a sua implanta-

ção no mercado financeiro.  

   Em um texto leve e inteligente, a jornalista mostra que nas mãos de quem o 

conhece bem, o cartão de crédito “fica manso e completamente a serviço do 

dono”. Seguindo essa regra, longe de atrapalhar a vida do usuário, o dinheiro 

de plástico passa a ser um aliado importante no controle do orçamento. Mas 

para isso, é necessário resistir à tentações que vão desde a vaidade absurda 

de possuir um grande número de cartões de crédito, até o desejo incontrolável 

de comprar todo o supérfluo que encontra pela frente.  

   Hoje o mercado financeiro oferece cartões de crédito para todos os gostos, bolsos e paixões. Portanto, o importante é 

pesquisar. Saber quais os benefícios, valor da anuidade, taxa de juro do crédito rotativo, custo dos cartões adicionais. 

Vale até mesmo se informar sobre as promoções, prêmios, descontos e brindes que, cada vez mais, são ofertados pe-

las operadoras de cartões na guerra pela conquista de clientes. 

   Na matéria citada, Verônica Couto publica com o título de “Dez passos para uma relação duradoura”, recomendações 

de especialistas, para o uso adequado do dinheiro de plástico, e que nós reproduzimos abaixo, de forma resumida. 

Guarde-o em lugar 

seguro: Não deixe 

o cartão dando 

sopa por aí. Duran-

te os pagamentos, 

não o perca de 

vista.  

Planeje suas contas: 

Organize-se para 

comprar nas datas 

que vão lhe garantir 

maior prazo de pa-

gamento. 

  Faça um Orça-

mento: Liste suas 

despesas e re-

ceitas para saber 

quanto pode gas-

tar por mês. 

N 
o Brasil é latente a deformação da função social do crédito que deveria, consoante dispõe o artigo 192 da Cons-
tituição Federal, ter o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e equilibrado do País e servir aos inte-
resses da coletividade. Nessa distorção, o endividamento dos consumidores de crédito é acentuado, e evolui 

para o fenômeno social conhecido como superindividamento, que já atinge as sociedades de consumo de massa. 
   Nesse cenário, cabe às cooperativas de crédito, diante da sua singularidade de emprestar aos associados o capital 
oriundo da captação de recursos dos próprios associados, mudar essa face perversa do empréstimo pessoal, estrutu-
rando suas operações no sentido de fortalecer, cada vez mais, o crédito ético, representado pelo respeito às reais ne-
cessidades imediatas do tomador do empréstimo. Portanto, na análise da concessão desse crédito, o tomador enquanto 
um ser social, deve ter um peso superior à ganância do lucro fácil e irracional, que se encontra muitas vezes embutida 
nas altas taxas de juros e nos prazos que comprometem o cliente ao longo de intermináveis anos, tornando-o escravo 
do crédito fácil, do qual jamais será alforriado. 
   Nas cooperativas de crédito, o mais importante é que o seu quadro social seja integrado por pessoas que, permanen-
temente, tenham sua capacidade de endividamento sob controle. Afinal, são esses associados livres das correntes do 
crédito fácil que irão promover, em todos os momentos, o fortalecimento de uma instituição construída a partir da neces-
sidade de se dar mais dignidade aos recursos dos trabalhadores. 

Não divulgue sua senha: Ela 

é sua assinatura digital. A-

lém do risco, qualquer desa-

cordo na sua fatura, coloca 

sob suspeita a pessoa para 

quem você confidenciou a 

senha 


