DESCOMPLIQUE SUA PONTUAÇÃO
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Introdução
Ter acesso a crédito é essencial para
conseguir tirar alguns planos do papel,
como a compra de um carro ou realização
do sonho da casa própria por meio do
financiamento.
Já o empréstimo pode ser útil em várias
situações, seja para usar o dinheiro
para colocar as contas em dia, abrir ou
investir no próprio negócio. Enquanto
isso, o cartão de crédito é um dos
principais facilitadores do dia a dia dos
consumidores. Compras parceladas,
benefícios da bandeira, pontos ou até
cashback…
Os usuários podem ter acesso a diversas
vantagens em um só produto.
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Introdução
Mas o que isso tudo tem em comum?
O score de crédito é um dos principais
fatores de análise que influenciam
na decisão dos bancos, empresas e
instituições financeiras na hora da
aprovação de todos esses tipos de
produtos financeiros.
Na prática, sempre que alguém solicita
um empréstimo, financiamento, cartão de
crédito ou outro produto, quem oferece
o crédito faz uma análise para decidir se
aprova ou não a solicitação, e o score é
um dos critérios avaliados.
A análise de crédito é um processo que
oferece maior segurança para quem
empresta, ou seja, ou bancos, empresas
e instituições financeiras.
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Introdução
Com ela, essas empresas podem
“acreditar” (daí a palavra crédito) que
o cliente será um bom pagador.
Quem tem um bom score possui mais
chances de aprovação na análise de
crédito, já quem está com a pontuação
baixa pode não ser aprovado ou, mesmo
que consiga, as condições oferecidas não
serão tão atrativas como para quem tem
score alto.
Para ajudá-lo a conseguir os melhores
produtos e serviços financeiros,
separamos este material com tudo o que
você precisa saber sobre o score, além de
uma lista de dicas de como aumentar a
sua pontuação.
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Introdução
Se você está buscando como aumentar o
score, provavelmente já se deparou com
vários materiais pagos sobre o assunto.
Aqui você encontrará tudo o que precisa
saber de forma gratuita. Já começamos
te dando uma dica de ouro: cuidado com
materiais com títulos tendenciosos como:
“score alto em sete dias” ou “fórmula para
aumentar score”. Além de ser impossível
aumentar sua pontuação em tão pouco
tempo, não existe fórmula secreta para
isso.
Melhorar sua pontuação é consequência
dos bons hábitos que você irá adotar
a partir das dicas que daremos aqui.

Preparado?
Então vamos começar!
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O que é score
de crédito
Você se lembra de quando recebia notas
na escola para avaliar seu desempenho
nas provas? O score de crédito é quase
a mesma coisa, mas, neste caso, é o
seu CPF quem recebe uma nota, que
é calculada a partir dos seus hábitos
financeiros.
De forma prática, os birôs de crédito
analisam seus comportamentos em
relação ao crédito e finanças e, a partir
desses dados, definem uma pontuação
de score para seu CPF.
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Qual a finalidade do
score de crédito?
A finalidade do score é medir o
comportamento dos consumidores por
meio de uma pontuação. Dessa maneira,
as empresas e instituições financeiras
podem tomar decisões mais assertivas
na hora de conceder crédito.
Pense da seguinte forma: imagine que
uma pessoa que você nunca viu chegue
e peça um dinheiro emprestado. É muito
improvável que você empreste essa
quantia, já que não conhece a pessoa
e não sabe se ela irá devolver o valor.
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Com os bancos e instituições financeiras
isso também acontece. Eles precisam
conhecer os consumidores antes de
conceder crédito.

E é aí que entra o score, uma
nota que mede a confiança
dos consumidores.
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Faixas de score
O score é uma pontuação que vai de 0 a
1.000 e funciona como um indicativo de
bons ou maus pagadores no mercado.
Dessa maneira, quanto maior o score,
mais saudável é a vida financeira da
pessoa e maiores são as chances de
aprovação em empréstimos, cartões de
crédito, financiamentos e outros produtos.

Vamos entender melhor
como funcionam as faixas
de pontuação do score
de crédito?
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Essas faixas de pontuação podem variar
de acordo com cada birô de crédito,
porém, sempre existirá o score baixo,
médio e alto.
Além disso, é importante ressaltar que a
sua pontuação pode ser diferente de um
birô de crédito para outro. Atualmente,
no Brasil existem quatro principais órgãos
de proteção ao crédito, são eles: Boa
Vista, Quod, Serasa e SPC.

Score de crédito baixo
O score baixo é a pontuação que varia
entre 0 e 300. Se você está nesta
situação, terá mais dificuldade na hora
de abrir uma conta corrente, conseguir
empréstimos e cartões de crédito.
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E mesmo que você seja aprovado ao
solicitar um produto ou serviço financeiro,
as condições não serão tão atrativas, já
que sua pontuação pode representar uma
falta de controle financeiro.
Um exemplo disso é o empréstimo.
Mesmo que o consumidor que tem score
baixo seja aprovado na solicitação
o valor ofertado pelo banco poderá ser
menor e as taxas de juros maiores. Além
disso, o score também pode influenciar no
número de parcelas.
Isso acontece porque quem tem o score
baixo é visto como um consumidor com
alto risco de inadimplência, ou seja, possui
grandes chances de não pagar
a dívida.
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Apesar das limitações que o score baixo
proporciona, essa pontuação é dinâmica
e pode mudar de acordo com seus hábitos
financeiros. Mais adiante você vai conferir
nossas dicas de como aumentar o seu
score.

#foregoninforma
Assim que você paga a sua dívida à vista ou
a primeira parcela do acordo (em casos de
renegociação), a empresa para qual você
devia tem até cinco dias úteis para retirar o
seu nome do cadastro de inadimplentes dos
birôs de crédito.
Ou seja, se o seu nome não ficar limpo
dentro desse prazo, entre em contato com
a empresa credora e solicite a retirada da
negativação para que essa informação
passe a impactar positivamente no
seu score.
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Score de crédito regular
O score regular está entre 301 e 500
pontos. Com essa pontuação você já
pode ser visto como um bom pagador de
contas, mas ainda existem limitações em
relação à aprovação de crédito.
Isso quer dizer que só o seu score pode
não ser suficiente para que o banco
ou instituição financeira aprove sua
solicitação de crédito. Então, além da
pontuação, é preciso consultar outros
dados, como: renda mensal, restrições
no nome e Cadastro Positivo.
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Score de crédito bom
O score bom é a pontuação entre 501
e 700. Se você está com este score,
saiba que as chances de ser aprovado
ao solicitar um cartão de crédito,
empréstimo, crediário, financiamento ou
outro produto financeiro são grandes.
Quem tem o score bom é visto no
mercado financeiro como um bom
pagador de contas, ou seja, oferece
menor risco de inadimplência para
bancos, empresas e instituições que
oferecem crédito. Normalmente, os
consumidores que estão nesta faixa
de pontuação não são negativados e
pagam suas contas em dia.
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Score de crédito muito bom
O score de crédito alto é a pontuação
entre 701 e 1.000, que é considerada
muito boa pelo mercado financeiro.
Aqui, quando você solicita crédito, muitas
vezes só a sua pontuação de score já
é suficiente para o banco aprovar um
produto ou serviço financeiro para você.
Com uma pontuação entre 701 e 1.000
você é visto como um ótimo pagador
de contas, que cuida das finanças e que
oferece risco baixíssimo de inadimplência.
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#dicaforegon
Muitas vezes, os bancos e instituições
financeiras oferecem crédito pré-aprovado
para quem tem a pontuação de score muito
boa. Ou seja, você recebe ofertas
de crédito mesmo sem ter solicitado.
Mesmo que ter o score muito bom seja algo
positivo para sua vida financeira, é preciso
tomar cuidado para não solicitar crédito
sem necessidade, pois esse hábito pode
acabar fazendo com que você se endivide
no futuro.

Vantagens do score alto
A principal vantagem dos consumidores
que têm score alto é que quando eles
solicitam um produto ou serviço
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financeiro, as chances de aprovação são
maiores. Além disso, as condições de
juros, limites e pagamento de crédito
também são melhores para esses
consumidores.
No caso de empréstimo e financiamento,
por exemplo, as taxas de juros cobradas
são bem menores do que para quem tem
score baixo. Você também pode conseguir
valores melhores com mais prazo para
pagar.
Quando o assunto é cartão de crédito,
quem tem score alto terá acesso às
melhores categorias, como: Platinum e
Black, que oferecem mais benefícios para
os usuários. O limite do cartão também
poderá ser mais alto, pois você demonstra
que é um bom pagador.
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Desvantagens do score baixo
O score baixo é prejudicial para a sua
vida financeira em vários aspectos,
principalmente se você está negativado.
A primeira desvantagem de ter uma
pontuação baixa no CPF é que quando
você solicitar algum tipo de crédito, as
chances de aprovação serão pequenas,
já que essa pontuação demonstra que
você tem maiores chances de não pagar
suas dívidas e ficar inadimplente.
Mesmo que você seja aprovado ao
solicitar crédito, as condições oferecidas
pelos bancos e instituições financeiras
podem não ser tão vantajosas.
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Confira algumas desvantagens de
contratar produtos e serviços financeiros
com score baixo:

• As chances de aprovação de crédito
são pequenas;

• Ao solicitar mais limite no cartão
de crédito, as chances de recusa são
grandes para quem tem score baixo.
Se isso acontecer com frequência, a
sua pontuação poderá cair;

• Ao solicitar um empréstimo, mesmo que
você seja aprovado, o valor total poderá
ser mais baixo e os juros maiores;

• Ao solicitar um financiamento, o banco
poderá pedir um valor maior de entrada
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e você pode ter menos prazo para pagar
as parcelas do que alguém que tem o
score alto;

• Mesmo que você consiga um cartão,
terá acesso às categorias mais básicas,
com menos benefícios;

• O score baixo também pode influenciar
no limite do seu cartão de crédito;
Você poderá ter dificuldade de contratar
seguros;

• Você poderá ter dificuldade de alugar
imóveis, já que as imobiliárias também
costumam fazer consulta ao CPF do
consumidor.
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Fatores que
influenciam
a pontuação
de score
Você deve estar se perguntando o que
faz com que a pontuação de score fique
baixa, média ou alta. Saiba que existem
vários critérios de análise. Antes, é
importante dizer que quem define o seu
score são os birôs de crédito. Esses birôs
são bancos de dados que reúnem algumas
informações sobre os consumidores. Essas
informações ajudam a definir o perfil de
crédito de uma pessoa ou empresa, ou
seja, como se comportam em relação aos
seus compromissos financeiros.
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Dentre os principais birôs do país estão:
Boa Vista e Serasa. As empresas que
oferecem crédito, como os bancos,
contratam esses birôs para ter acesso
a essas informações dos consumidores.
Assim, elas podem conhecer o risco
de inadimplência do consumidor antes
de conceder um produto ou serviço
financeiro.
A pontuação de score é composta tanto
por informações positivas como negativas
em seu histórico. Ou seja, se você tem
bons hábitos financeiros, seu score será
alto, se tem maus hábitos, a pontuação
poderá ser baixa.
Por exemplo: se você está com dívidas
negativadas em seu CPF, isso faz com que
sua pontuação seja reduzida.

27

Por outro lado, manter um bom histórico
de pagamentos, cumprindo seus
compromissos financeiros sem atrasos,
faz com que o seu score aumente.
Dentre as principais informações que os
birôs de crédito utilizam para compor seu
score estão:

Crédito contratado e
tempo de uso
Os empréstimos, financiamentos,
cartões de crédito e outros produtos
financeiros que você solicita.
Além disso, o tempo que você permanece
com estes contratos ativos também
é levado em consideração. Exemplo:
duração do contrato de financiamento
que você solicitou.
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Histórico de dívidas
Dívidas que você possui e que estão
negativadas nos birôs de crédito, como
Boa Vista e Serasa, por exemplo.

Pagamento de crédito
Os dados sobre pagamento de crédito
são coletados pelos bancos e instituições
financeiras e posteriormente enviados
para os birôs de crédito, que utilizam essas
informações para compor a pontuação
de score.
Exemplo: imagine que você contratou
um empréstimo no banco em que é
cliente. Então, esse banco poderá enviar
informações de pagamento das parcelas
para os birôs de crédito.
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Assim, se você paga em dia, isso será
bom para o score, se paga em atraso,
será prejudicial.

Pagamento de dívidas
As dívidas que você negociou e pagou,
seja diretamente com a empresa para
qual devia ou por meio de feirões
limpa nome.

Pagamento de contas
de consumo
Histórico de pagamento de contas de
consumo, como contas de água, energia,
internet e telefonia.
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Movimentações financeiras
Seu histórico de movimentações
financeiras também influencia no score.
Quanto mais você fizer, melhor poderá ser
sua pontuação.
Isso inclui: compras parceladas no cartão
de crédito, compras no crediário de lojas,
pagamentos online, pagamentos via
débito automático, dentre outros.

Quem pode
consultar meu
score?
Ao buscar por crédito no mercado ou
fazer um negócio, as empresas com as
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quais você pretende se relacionar podem
consultar a situação do seu CPF.
Essa consulta é feita para entender qual o
risco de inadimplência de uma pessoa. Por
exemplo: se você pedir um empréstimo, o
banco pode aprovar ou não esse crédito
para você, e o score é um dos fatores que
influenciam nessa decisão.
Mas não é todo mundo que pode
consultar seu CPF. Confira abaixo quais
são as empresas e instituições financeiras
que podem acessar seu score:

• Rede lojas que oferecem cartão
ou crediário;
• Empresas de telefonia;
• Empresas de TV a cabo e internet;
• Comércio;
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• Bancos;
• Financeiras;
• Imobiliárias;
• Seguradoras;
• Prestadores de serviços.
Em outras palavras, qualquer empresa
que concede crédito pode verificar o
score do cliente antes de disponibilizar
um produto ou serviço.
Vale ressaltar que a consulta só ocorre
quando há uma relação entre você
e a empresa. Portanto, somente se
você solicitar um produto ou serviço
de determinada empresa ela poderá
consultar seu score.

33

Mitos que você
provavelmente
já ouviu sobre
score de crédito
Colocar CPF na Nota Fiscal
aumenta o score?
Mito. O registro do CPF na Nota Fiscal
não é um dos critérios de análise dos birôs
de crédito na hora de definir o score.
Portanto, colocar CPF na nota não
influencia na pontuação.
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É possível aumentar
o score em 30 dias?
Mito. O score é um espelho da vida
financeira dos consumidores. Portanto,
não existe um período específico para
aumentar a pontuação, isso vai depender
dos hábitos de cada consumidor.
Não existe uma fórmula secreta para
aumentar seu score da noite para o dia,
mas sim boas práticas e comportamentos
financeiros que você pode adotar para
aumentar sua pontuação ao longo do
tempo. Normalmente o score demora
cerca de 3 meses para começar a subir
de forma significativa.
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Existe aplicativo para
aumentar o score?
Mito. Não existem aplicativos que
aumentam o score. Se você encontrar
algum App fazendo promessas
milagrosas, saiba que isso pode ser
um golpe. O seu score é reflexo de seus
hábitos financeiros e só você poderá
aumentá-lo.
Apesar de não existir um aplicativo que
irá aumentar o seu score, existem Apps
que podem te auxiliar na organização
financeira e acompanhamento do
seu CPF e dívidas. Assim é possível
ter maior controle das suas finanças
e consequentemente aumentar sua
pontuação de acordo com seus bons
hábitos financeiros.
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Ter score baixo me impede de
tirar documentos como visto
e passaporte?
Mito. O score de crédito é uma pontuação
que interfere na sua solicitação de
produtos ou serviços financeiros. Não há
interferência na emissão de documentos,
visto ou passaporte.

Ter renda mais alta influencia
para o aumento do score?
Mito. A renda não é um fator que
influencia na pontuação de score, e sim
seus hábitos financeiros.
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É só pagar minha dívida que
o score aumenta?
Mito. Quando você paga uma dívida,
o seu score vai aumentar, mas isso
pode demorar um pouco. Também vale
ressaltar que o score avalia seu histórico
como um pagador e não apenas um
momento específico da sua jornada
financeira.

É possível aumentar o score com
empresas que cobram por isso?
Mito. Algumas empresas cobram valores
para aumentar o score dos clientes e isso
pode ser um golpe. Não existe fórmula
milagrosa para aumentar seu score e
somente você poderá conseguir melhorar
sua pontuação.
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Score alto é sinônimo de
crédito aprovado?
Mito. A aprovação depende da política de
crédito de cada empresa. Cada empresa
tem seus critérios de análise que podem
aprová-lo ou não quando você solicitar
crédito, mesmo com o score alto.

Fazer títulos de capitalização
aumenta o score?
Mito. Na verdade, os títulos de
capitalização podem ajudar a aumentar
a sua pontuação interna com o banco. A
maioria dos bancos possui um cadastro
interno dos seus clientes. Então, consumir
os produtos do banco ajuda a aumentar
essa pontuação. Porém, não influencia

39

no score. Quanto melhor for o seu
relacionamento com seu banco, maior
será sua pontuação interna e você terá
mais chances de ter crédito aprovado.
Dentre os produtos que os bancos
costumam levar em conta na hora de
definir a pontuação interna, estão:
investimentos, títulos de capitalização,
consórcios, financiamentos, cartão de
crédito, seguros e Previdência Privada.

Ter conta corrente ou digital
em bancos diferentes prejudica
o score de crédito?
Mito. O número de contas que você possui
não prejudica o seu score.
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Fazer muitas consultas ao
CPF diminui a pontuação?
Mito. O número de vezes que o
consumidor consulta seu CPF não
prejudica a pontuação.
Porém, ter várias empresas e bancos
consultando seu score em um curto
período de tempo pode demonstrar que
você está desesperado para contratar
um produto ou serviço financeiro, o que
consequentemente é prejudicial para
o score.

É possível consultar o CPF
de terceiros?
Mito. Uma Pessoa Física não pode
consultar o CPF de terceiros, apenas
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o dela. Só as empresas e instituições
financeiras que oferecem crédito podem
fazer essa consulta.

Ter score baixo me impede de
tirar documentos como visto
e passaporte?
Mito. O score de crédito é uma pontuação
que interfere na sua solicitação de
produtos ou serviços financeiros. Não há
interferência na emissão de documentos,
visto ou passaporte.
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Dicas de como
aumentar o score
Agora que você já sabe como a
pontuação de score é definida, é hora de
colocar a mão na massa para aumentála. Para te ajudar nesse processo,
separamos 9 dicas de como aumentar
o seu score.
Algumas delas são mais fáceis e você
pode começar ainda hoje, enquanto
outras exigem maior esforço. Mas pode
ter certeza que toda dedicação para
melhorar a sua vida financeira valerá a
pena no futuro.

Bora começar?
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Planejamento é a chave!
Dívida negativada é o fator com maior
peso na sua pontuação. Por conta disso,
é praticamente impossível aumentar o
score estando com o nome sujo.
Segundo dados da pesquisa realizada
pela Confederação Nacional do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o
número de brasileiros endividados bateu
recorde em abril de 2022 : 77,7% das
famílias brasileiras fecharam o mês com
alguma dívida.
Além de não ser nada vantajoso para seu
score, ter dívidas também é um sinal de
descontrole financeiro. Mas calma que
para tudo tem um jeito e, neste caso, a
solução começa com o planejamento.
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A dica é: desenvolva uma tabela
para visualizar todas as suas dívidas
(negativadas ou não) de maneira mais
geral. A nossa sugestão é uma tabela
com três colunas:

s
o
s
s
a
p
3
s
a
n
e
Em ap

1
2
3

Do lado esquerdo da tabela insira
todas as suas dívidas, negativadas
ou não;
Ao centro, insira os detalhes dessas
dívidas, como o valor das parcelas,
as taxas de juros cobradas, o número
restante de prestações e o valor total
da despesa;
Do outro lado insira todos os seus
ganhos, ou seja, todo o dinheiro que
entra na sua conta mensalmente,
seja por meio de salário, pensão ou
renda extra.

Confira o exemplo
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Exemplo
dívidas
• Emprétimo

apartamento

detalhes
•

R$ 75.000
em 80x (937,50)

• Financiamento • R$ 30.000

ganhos
• Salário CLT
R$4.300,00

• Investimentos

de automóvel

em 48x (625)

R$6700,00

• Fatura do

• R$ 1.200,00

• Aluguel

Cartão

em média

R$800,00

Ao fazer este exercício você vai conseguir
ter uma melhor visualização do seu
orçamento total, do quanto você deve e
avaliar se poderá pagar esse valor ou se
vai precisar fazer uma renegociação.
Você também conseguirá visualizar
quais dívidas são mais caras, ou seja, as
que cobram mais juros, portanto, essas
merecem uma atenção especial. Com
todas essas informações em mãos,
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além de maior controle, você também
terá mais clareza na hora de decidir quais
dívidas vai quitar primeiro.

Renegocie suas dívidas
e limpe seu nome
Se você não possui dívidas no seu nome,
parabéns! Você já pode passar para as
próximas dicas de como aumentar seu
score, pois neste tópico vamos falar de
renegociação de dívidas.
Com o seu planejamento financeiro em
mãos, fica mais fácil entender quais
dívidas precisam ser pagas com mais
urgência, de acordo com os juros que
estão sendo cobrados.
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Neste caso, as dívidas negativadas e com
juros maiores devem ser sua prioridade.
Agora, chegou a hora de negociar.
Para começar, antes é importante calcular
o quanto você pode comprometer
mensalmente do seu orçamento para
pagamento da dívida.

#dicaforegon
A recomendação para você não se
endividar ainda mais na hora de renegociar
sua dívida é: o valor da parcela do acordo
não pode ultrapassar 30% da sua renda
mensal.
Afinal, ao comprometer mais de 30% da
sua renda mensal, as chances de você
não conseguir arcar com as parcelas
são grandes.
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Por isso, faça o seguinte cálculo: Sua renda
mensal - 30% = valor máximo que você pode
comprometer do seu orçamento do mês
para pagamento da parcela do acordo de
dívida.
Exemplo: uma pessoa que recebe R$ 1.500
por mês, deve pagar, no máximo, R$ 450
em dívidas. Leve isso em consideração na
hora de fazer sua renegociação.
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A renegociação de dívidas
é o melhor caminho para
conseguir um acordo vantajoso
tanto para o consumidor,
como para o credor.
Existem duas formas para isso: a primeira
é conversar diretamente com a empresa
para qual você está devendo e fazer
uma negociação que seja vantajosa
para ambos.
Uma dica aqui é: nunca aceitar de cara
a primeira proposta que a empresa fizer,
a não ser que ela seja muito vantajosa.
É importante que você faça uma
contraproposta para tentar diminuir
ao máximo o valor do acordo.
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#foregoninforma
Se seu score caiu repentinamente, nada de
pânico. O mercado considera variações de
até 100 pontos no score como pequenas.
Neste caso, o que mais pesa para o mercado
é a faixa de pontuação que você se encontra,
ou seja, se você tem o score baixo, médio
ou alto.
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Pague suas contas em dia
Outro ponto importante para ajudar a
aumentar e manter a sua pontuação de
score em alta é o pagamento de contas
em dia.
Sempre que você faz o pagamento de
uma conta de água, luz, internet, telefonia
ou outros serviços, esses dados são
mandados diretamente para o banco
de informações do birôs de crédito. As
parcelas de empréstimos, financiamento e
outros tipos de crédito também devem ser
pagas em dia. Os dados de pagamentos
dos consumidores têm um grande peso
na construção do seu score. Portanto,
procure pagar esses boletos antes da
data de vencimento e evite atrasos.
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Uma dica que pode funcionar muito bem
para você que vive esquecendo prazos é
mudar a data de vencimento de todas as
suas contas para o mesmo dia do mês.
Assim, você paga tudo de uma só vez e
evita esquecer uma conta e também não
corre o risco de gastar o dinheiro com
outra coisa.

Cadastro Positivo
Outra dica muito interessante é o
Cadastro Positivo. Trata-se de uma
espécie de currículo financeiro que contém
informações positivas sobre o consumidor,
como: pagamentos realizados, contas
pagas dentro do prazo, débitos e histórico
de pagamentos de empréstimos.
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Esse banco de dados ajuda você a ser
reconhecido como um bom pagador.
Isso ajuda sua pontuação a subir, já que
mostra que você é um bom pagador.
Por isso, mantenha os seus dados sempre
atualizados no Cadastro Positivo e
verifique se ele está ativo. Para isso, faça
a consulta do score nos sites dos birôs de
crédito, se aparecer o Cadastro Positivo, é
porque ele está ativo.

Evite muitas solicitações
de crédito em um curto
período de tempo
Você sabia que “atirar para todos os
lados” também é prejudicial para o seu
score? Se você já solicitou um empréstimo,
cartão de crédito ou financiamento e
teve o pedido negado, é muito provável
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que tenha recebido a orientação para
aguardar pelo menos três meses para
fazer uma nova solicitação. Isso acontece
porque sempre que o consumidor faz
um pedido de crédito e é negado, o
score pode diminuir um pouco. Ou seja,
se você fizer vários pedidos em um
curto período, a pontuação pode cair
significativamente.
Isso também vale para o limite do
cartão de crédito. Existem duas formas
de aumentá-lo: por meio do aumento
automático, em que o banco libera mais
limite automaticamente para você e
o aumento solicitado, que é quando o
usuário do cartão solicita mais limite.
O ideal é aguardar que o banco
libere mais limite para você de forma
automática, com base nos seus bons
hábitos de consumo e uso do cartão.
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Mantenha seus dados
sempre atualizados
Seus dados pessoais também são
levados em consideração na hora de
compor seu score. Isso porque quanto
mais as empresas sabem sobre você,
mais confiança elas terão para
te oferecer crédito.
Por isso, é importante manter seus
dados sempre atualizados nos sites
dos principais birôs de crédito do país.
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Entre com login e senha no
aplicativo da Serasa (Android e iOS)
ou acesse a sua conta pelo site
Então, vá até o seu perfil e no
menu “Dados cadastrais”, clique
em “Informações pessoais”

Confira todos os seus dados
e verifique a necessidade de
atualização.
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Acesse o site
Consumidor Positivo

2

Clique em “Entrar” e faça login
com seu CPF/E-mail e sua senha

3
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Clique em “Minha Conta” para
acessar seus dados e mude o que
for necessário.

Tenha contas de consumo
em seu nome
Sabe aquela conta de água, luz, internet e
telefonia? Elas podem parecer inofensivas
para suas finanças mas, na verdade, são
muito benéficas para seu score de crédito.
Isso acontece porque sempre que
você paga uma conta, os dados deste
pagamento são enviados para o
Cadastro Positivo, uma espécie de
banco de dados que carrega todas
as informações de contas pagas e
não pagas dos consumidores.
O Cadastro Positivo é um dos fatores
que influenciam no seu score, portanto,
é importante ter contas registradas
em seu CPF e pagá-las sempre em dia.
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Esse é um hábito que ajudará e muito no
aumento da sua pontuação de score.

Compre parcelado e faça
movimentações financeiras
no crédito
Aqui na Foregon nós sempre recebemos
dúvidas dos nossos usuários que mesmo
com o nome limpo, estão com o score
baixo. Isso acontece porque existem
vários fatores que influenciam nessa
pontuação, e não só o CPF sem restrições.
Como o nome já diz, o score de crédito
é formado por hábitos da sua vida
financeira em relação a pagamentos
e crédito. Portanto, quem não faz
movimentações financeiras de forma
frequente pode não ser reconhecido
como consumidor.
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Ou seja, as instituições financeiras e birôs
de crédito não conseguem informações
suficientes sobre você para compor
o seu score e, portanto, definem uma
pontuação mais baixa.
Para resolver este problema, é
importante que você compre parcelado.
Isso mesmo, quando falamos de score,
os pagamentos à vista não são uma
vantagem.
Então a dica é: compre parcelado, seja
no cartão de crédito ou no crediário. Mas
é importante que você pague direitinho,
porque o atraso de contas prejudica
a sua pontuação.
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Pague o total das suas fatura
de cartão de crédito e evite
pagamento mínimo
Segundo uma pesquisa realizada pela
Associação Brasileira de Defesa do
Consumidor (Proteste), 81% das pessoas
consideram o mau uso do cartão como
o principal responsável pelo descontrole
das finanças. Além de comprometer
suas finanças, o mau comportamento
em relação ao pagamento de crédito
influencia no seu score.
Por isso, é importante ter muita cautela
quando o assunto é cartão de crédito.
Quando você paga o valor mínimo da
sua fatura ou faz o parcelamento, e isso
acende um “alerta” de uma possibilidade
de endividamento.
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Então, o seu banco pode enviar essas
informações de pagamento para os birôs
de crédito, o que consequentemente
diminui sua pontuação de score.
Para evitar este problema, o ideal é
que além de pagar sua fatura antes
do vencimento você pague o valor
total, sem recorrer ao parcelamento
ou rotativo.
Viu como é possível adotar hábitos que
podem aumentar seu score? Alguns dos
nossos usuários já seguiram nossas dicas
e hoje têm total controle de suas vidas
financeiras.

Confira o depoimento
de um deles
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“Não preciso me preocupar com score,
pois as dicas dadas por vocês me fizeram
ter uma total mudança de rumo. Hoje
tenho controle das minhas contas e nada
mais é pago em atraso”

Como manter o
score em alta?
Use crédito de forma
consciente
Depois de conquistar o score de crédito
dos sonhos, é importante mantê-lo
sempre em alta. Para isso, o primeiro
passo é fugir dos hábitos que prejudicam
as suas finanças. Ou seja, é preciso olhar
com mais cuidado para o seu dinheiro.

64

Um exemplo disso é que provavelmente
você já deve ter pensado em como gastos
pequenos no cartão de crédito acabam
se tornando uma bola de neve no fim do
mês, não é mesmo?
O cartão de crédito é um meio de
pagamento em que poucos controlam o
valor final. Você gasta de R$ 10 em R$
10 e, quando se dá conta, fecha o mês
devendo mais de R$ 1.000. Por isso, a
fatura acaba sendo a conta que mais
prega sustos no consumidor.
Um dos principais motivos para isso
são as compras por impulso e os
pequenos gastos do dia a dia que
parecem inofensivos até que começam
a acumular na fatura, te impedindo de
conseguir poupar e se preparar para
imprevistos.
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Para evitar esse tipo de descontrole,
anote seus gastos e acompanhe a sua
fatura semanalmente, seja por meio do
extrato ou aplicativo do banco. Assim,
você evita surpresas no fechamento e
ainda saberá o momento de poupar, de
acordo com a quantia que gastou.

Acompanhe seu score
de crédito
Mesmo que você esteja sem dívidas e com
o score alto, acompanhar sua pontuação
com frequência é importante para
mantê-la como está.
Quem sempre consulta o score de crédito
consegue saber se existe alguma nova
dívida em seu CPF e ainda se protege
contra fraudes de solicitação indevida
de crédito.
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Registre suas contas no
débito automático
O débito automático é um serviço
oferecido pela maioria dos bancos,
que permite o cadastramento de contas.
Assim, antes da data de vencimento,
essas contas são pagas de forma
automática, e o valor é descontado
do seu saldo em conta corrente.
Essa é uma ótima alternativa para
evitar de esquecer o pagamento das
suas contas e também mostrar para
o mercado que você é um ótimo pagador
de contas, que quita tudo em dia e faz
movimentações bancárias.
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Defina metas para
o seu dinheiro
O score de crédito tem tudo a ver com
suas finanças. Afinal, ele é definido de
acordo com seus hábitos financeiros.
Por isso, cuidar do seu dinheiro também
é um passo fundamental para manter
a pontuação em alta.
E nada melhor para cuidar do seu dinheiro
do que estabelecendo metas para ele,
não é mesmo? Nesse sentido, existe um
modelo muito eficiente para estabelecer
os seus objetivos e gastos: a regra do
50-15-35.

Confere aí

68

REGRA
50-15-35
Gastos essenciais – 50%
metade de sua renda deve ser destinada
para os gastos essenciais, como moradia,
educação, transporte, alimentação, saúde,
enfim, são os necessários para viver e se
manter no dia a dia;

Prioridades financeiras – 15%
Para suas prioridades financeiras você pode
destinar 15% da sua renda. Isso envolve o
pagamento de dívidas, investimentos ou
para fazer uma reserva de emergência;

Estilo de vida – 35%
Enquanto isso, 35% da sua renda pode ser
destinada ao seu estilo de vida e objetivos,
como juntar dinheiro para viagens ou para
comprar um automóvel, por exemplo. Esses
35% também envolvem gastos com hobbies,
lazer, diversão, restaurantes, academia,
salão de beleza e afins.
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Mantenha um padrão de vida
compatível com sua renda
Por fim, para manter seu score em alta
você deve tentar manter um padrão de
vida compatível com a sua renda. Assim, é
possível ter maior controle do seu dinheiro
e evitar endividamentos.

Ou seja, colocar em prática
aquela regrinha de ouro:
gastar menos do que se ganha.
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Score de crédito
Boa Vista
O Boa Vista é um dos principais birôs
de crédito do país e também oferece
consulta gratuita ao score. Veja como
funcionam as faixas de pontuação da
empresa:
Alto
1000

Médio
700

Baixo
250
0
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550

700

Serasa Score
O Serasa também é um birô de crédito,
mas sua pontuação é um pouco diferente.
O Serasa calcula o score em seis
categorias: comportamento de consultas
para serviço e crédito, crédito contratado,
histórico de dívidas, pagamento de
crédito, pagamento de dívidas e tempo de
uso do crédito.
Cada categoria tem um peso diferente na
composição da pontuação. Confira abaixo
como são as faixas de score Serasa:

• Muito bom: de 701 a 1.000 pontos
• Bom: de 501 a 700 pontos
• Regular: de 301 a 500 pontos
• Baixo: de 0 a 300 pontos
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Score de crédito
Foregon
A Foregon é um portal de produtos
e serviços financeiros que oferece várias
soluções para suas finanças, e uma delas
é a consulta de score de crédito de
forma gratuita.

Por que o score da Foregon é
diferente do Serasa score?
Recebemos várias perguntas dos
nossos usuários sobre este assunto.
Mas a Foregon não é um birô de
crédito, e sim uma fintech que oferece
produtos e serviços financeiros.
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Quem fornece o score Foregon?
O score de crédito da Foregon é fornecido
pelo Boa Vista Serviços, já que só os birôs
de crédito podem gerar a sua pontuação.
Portanto, ao consultar seu score no nosso
portal, a pontuação será referente ao
score do Boa Vista, um dos principais
birôs de crédito do país.

A Foregon é um birô de crédito?
Cada birô de crédito tem seus critérios
para o cálculo do score dos consumidores.
Portanto, a pontuação será diferente
de um birô de crédito para outro. Além
disso, se uma empresa X incluir seu CPF
no cadastro de negativados do Serasa
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e não no Boa Vista, por exemplo, o seu
score Boa Vista será maior, já que não
terá uma dívida registrada para impactar
negativamente na pontuação.

Quais as vantagens de consultar
score na Foregon?
O grande diferencial é que, na
Foregon, além de consultar seu score
gratuitamente e online, você ainda
recebe indicações dos melhores
cartões de crédito, contas bancárias e
empréstimos para o seu perfil, que se
encaixam com a sua pontuação, objetivos
financeiros e estilo de vida. Nós listamos
apenas os produtos e serviços financeiros
que se adequam ao seu score de crédito,
renda e objetivos, aumentando suas
chances de ser aprovado pelo banco.
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Confira outras vantagens da
consulta de score na Foregon:

• O serviço é 100% gratuito;
• Plataforma descomplicada e fácil de
utilizar;

• Ao consultar seu score na Foregon
você tem acesso a uma lista de cartões
de crédito, empréstimos e contas digitais
com mais chance de aprová-lo, de
acordo com a sua pontuação e
objetivos financeiros;

• A partir dos seus dados, indicamos os
melhores cursos sobre finanças para o seu
perfil;
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• A partir do seu perfil, indicamos os
artigos do nosso Blog sobre score de
crédito e educação financeira para
te ajudar;

• Seus dados ficam totalmente seguros
conosco;

• Oferecemos um serviço gratuito que
permite monitorar seu CPF e proteger
seus dados em tempo real contra fraudes.
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Monitoramento de
CPF da Foregon:
CPF Protegido
Com seus dados pessoais, criminosos
podem tentar fraudar o seu CPF para
solicitar produtos e serviços financeiros
em seu nome, como cartão de crédito e
empréstimos, por exemplo.
Para auxiliar nossos usuários a se
protegerem desse tipo de fraude
financeira, em parceria com o birô Boa
Vista, a Foregon oferece uma ferramenta
para monitoramento do seu CPF.
O CPF Protegido da Foregon é uma
ferramenta de monitoramento acoplada
ao score.
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Com este serviço você tem acesso
gratuito a um painel de monitoramento
com informações sobre o seu perfil
financeiro, como: score de crédito,
negativações e todas as empresas que
consultaram o seu CPF.
Para mantê-lo sempre atualizado sobre o
que acontece com seu CPF, você receberá
alertas no e-mail quando:
Alerta de consulta
você será alertado quando alguém
(empresa, banco ou Pessoa Física) consultar
seu CPF ou seus dados pessoais.

Alerta de pendências
você será notificado sempre que houver
uma notificação de protesto em cartório,
pendência negativada nos órgãos de
proteção ao crédito, dentre outras situações.
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Alerta de exclusão de dívida
Você receberá um e-mail quando houver
a retirada de restrição de uma pendência,
seja após o pagamento total da dívida ou da
parcela da negociação.

“É importante ter uma empresa desse nível
para deixar as pessoas mais confiantes no
mundo que estamos hoje, cheio de hackers e
pessoas que usam a internet de má fé.”
Usuário do serviço CPF
Protegido da Foregon.
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Não espere cair em uma fraude
para proteger o seu nome. Ative
agora mesmo o CPF protegido da
Foregon e evite dores de cabeça!
É fácil, grátis e leva apenas
três minutos!

PROTEGER CPF GRÁTIS
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Fraudes no CPF: aprenda
como identificar e evitar
Apesar de muitas pessoas gostarem
de surpresas, nem todas elas são tão
agradáveis. Imagine a situação: você
recebe uma ligação de cobrança de uma
dívida ou tem o nome negativado por uma
despesa que não conhece. A surpresa,
neste caso, é que o seu CPF pode ter sido
usado indevidamente. Sim, as fraudes
utilizando CPF dos consumidores são
muito comuns e isso é crime!
Com o número do seu CPF em mãos,
criminosos podem aplicar diversos
tipos de fraudes, como abertura de
contas em bancos, contratação de TV
por assinatura, obtenção de créditos
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em instituições financeiras e compras
de aparelhos telefônicos.
Esse tipo de golpe vem se tornado cada
vez mais comum. Para se ter uma ideia, a
cada 16 segundos são registradas novas
tentativas de fraudes.
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Entre no site da Foregon;
Clique no botão “Consultar
CPF grátis”
Faça login ou cadastro, caso
ainda não possua.

Pronto! Você já terá acesso gratuito
ao seu score, bem como as indicações
de produtos e serviços financeiros e o
monitoramento do CPF contra fraudes.

Conclusão
Como vimos até aqui, o score de crédito
é uma nota que o seu CPF ou CNPJ
recebe de acordo com seus hábitos em
relação às finanças, como pagamentos,
movimentações, solicitações de crédito
e outros.
Por se tratar da sua reputação financeira,
é importante dar uma atenção especial
a essa pontuação, pois é o score quem
define a facilidade que você terá
ao contratar crédito, bem como as
condições oferecidas no contrato.
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Visite nossas
redes sociais

para ter acesso a conteúdos sobre score,
cartões de crédito, empréstimos, contas
digitais e outros produtos financeiros.
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