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Introdução

A verdade
por trás do
Score

introdução
Você já parou para pensar que quem
tem crédito na praça e sabe  
como aproveitá-lo tem muitas
oportunidades nas mãos? Dá para
fazer um empréstimo, por exemplo, e
usar o dinheiro para colocar as contas
em dia, abrir ou investir no próprio
negócio. Com um financiamento, é
possível comprar um carro ou realizar
o sonho da casa própria. Já aqueles
que têm um bom limite no cartão de
crédito podem aproveitar esse
recurso para antecipar uma compra
importante ou parcelar um
pagamento alto para não apertar o
orçamento. Mas você sabe o que
todas essas situações têm em
comum?
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introdução
Para conseguir acesso a crédito e
concretizar esses planos – seja  
por meio de um empréstimo,
financiamento ou cartão –, todo
consumidor passa por uma análise
feita pelos bancos ou instituições
financeiras. Eles avaliam várias
informações sobre você para decidir
se vão ou não aprovar o crédito
solicitado, e uma delas pode ter um
peso muito importante nessa
resposta: o seu score, ou seja, a sua
pontuação de crédito. 


Na prática, essa pontuação indica
para o mercado se você é um bom
pagador. Logo, uma pontuação maior
aumenta as suas chances de
conseguir crédito no mercado. E é por
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introdução
isso que tem tanta gente querendo
saber o que fazer para o seu score
subir. 


Ao longo deste manual, vamos
mostrar que o score é, na verdade, um
reflexo do seu comportamento
financeiro. Então, ouça o nosso
conselho: se você quer ver a sua
pontuação nas alturas, é preciso
adotar – e, talvez, mudar – alguns
hábitos. Por isso, não adianta buscar
uma “fórmula” ou “método infalível”
para aumentar o seu score. Eles não
vão funcionar.  
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introdução
Mais importante que tudo isso é
entender como o score funciona e
como a sua pontuação é calculada
aqui na Serasa. Assim, fica bem mais
fácil descobrir o que você realmente
pode fazer para que seus pontos
aumentem. E vamos combinar: não
tem ninguém melhor do que a gente
para te dar essas dicas, né?  


Neste material, reunimos tudo o que
você precisa saber sobre o score e
uma lista com 10 passos para
aumentar a sua pontuação. Aqui,
vamos tirar todas as dúvidas sobre o
tema e trazer as dicas que você
precisa para conseguir mais pontos
de verdade.
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introdução
Queremos lembrar que este é o único
manual oficial da Serasa sobre o
assunto. Na Internet, você pode
encontrar muitos outros materiais e
“consultorias” que prometem ensinar
segredos para você alavancar o seu
score e conseguir crédito
rapidamente. Não caia nessas
armadilhas e nunca pague para
receber qualquer dica, orientação ou
serviço nesse sentido. Para tirar suas
dúvidas, recomendamos que salve
este manual e volte a consultá-lo
sempre que precisar. Além disso,
quando quiser mais informações,
procure os canais oficiais da Serasa.  
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introdução

Agora, vamos ao que interessa:
vem conferir o conteúdo que a
gente preparou para você.






Boa leitura!
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1

O que é o
Serasa
Score 2.0?

capítulo 1
Se você quer aumentar o seu score, é
muito importante entender o que é e
como funciona a sua pontuação de
crédito. 


Antes de mais nada, você precisa
saber que aqui na Serasa o seu score
agora é chamado de Serasa Score
2.0. Nessa nova versão, os seus bons
hábitos financeiros, como pagar as
contas em dia, têm mais peso na sua
pontuação final – mas a gente vai
explicar mais sobre essa conta no
próximo capítulo. 


O Serasa Score 2.0 é uma pontuação
de crédito que vai de 0 a 1000 e indica
para o mercado quais são as chances
de você pagar suas contas em dia
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capítulo 1
nos próximos seis meses. Em outras
palavras, essa pontuação ajuda as
empresas a entenderem qual é o nível
de risco de dar crédito a você com
base no seu comportamento atual.
Mesmo assim, é importante lembrar
que a decisão de aprovar o crédito
não tem qualquer interferência da
Serasa e é tomada apenas pela
instituição financeira, tá?


Ao longo do tempo você pode
perceber algumas variações na sua
pontuação de crédito para mais ou
para menos. É que, como o Serasa
Score 2.0 é dinâmico, ele vai
mudando conforme a evolução do
seu comportamento financeiro.
Assim, o mercado pode entender
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como você se relaciona com o
dinheiro de forma atualizada e fazer
uma análise mais assertiva e mais
justa.


Na prática, quanto maior for o seu
Serasa Score 2.0, maior será a
probabilidade de você estar com a
vida financeira em ordem e honrar
com seus pagamentos.

Quer saber se a sua
pontuação é considerada boa
para o mercado? Confira as
faixas de classificação do
Serasa Score 2.0
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1000

Classificação 

Serasa 

Score 2.0

Muito

bom
701
700

Bom
501
500

Regular
301
300

Baixo
0

capítulo 1
Lembre-se:


Se você notar que o seu score caiu,
nada de pânico: o mercado de crédito
considera variações de até 100
pontos como pequenas. Na verdade,
o que mais pode impactar as
decisões de crédito é a faixa de risco
em que você está no momento. Por
isso, mais importante do que se
preocupar com as oscilações é
entender a classificação da sua
pontuação atual e tentar continuar
nela – ou avançar para uma melhor.
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Quer saber como
está a sua
pontuação
agora?
Você pode consultar seu
Serasa Score 2.0 a qualquer
momento, quantas vezes
quiser e sem pagar nada. É só
baixar o app da
Serasa no Google Play ou
na App Store. Se preferir,
acesse nosso site.

18

capítulo 1
Depois de conferir a sua pontuação
de crédito, você pode estar se
perguntando: como a Serasa chega a
esse número? É o que a gente vai
explicar agora.
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2

Por trás dos
números: como o
Serasa Score 2.0
é calculado?

capítulo 2
O melhor jeito de conseguir aumentar
o seu score é descobrir como ele é
calculado aqui na Serasa e quais são
os motivos que fazem a sua
pontuação crescer ou diminuir. Assim,
você fica sabendo o que está por trás
do número que aparece na sua tela e
o que pode fazer para conseguir mais
pontos.


Funciona assim: nossa Inteligência
Artificial calcula o seu score usando
critérios que são divididos
basicamente em quatro categorias.
Cada categoria tem uma importância,
um peso para determinar a sua
pontuação.
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Esse cálculo considera informações
positivas e negativas em seu
histórico. Dívidas negativadas, por
exemplo, reduzem a sua pontuação;
mas estabelecer um bom histórico de
pagamentos de crédito cumprindo
seus compromissos sempre em dia
aumenta o seu Serasa Score 2.0.

Veja o que compõe a
sua pontuação de
crédito atual
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Como a Serasa
calcula o seu Serasa
Score 2.0?

43.6%

Pagamento de crédito

19.3%

Consultas para serviços
de crédito

19.1%

Histórico e pagamento
de dívidas

18%
23

Crédito contratado e
tempo de uso do crédito

capítulo 2

Pagamento de
crédito
Sempre que você tem algum tipo de
crédito contratado no mercado – seja
um empréstimo, financiamento,
cartão de crédito ou parcelamento em
loja –, as empresas podem enviar
informações de pagamento de
faturas e parcelas dos últimos seis
meses para a Serasa. Quando você
paga essas contas em dia, esse
comportamento tem um peso muito
importante para fazer o seu score
aumentar (e, quando não paga, para
diminuir).
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Consultas para
serviços de
crédito
Ao buscar por crédito no mercado ou
fazer um negócio, é comum que as
empresas com as quais você
pretende se relacionar consultem a
situação do seu CPF e o seu score na
Serasa, e isso também pode impactar
a sua pontuação. 


Então, tome cuidado: quando você faz
muitas simulações de empréstimo ao
mesmo tempo, por exemplo, esse
comportamento pode indicar que
você está precisando muito de crédito
e representar um possível aumento de
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risco de endividamento – o que pode
levar à queda do seu score.


Veja só: não há problema em procurar
crédito e fazer simulações. O
importante é que você faça esses
pedidos com mais cautela e sempre
com intervalos maiores – a partir de
três meses, se possível – para que o
impacto desse comportamento no
seu score não seja tão grande. 


Por outro lado, bons hábitos
financeiros, como pagar as dívidas e
contratos de crédito em dia, sempre
vão gerar um impacto positivo maior
em seu Serasa Score 2.0. Dessa
forma, ainda que existam consultas, o
mercado pode perceber que a sua
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vida financeira está estável, que as
suas contas estão em dia e que pode
confiar em você.


Além dos serviços de crédito, sua
relação com as operadoras de
telefonia também é considerada
nesse critério. Então, as orientações
são as mesmas: mantenha o
pagamento das suas contas de
telefonia em dia e busque esse tipo
de serviço com cautela, sem solicitar
contratação a muitas operadoras ao
mesmo tempo. 
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Quer uma dica? Pesquise as melhores
tarifas e os planos mais adequados
para você antes de fazer qualquer
solicitação. Deixe para informar o seu
CPF apenas quando já tiver tomado
uma decisão de contratação, para
evitar consultas desnecessárias. 








Histórico e
pagamento de
dívidas
Para calcular o seu score, a Serasa
também analisa as suas dívidas. E o
que nós consideramos como dívidas?
Suas contas vencidas e negativadas
informadas pelas empresas à Serasa
ou ao SPC Brasil.  
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Nesse critério, levamos em conta as
suas dívidas ativas (contas que você
ainda não pagou nem negociou e
estão anotadas no cadastro de
inadimplentes da Serasa), que
impactam negativamente o seu score,
e as regularizadas, que impactam
positivamente o seu score.
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#DicaSerasa
Quando você renegocia suas
dívidas, essa informação já
começa a contar de maneira
positiva para o seu score, mas é
preciso tempo para que seu novo
perfil financeiro se consolide e
sua pontuação comece a
aumentar. Além disso, para
manter esse impacto positivo e
afirmar seu comportamento de
bom pagador, é preciso manter o
pagamento de suas contas e
acordos sempre em dia. Fique de
olho!
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Viu como é importante manter as contas
em ordem? Seus comportamentos
relacionados ao pagamento de dívidas
têm impacto de quase 20% na sua
pontuação total de crédito. No aplicativo
ou no site da Serasa, você confere de
graça se tem dívidas em aberto e se há
ofertas de negociação disponíveis para
você no Serasa Limpa Nome. 









Crédito contratado
e tempo de uso do
crédito
Os bancos e instituições financeiras
onde você tem conta também podem
enviar para a Serasa suas informações
sobre:
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Novos contratos de crédit
Empréstimo
Financiamento
Contratos de crédito
finalizados
Seja qual for o tipo de crédito
contratado, pagar essas contas em
dia ajuda a aumentar o seu score.
Quanto mais você honra com seus
compromissos financeiros, mais você
demonstra ao mercado que está com
a vida financeira organizada e que
pode contratar novos créditos.

32

3

10 passos
para aumentar
o seu Serasa
Score 2.0

capítulo 3
Agora que você já sabe como
funciona o Serasa Score 2.0 e quais
são os critérios que influenciam a sua
pontuação, chegou a hora de
conhecer os hábitos que vão te ajudar
a aumentar seu score. 


Infelizmente, não existe mágica para
fazer esse número crescer do dia para
a noite. Como já dissemos, o score é
um reflexo da sua vida financeira,
então, para conseguir uma pontuação
melhor é preciso ajustar alguns
comportamentos.  


Pensando nisso, reunimos tudo em 10
passos explicando tudo o que você
precisa fazer para conseguir uma
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pontuação melhor. Alguns são mais
fáceis e outros exigem mais esforço,
mas a gente garante: toda dedicação
à sua vida financeira vai valer a pena.


Topa começar agora?

capítulo 3

Mantenha o seu
Cadastro Positivo ativo

Talvez você nem saiba, mas o
primeiro passo provavelmente já foi
dado – e a gente vai explicar o
porquê. 


O Cadastro Positivo funciona como
um histórico do seu comportamento
de crédito. Ele reúne informações
sobre seus compromissos financeiros
pagos e em andamento, como o
pagamento de suas contas,
empréstimos, faturas de cartão de
crédito etc.
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Desde julho de 2019, todos os
consumidores foram automaticamente
incluídos no Cadastro Positivo. Com
essa mudança, mais de 110 milhões de
pessoas passaram a ter informações
positivas enviadas aos gestores de
bancos de dados, como a Serasa. 


Antes disso, o que mais pesava no
cálculo do seu score era o fato de você
ter ou não dívidas negativadas. Agora,
todo o seu histórico passa a contar.
Assim, quem arca com seus
compromissos em dia e paga direitinho
suas contas, como empréstimos
bancários, financiamentos e cartões de
crédito, pode ter uma nota mais alta. E
o melhor: as instituições financeiras
costumam considerar essas
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informações positivas na hora de
aprovar novos pedidos de crédito.


Atualmente, as empresas de
telecomunicações também estão
começando a enviar informações sobre
pagamentos para o Cadastro Positivo.
Com essa integração de dados, pagar
suas contas de telefonia em dia vai ter
ainda mais importância no seu score. 









Como saber se o
seu Cadastro
Positivo está
ativo?
Ao consultar o seu score na Serasa,
você verá uma seção chamada 
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“Cadastro Positivo” na tela. Se ele
aparecer como “ativo”, você não precisa
fazer mais nada: é só deixar as suas
informações positivas trabalharem por
você.










Se o seu Cadastro Positivo estiver
inativo, isso indica que você não tem
contratos de crédito no momento ou
que, no passado, você desativou esse
recurso. Para reativá-lo ou saber mais
informações, entre em contato com a
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Central de Atendimento da Serasa
pelo número 0800 776 6606. A
ligação é gratuita para todo o Brasil. 



Lembre-se: quando você mantém seu
Cadastro Positivo ativo, o mercado
tem mais informações sobre você, o
que propicia uma análise mais
assertiva e justa do seu perfil de
crédito. 



Vamos para o próximo passo? 


capítulo 3

Atualize os seus dados
na Serasa

Manter os seus dados cadastrais
atualizados na Serasa também ajuda
a aumentar a sua pontuação. Isso
porque quanto mais as empresas
sabem sobre você, mais confiança
elas podem ter para te oferecer
crédito. Quer entender melhor como
isso funciona? 



Imagine que um desconhecido te
pede 100 reais emprestado e garante
que vai pagar na semana seguinte.
Quando você pergunta o nome dessa
pessoa, ela diz que não pode falar.
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Então, você pergunta onde ela mora.
Ela também diz que não pode falar. E
o telefone? A resposta é a mesma. 


Diante dessa situação, você pode
pensar que essa pessoa está
escondendo informações de você.
Além disso, sem nenhum dado sobre
ela, fica impossível saber se você
realmente vai receber o dinheiro de
volta. E aí? Você daria um
empréstimo nessas condições?
Provavelmente, não. Com as
instituições financeiras, a lógica é a
mesma. 


Então, pega essa dica:
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Ao entrar no site ou aplicativo da
Serasa com o seu login e senha,
visite o seu perfil.

capítulo 3
No menu “Dados cadastrais”,
clique em “Informações pessoais”
e confira todos os seus dados:

FL
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Se alguma informação não estiver
atualizada, siga as orientações
disponíveis em nossa Central de
Ajuda para ajustar os seus dados
o quanto antes. Isso pode dar um
empurrãozinho na sua pontuação
de crédito.

capítulo 3

Encare as finanças

Não tem outro jeito: para conseguir
ter uma boa relação com as suas
finanças e ver seu score aumentar, é
preciso olhar para o seu orçamento.
Só assim você consegue perceber se
tem alguma coisa errada e o que você
pode fazer para melhorar. 


Normalmente, quando a nossa vida
financeira não está indo muito bem,
entramos em um estado de negação:
não dá nem vontade de olhar para as
contas e a gente acaba deixando esse
assunto de lado, não é mesmo?
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E esse problema é mais comum do
que parece. A pesquisa mais recente
sobre endividamento organizada pela
Serasa Experian, que ouviu
consumidores em todo o país,
mostrou que a falta de organização
financeira é a segunda maior causa de
endividamento dos brasileiros – e
perde apenas para o desemprego. Mas
por que fazer um planejamento
financeiro é tão difícil?

Quais são as principais
causas de endividamento
dos brasileiros?

o
g
e
r
p
m
e
Des

e
d
a
Falt

a
r
i
e
nc
a
n
fi
o
ã
ç
a
z
i
n
a
g
r
o

40%
17%
11%
10%
6%

dia
a
ia
d
o
d
s
a
e
r
p
m
o
m
n
Co
e
d
o
m
i
t
s
io
é
r
r
á
p
l
Em no sa
Pesquisa: Gatilhos de
Endividamento -  
so
a
r
t
A
Serasa Experian.

capítulo 3
Um dos responsáveis por esse
comportamento é o nosso cérebro.
Os especialistas em economia
comportamental, que estudam como
os nossos pensamentos influenciam
a nossa relação com o dinheiro,
chamam essa tendência de Efeito
Avestruz. E o que isso quer dizer, na
prática?


Nossa mente trabalha o tempo todo
tentando escapar de informações que
geram desconforto e situações
desagradáveis – como olhar para as
dívidas ou perceber que o orçamento
está desorganizado. Aí, é preciso
fazer um esforço dobrado para
conseguir encarar as contas e colocar
ordem na casa.
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Se você se identificou com essa
situação, veja essas dicas que
preparamos para você: 









Tem dívidas?
Descubra o tamanho
do problema
Você sabe quantos brasileiros estão
negativados hoje? Mais de 62
milhões. Para você ter uma ideia, com
esse número de pessoas daria para
encher mais de 150 vezes o
Maracanã, que é o maior estádio de
futebol do país.
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Com essa informação em mãos, é
hora de olhar para os números. Para
criar uma visualização mais simples,
você pode desenhar uma tabela: de
um lado, coloque todas as suas
dívidas, como financiamentos,
empréstimos, cheque especial etc. Do
outro, coloque os detalhes sobre essas
dívidas: anote o valor das parcelas, as
taxas de juros cobradas, o número
restante de prestações e o valor total
da despesa.
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Criamos um exemplo com
valores fictícios para você ver
como fica essa tabela:

Valor da
parcela

Taxa
de
juros

Parcelas
Valor

que
Total
faltam

Financiamento
do carro

R$ 540

2%

12

R$ 6.480

Empréstimo

Pessoal

R$ 405

5%

10

R$ 4.050

Cheque
especial

R$ 315

8%

1

R$ 315

Total

R$ 1.260

Total

R$ 10.845

#DicaSerasa
No Serasa Limpa Nome, você
encontra condições especiais
para quitar seus débitos com
centenas de empresas. Vale a
pena dar uma olhadinha. 

Além disso, você pode
consultar suas dívidas
negativadas aqui e créditos
em aberto aqui.
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Com esse exercício, você vai perceber
quanto do seu orçamento mensal está
comprometido só com essas dívidas e
entender se essa situação é
sustentável a longo prazo. Então, dá
para avaliar se você poderá pagar esse
valor ou se vai precisar fazer uma
renegociação.


As anotações também ajudam a
enxergar quais são as dívidas mais
caras, ou seja, as que têm as maiores
taxas de juros. Elas são as mais
perigosas e merecem atenção
especial, porque crescem mais rápido.
Todas essas informações serão
importantes no futuro, quando você
precisar decidir quais dívidas vai quitar
primeiro.
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Conheça a sua
renda mensal
É sempre importante saber
exatamente quanto você ganha por
mês, ou seja, quanto cai na sua conta.
É esse valor que você vai tomar como
base para organizar o seu orçamento. 


As anotações continuam: registre
quanto você ganha e quanto gasta no
dia a dia. Comece colocando tudo no
caderno ou, se preferir, use uma
planilha simples. O importante é
reunir todas as informações no
mesmo lugar e não deixar passar
nada.
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Se você trabalha em regime CLT, veja
no seu holerite o valor do seu salário
líquido, ou seja, o que você realmente
recebe depois dos descontos. Para
autônomos e empreendedores, o ideal
é considerar sua renda média mensal,
já que esse montante pode variar de
um mês para o outro. 


Depois, separe os seus gastos fixos,
aqueles que você tem todo mês e não
pode ficar sem, como aluguel,
condomínio, supermercado, contas de
luz e água. Em seguida, liste os gastos
variáveis, que podem ser reduzidos ou
cortados em emergências: compras
online, passeios em shoppings e
restaurantes, aplicativos de carona e
delivery são alguns exemplos.
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Com tudo anotado, fica mais fácil
perceber o que você pode cortar, por
exemplo, para conseguir uma
folguinha no orçamento.

capítulo 3

Regularize suas
dívidas em atraso

Como você já viu no capítulo 2, a
maneira como você lida com as suas
dívidas pode ter quase 20% de
impacto na sua pontuação. Por isso,
regularizar essas contas é um grande
passo para ver seu Serasa Score 2.0
subir. 


Para começar, calcule o quanto você
pode pagar por mês para quitar suas
dívidas nesse momento. Depois de
conhecer as suas dívidas, entender a
sua renda mensal e descobrir quanto
pode economizar tirando algumas
despesas do orçamento, é hora de
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comparar o quanto você ganha com o
total das suas dívidas. Aqui, é preciso
entender a fatia do orçamento que
pode ser usada para pagar essas
contas.


Você sabia que, por lei, quando você
pega um empréstimo consignado, por
exemplo, o valor das parcelas não
pode comprometer mais de 30% da
sua renda mensal? Em outras
modalidades de crédito, como  
o financiamento, as instituições
financeiras também costumam adotar
esse limite. 


Por isso, os especialistas em finanças
pessoais defendem que o ideal é
nunca usar mais do que essa parte da
sua renda para quitar dívidas.
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Isso porque no meio do caminho
podem acontecer imprevistos, e estar
com o orçamento muito apertado
pode fazer com que você entre em
uma bola de neve. 


Seguindo esse raciocínio, uma pessoa
que recebe R$ 1.500 por mês, por
exemplo, deve pagar, no máximo,  
R$ 450 por mês em dívidas. Você já
fez esse cálculo considerando o
quanto você ganha? 


capítulo 3
Com esse número em mente, é hora
de passar para a próxima etapa:
negocie suas dívidas diretamente
com a empresa credora ou acesse o
Serasa Limpa Nome mais uma vez e
confira as ofertas de negociação
disponíveis para você. Depois de
colocar as contas no papel, verifique
quais dívidas você conseguiria pagar.
Como já mencionamos, o melhor é
começar por aquelas que têm os
juros mais altos.


Após a negociação, é fundamental
que você continue pagando as dívidas
no prazo combinado. À medida que
as parcelas forem quitadas, veja se é
possível guardar algum dinheiro,
mesmo que seja uma pequena
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quantia, para começar a sua reserva
de emergência. Assim, você evita
novos problemas financeiros quando
surgir imprevistos.

43% dos brasileiros não

43%

tinham reserva
financeira para
emergência antes da
pandemia.



Pesquisa: O bolso dos
brasileiros um ano após a
pandemia - Serasa Experian.

Importante:
Após o pagamento de uma dívida
negativada (ou da primeira parcela, em
casos de renegociação), a empresa
credora tem cinco dias úteis para
retirar o nome do consumidor do
cadastro de inadimplentes da Serasa.
Se o prazo não for cumprido, o
consumidor deve entrar em contato
com o credor e solicitar a retirada da
negativação para que essa informação
passe a impactar positivamente a sua
pontuação de crédito.
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Ative o Score Turbo

Você já conhece o Score Turbo da
Serasa? Ele é o jeito mais rápido de
aumentar o seu Serasa Score 2.0
pagando dívidas no Serasa Limpa
Nome. Olha como é fácil:
Consulte grátis seu CPF na Serasa
Escolha alguma oferta do Serasa
Limpa Nome com Turbo disponível
para você
Pronto! É só pagar o acordo feito
sem atrasos para ver os seus pontos
aumentarem mais rápido
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A quantidade de ofertas com Turbo
disponível depende da faixa de score
em que você está. Para manter o seu
Score Turbo ativo, você não pode ter
novas ofertas no Serasa Limpa Nome,
deixar de pagar o parcelamento de
acordos ou ter novas dívidas no
cadastro de inadimplentes da Serasa
ou do SPC Brasil. 


Para saber mais sobre o Score Turbo,
acesse a página no portal da Serasa e
tire todas as suas dúvidas:


Conheça o
Score Turbo
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Pague todas as suas
contas em dia

Lembra do conselho que a gente deu
sobre encarar o orçamento e colocar
todas as contas no papel? Além de
ajudar você a ter uma relação melhor
com o seu dinheiro, acompanhar as
finanças de perto e ter uma listinha
com todas as suas despesas são
maneiras de não se perder nas datas
de pagamento. 



Quando você paga uma conta em dia,
essa atualização pode entrar no
Cadastro Positivo. Aí, você já sabe: é
mais informação boa para ajudar o
seu score a subir.
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Uma dica interessante é colocar
todas as contas que puder em débito
automático. Assim, você garante que
o pagamento vai ser feito até a data
de vencimento se houver saldo
suficiente.

capítulo 3
Tenha cautela ao pedir
crédito no mercado
A gente sempre reforça: pedir crédito
não é um problema, desde que você
faça isso de maneira consciente.  
Se recentemente você pediu
empréstimos ou fez simulações em
vários lugares ao mesmo tempo, por
exemplo, esse comportamento indica
que você pode estar precisando de
crédito com urgência e pode
representar risco de endividamento.
Como já explicamos, essa atitude
acende um “alerta” no mercado e faz
a sua pontuação cair por algum
tempo.
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Além disso, ter cautela para pedir
crédito é bom não apenas para o seu
score, mas também para a sua saúde
financeira. Antes de recorrer a
qualquer modalidade de crédito,
sempre avalie suas reais
necessidades e, principalmente, suas
condições de arcar com aquele novo
compromisso. Assim, você garante
que pode manter o pagamento das
parcelas em dia – o que,
naturalmente, ajuda a aumentar sua
pontuação.
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Fuja dos hábitos que
prejudicam as suas
finanças
Depois de colocar suas receitas e
despesas no papel e mandar o Efeito
Avestruz das finanças embora da sua
vida, o próximo passo é olhar com
mais cuidado para a sua relação com
o dinheiro e fugir dos hábitos que
prejudicam o seu orçamento. Quer um
exemplo? 


Você já se pegou pensando: “Como
de R$ 10 em R$ 10 minha fatura do
cartão de crédito chegou a R$ 500?”.
Ao longo do mês, pequenas compras
do dia a dia e os gastos por impulso
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acabam comprometendo boa parte
da sua receita sem que você perceba.
Pode parecer exagero, mas às vezes
comprinhas pequenas, que você nem
considera como parte do orçamento,
te impedem de conseguir poupar e se
preparar para os imprevistos. 


Para não cair nessa armadilha, anote
os seus gastos e acompanhe as
mudanças no seu orçamento ao
longo dos meses. Não adianta fazer
os registros uma vez e esquecer: é
preciso olhar para eles sempre e fazer
dessas anotações um hábito. E
lembre-se que até os gastos que
parecem insignificantes devem entrar
na conta.
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Outra situação comum é confundir o
limite do cartão de crédito com
dinheiro em conta. Sabe quando você
usa o limite do crédito, sai gastando e
depois vê que não tem como pagar?
Infelizmente, essa situação é muito
comum. Em um levantamento
realizado pela Opinion Box e pela
Xerpay em todo o Brasil, 45% dos
entrevistados disseram que as
compras por impulso têm atrapalhado
o planejamento financeiro.


Por isso é tão importante manter o
controle de todos os seus gastos e
estabelecer um limite para os
supérfluos, aquelas comprinhas
dispensáveis.
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No fim das contas, o que vale é
colocar em prática aquela regrinha de
ouro: gastar menos do que se ganha.

73

capítulo 3

Acompanhe o seu
Serasa Score

Outra boa dica para aumentar o seu
Serasa Score 2.0 é acompanhar a sua
pontuação de crédito na Serasa. Fácil,
né? 



Não é que o simples fato de olhar
para os números vai fazer os seus
pontos aumentarem. Na verdade, ao
consultar o seu Serasa Score 2.0,
também aparecem na tela os motivos
que estão fazendo a sua pontuação
aumentar ou diminuir. Assim, você
pode mudar os hábitos que estão
fazendo o seu score cair e identificar
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as informações de dívidas, consultas
e pagamentos que estão impactando
a sua pontuação. 


Acompanhar o score pode inclusive te
ajudar a identificar fraudes, como
criação de cartões desconhecidos em
seu nome e consultas não solicitadas,
e evitar que a sua pontuação encolha.
É sempre bom lembrar: a consulta é
gratuita, não afeta o seu score e você
pode fazer a qualquer momento.
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Acesse os conteúdos
de educação financeira
da Serasa
A gente já disse algumas vezes que
conseguir um bom score é resultado
de uma mudança de comportamento
financeiro, não é mesmo? Pois é.
Mudar hábitos e melhorar a relação
com o dinheiro nem sempre é uma
tarefa fácil, mas você pode evoluir um
passo de cada vez e contar com o
apoio da Serasa em todos os
momentos. 


O Serasa Ensina é o portal de
educação financeira da Serasa e está
cheio de conteúdos gratuitos.
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Você pode dar uma passadinha por lá
sempre que quiser e conferir as
novidades.


Tem conteúdo para te ajudar a cuidar
melhor da sua saúde financeira,
aumentar o seu score, quitar dívidas e
muito mais. Não deixe de conferir e
coloque o portal na aba de favoritos
do seu navegador para acompanhar
tudo!
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Quais são as
vantagens de
ter um bom
score?

capítulo 4

Acesso a crédito
A gente já disse por aqui que com
uma boa pontuação pode ficar mais
fácil conseguir crédito. Mas por que
isso acontece? 


Imagine agora que duas pessoas te
pediram dinheiro emprestado. Você
sabe que uma sempre paga as contas
em dia e a outra, não. Para qual delas
você iria preferir emprestar esse
dinheiro? Com certeza, para a que
paga tudo em dia. 


Os bancos e instituições que
oferecem crédito pensam do mesmo
jeito: emprestar dinheiro para bons
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pagadores é melhor porque o risco de
inadimplência é bem menor.


Com uma pontuação baixa você pode
até conseguir crédito, mas um
consumidor com score alto
normalmente encontra condições
mais interessantes: 








Valor de crédito mais alto 

Taxas menores 

Maiores prazos de pagamento
Para compensar o risco de oferecer
dinheiro a alguém que tem mais risco
de não pagar as contas em dia, as
instituições financeiras costumam
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aumentar os juros, exigir garantias ou
limitar as linhas de crédito.


No entanto, vale lembrar que não é
apenas o seu score que define se
você vai ter crédito aprovado ou não.
Cada instituição financeira possui
regras e políticas internas para decidir
se concederão crédito caso a caso.
Por isso, você pode encontrar
diferentes condições ao buscar
crédito em mais de uma empresa.

capítulo 4

Sem dor de cabeça
Quer vantagem melhor do que ter
tranquilidade em relação à sua vida
financeira? Como o score é um
reflexo do seu comportamento, ter
uma boa pontuação de crédito indica
que você está com as contas em dia
e pode viver com menos
preocupações.
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Outro jeito de cuidar do seu Serasa
Score 2.0 – e do seu bolso – é ficar
de olho nas fraudes mais comuns
envolvendo a sua pontuação de
crédito. Pensando nisso, a gente
trouxe alguns exemplos para você: 









Aumente seu score
em 7 dias!”

Você já viu alguma mensagem desse
tipo na Internet? Milhares de
fraudadores praticam golpes todos os
dias ao vender materiais, consultorias
e métodos que prometem aumentar o
seu score do dia para a noite.
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Então, fique de olho para não cair
nessa: a Serasa nunca oferece
aumento de score em troca de
qualquer tipo de pagamento.


O Serasa Score 2.0 é um serviço
gratuito e não é possível aumentar a
sua pontuação automaticamente.
Como já temos reforçado ao longo
deste manual, para que a sua
pontuação de crédito realmente
cresça, é necessário adotar bons
hábitos financeiros, como solicitar e
usar crédito de forma consciente,
regularizar dívidas em seu nome e
pagar suas contas sempre em dia.


Além disso, você pode encontrar
alguns materiais sendo oferecidos 
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como “Manual do Score Alto”, “Guia
do Score Alto” e nomes parecidos
com esses. Nossa recomendação é
que você não confie nesse tipo de
conteúdo, pois o único manual oficial
da Serasa é este que você está lendo
agora. Aqui, a gente garante que as
informações trazidas são verdadeiras
e vão realmente te ajudar a organizar
as finanças para melhorar a sua
pontuação de crédito.
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Pode confirmar os
seus dados para a
Serasa?”
Outra tentativa de fraude ocorre
quando alguém tenta se passar por
um colaborador da Serasa. O
objetivo desses criminosos é obter
informações pessoais ou tentar
receber algum pagamento indevido
em troca de aumento do score. 

 

Nossa orientação é que você fale
somente com perfis verificados da
Serasa, indicados pelo selo de
verificação (confira abaixo como o
selo de verificação é exibido nos
nossos canais oficiais).
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Deposite 100 reais
para liberarmos o
valor do empréstimo”
Geralmente, quem procura saber
como aumentar o score tem a
intenção de pedir crédito no mercado.
Os fraudadores sabem disso e,
muitas vezes, tentam tirar vantagem
dessa situação. 

 

Lembre-se: a Serasa nunca faz
cobranças pelo WhatsApp nem pede
pagamento adiantado para aprovar
empréstimos. Aliás, em nossa
plataforma de crédito, o Serasa eCred,
todos os nossos parceiros adotam a
mesma política e não cobram
nenhum valor antecipado
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para conceder empréstimos, cartões
de crédito e qualquer outro serviço
relacionado.  


Para não cair em fraudes, siga essas
dicas:

Desconfie de ofertas muito
atraentes que chegam via redes
sociais, telefone ou e-mails
suspeitos até você.

Evite usar aplicativos do banco ou
cartão de crédito em redes
públicas/abertas de internet.

Não clique em links de origem
suspeita, seja por e-mail ou SMS.
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Nunca pague para alguém aumentar
sua pontuação de crédito. Essa prática
não existe.

Confira ofertas de crédito disponíveis
no Serasa eCred apenas pelo site
oficial.

Negocie dívidas negativadas ou contas
atrasadas diretamente com o credor ou
pelo Serasa Limpa Nome.

Caso você tenha alguma dívida com
empresas que não são parceiras da
Serasa, negocie diretamente com essa
empresa.

Não enviamos boletos por e-mail, a
menos que você tenha feito essa
solicitação ao gerar seu boleto em um
dos nossos canais oficiais.
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Importante:
Em caso de dúvida ou suspeita de
fraude, contate sempre nossos canais
oficiais antes de tomar qualquer
providência: Central de Ajuda, redes
sociais da Serasa, nossa Central de
Atendimento (11 3003-6300) ou
WhatsApp (11 99575-2096).
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Você notou? 


Todas as redes sociais da Serasa
possuem selo de verificação. Não
inicie qualquer conversa com a
Serasa sem fazer essa checagem.

Conclusão

Score alto,
crédito para
todos e muito
mais

conclusão
A Serasa trabalha comprometida com
um propósito: crédito para todos. 


A gente sabe que o acesso a crédito
ainda é uma realidade distante para
muitos brasileiros, mas acreditamos
que tudo o que fazemos aqui, como
este manual, nos ajuda a ficar mais
próximos dos consumidores e levar
informações relevantes para que eles
tenham uma vida financeira melhor. 


Porque, no fim das contas, a gente
quer que todo mundo tenha um score
alto, mas não só isso: desejamos que
você e todos os brasileiros possam
contratar um crédito de qualidade e
conquistar uma relação de equilíbrio
com as finanças.
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conclusão
Um dos nossos grandes objetivos
com este conteúdo também é
reforçar que uma boa pontuação de
crédito é resultado de um bom
comportamento financeiro. Por isso,
mais uma vez, alertamos: não caia
nas ofertas que prometem aumentar
o seu score do dia para a noite por aí.


Esperamos que este material possa
trazer benefícios à sua vida financeira
e bem-estar ao seu dia a dia. Em
troca, pedimos um favor: conhece
alguém que também quer aumentar o
score e que gostaria de aprender
mais sobre saúde financeira?
Compartilhe o Manual do Score
Serasa com essa pessoa e ajude a
gente a espalhar esse conhecimento.
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conclusão
Continue acompanhando a Serasa em
nossos canais e redes sociais.
Estamos sempre preparando
novidades para você. 


Até a próxima! 


Sobre a Serasa
A Serasa tem como propósito
revolucionar o acesso ao crédito no
Brasil e oferece um ecossistema
completo voltado à melhoria da saúde
financeira da população. Acesse
nosso site ou aplicativo, disponível no
Google Play e na App Store, e conheça
nossos produtos e serviços de forma
simples e prática.

Visite, também, nossas
redes sociais:

