
SCORE
MÁGICO
como aumentar
o score de
crédito para até
900 pontos



Cartões de crédito;
Financiamentos;
Consórcios;
Empréstimos.

Ele é uma pontuação que varia de 0 a 1000. Assim, é usado
por bancos e instituições financeiras, em geral, para avaliar o
nível de risco de inadimplência de um consumidor. 

Quanto maior o seu score, então, melhores são as suas
chances de conseguir a aprovação de:

Há diversas dicas que podem te ajudar a aumentar o seu
score de crédito. Por exemplo, uma delas é quitar todas as
contas sempre antes do vencimento. Mas, existem outros
caminhos para facilitar a sua jornada em busca de uma
pontuação de 900, veja quais são.

O que é o score de crédito?



Por que ele é tão importante?
É o seu score que mede a saúde das suas finanças. Ou seja, a
sua pontuação é um indicativo para os credores do mercado
do quão responsável você é do ponto de vista financeiro. Um
score alto, aliás, aumenta as suas chances de obter taxas de
juros menores. 

Para ter uma pontuação de 900, por exemplo, há diversas
dicas que podem te ajudar a chegar lá. No entanto, vai exigir
paciência e esforço. 

Que fatores afetam o seu score
de crédito?

Algumas ações podem influenciar em sua pontuação. Dessa
forma, conheça quais são eles, a fim de ficar atento.

Mix de crédito

Quanto mais tipos de crédito você tiver, melhor. Assim,
alguns deles são cartões, empréstimos e financiamentos.

Histórico de pagamentos

Os birôs de crédito (Serasa, SPC e Boa Vista) têm acesso a
dados como se você paga as suas contas em dia ou com
atraso. 



Como aumentar seu score de
crédito para até 900 pontos?

Quem desejar aumentar o score, sempre tenta recorrer a
algum truque mágico para subir a pontuação o quanto
antes. No entanto, não existe um jeito milagroso de fazer
isso.
Caso tentem lhe vender uma solução rápida, não se deixe
enganar. O melhor caminho é o mais difícil e requer um:

Maior controle sobre os seus gastos;
Uma organização financeira mais efetiva;
Cuidados para não fazer dívidas.

Para pedir um financiamento ou para aumentar o limite do
cartão, precisa ficar atento ao seu score junto ao Serasa. Pois,
ele é um dos órgãos de crédito que tem como função avaliar
as finanças dos brasileiros.

A partir disso, ele identifica se o cidadão é um bom ou mau
pagador. No conteúdo a seguir, então, você vai ver dicas de
como melhorar a sua pontuação, a fim de conseguir realizar
todos os seus desejos.



Antes de tudo, é essencial planejar bem, não só os seus
passos para atingir o objetivo de aumentar o score. Mas,
também em relação às suas finanças. Portanto, se organizar
aqui é fundamental.

Para alcançar os 900 pontos, um número bem alto, é
importante criar uma série de bons hábitos em seu dia a dia.
Assim, um planejamento consciente se faz necessário para
atingir com sucesso a sua meta de score.

Como se planejar?

Saiba que criar novos hábitos é um pouco difícil no início,
mas com o tempo, vai se tornando algo mais simples e até
mesmo intuitivo. Para se organizar, então, comece com os
seguintes passos:

Anote todos os seus gastos;
Evite quaisquer despesas supérfluas;
Caso tenha dívidas, tome a iniciativa e tente negociá-
las;
Tenha uma planilha atualizada com todas as
entradas e saídas de dinheiro.

1.
2.
3.

4.

Com o tempo, você vai perceber que todas essas mudanças
vão lhe ajudar e muito a alcançar todos os seus objetivos
financeiros. 

1 - Nunca deixe o
planejamento de lado



Não há como aumentar o seu score, sem que o seu CPF
deixe a lista de restrição dos birôs de crédito. Ou seja, é
essencial “limpar o seu nome”. Portanto, essa é a segunda
etapa rumo aos 900 pontos.

Entenda que mesmo que pague todas as suas dívidas hoje,
isso não quer dizer que amanhã você já tenha um score alto
o suficiente para realizar as suas vontades. Isso, na verdade,
leva um tempo.

Para que as financeiras voltem a confiar em seu nome, é
preciso provar que o seu comportamento relativo às
finanças mudou. 

Ao não contrair novas dívidas e pagar todas as contas em
dia, aumentam as suas chances de conseguir uma resposta
positiva das instituições financeiras. 

2 - Quite todas as suas
dívidas antigas

Como fazer isso de maneira inteligente?

Organizar as finanças e reservar uma quantia mensal para o
pagamento das dívidas é a primeira atitude que deve tomar.
Em seguida, corra atrás de uma negociação justa com os
seus credores. Por fim, quite todas as parcelas sem atraso
até eliminar todos os débitos.



Esse terceiro passo é essencial, ainda mais para quem
acabou de se livrar delas. Aliás, é possível fugir das dívidas
para sempre ao seguir algumas estratégias básicas. Dessa
maneira, confira quais são elas a seguir:

3 - Como fazer isso de
maneira inteligente?

Controle o seu orçamento, ou seja, toda entrada e
saída de dinheiro;
Tenha um estilo de vida de acordo com os seus
ganhos;
Faça uma reserva de emergência assim que possível;
Considere investir em ações, caso tenha um dinheiro
sobrando;
Planeje o que vai comprar e se atenha a uma lista
para não gastar demais;
Conheça o básico sobre educação financeira.

Não há dúvidas de que seguir esse roteiro acima é o melhor
caminho rumo a uma vida financeira mais tranquila e um
score de crédito mais alto.

4 - A importância do
Cadastro Positivo

Para quem não sabe, ele é um banco de dados que
pertence ao Banco Central. Então, possui em seus
registros, o histórico de pagamentos dos cidadãos, o
que inclui:



Contas essenciais como energia, água, gás e
telefone;
Empréstimos;
Financiamentos;
Compras no cartão de crédito.

O Cadastro Positivo surgiu em 2011 e está ativo desde
2013. No entanto, até 2019, era preciso se registrar para
estar neste banco de dados. 

Há pouco tempo, entretanto, ele se tornou automático.
Portanto, todo brasileiro está ali presente. Dessa forma,
como contém dados positivos sobre os pagamentos
dos cidadãos, ele pode ser um aliado para quem deseja
aumentar o score de crédito.

5 - Tenha contas em seu
nome

Manter as contas em dia é essencial nesse processo de
aumentar a pontuação no score. Assim, junto a isso, é
fundamental também ter faturas em seu nome.



Como visto acima, o Cadastro Positivo mantém registro de
todos os seus pagamentos. Então, quanto mais contas em
dia e em seu nome você tiver, melhor será a percepção do
mercado financeiro sobre a sua reputação de bom pagador.

Muitos culpam o cartão de crédito pelo endividamento e
quaisquer outros problemas financeiros. No entanto, saiba
que ao usá-lo de forma consciente, é possível que ele se
torne um aliado e não um vilão em sua vida. 

Dito isso, ele também pode, acima de tudo, ajudá-lo em sua
jornada para aumentar o seu score. O motivo, de fato, é
muito simples. Pois, ao pagar as suas compras na função de
débito, o sistema financeiro não tem noção de como você
gasta o seu dinheiro. 

Em outras palavras, no pagamento à vista, não fica em
registro se o cidadão é um bom ou mau pagador. Mas, no
crédito, tudo fica muito bem registrado e tem-se a chance
de mostrar ao mercado que tudo está em ordem em suas
finanças.

6 - O cartão de crédito
pode ser o seu amigo

Dica extra: evite cancelar os seus cartões 

Dica extra: evite cancelar os seus cartões 



tente acumular seus gastos em poucos cartões, e os que
possuem pouco limite, cancele-os. Foque nos cartões que
geram resultados e não tenha 10 cartões ruins, foque em
apenas 3 no máximo que te oferecem bom limite.

Acima de tudo, aumentar o seu score para até 900 pontos exige
paciência. Ainda mais para quem vai ter que aplicar tantas
mudanças de hábito na vida.

Saiba que a pontuação não vai chegar até onde deseja de um dia
para o outro. Vai levar um tempo, afinal, será preciso conquistar a
confiança dos bancos e financeiras.

Não existe um truque mágico para lhe ajudar a alcançar essa meta
mais rápido. Portanto, tudo o que se pode fazer é se dedicar e
seguir todas as dicas deste conteúdo. 

7 - Tenha paciência

Livre-se dos hábitos negativos e
aumente seu score para até 900
pontos
Não contrair dívidas é a melhor forma de manter o nome
limpo. Assim, isso é possível ao conter os gastos, pagar as
contas em dia, bem como ter um controle maior sobre todo
o dinheiro que entra e sai do seu saldo. 



Todas essas pequenas ações em conjunto aumentam e
muito as suas chances de ter um score mais alto. Além disso,
faça o seguinte também:

São dicas simples, mas que podem fazer toda a diferença para
chegar até os 900 pontos. Dessa forma, você constrói um histórico
impecável de bom pagador e tem a oportunidade de realizar
todos os seus sonhos de consumo. 

Evite gastos desnecessários;
Tenha uma reserva de dinheiro, afinal, a vida é cheia
de imprevistos;
Atenha-se ao seu orçamento, ainda mais ao fazer
compras;
Pague sempre o valor total da fatura e não só o
mínimo. 


