
Quatro formas de usar o seu
cartão de crédito para
ganhar dinheiro na internet

Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/compras-online-cart%c3%a3o-de-cr%c3%a9dito-6203699/

O cartão de crédito foi utilizado por muito tempo apenas para realizar compras parceladas,

mas você sabia que é possível conseguir dinheiro utilizando seu cartão de crédito?

Continue neste post para saber como fazer dessa ideia uma realidade.

Quatro fontes de renda com o cartão de crédito

1. Milhas

Você sabia que é possível converter os gastos do cartão de crédito em pontos? Então, você

pode trocar milhas, isto é, pontos por passagens aéreas ou vendê-las para algumas

plataformas.

Para usufruir desse benefício, você precisa fazer uma inscrição em um programa de fidelidade
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de companhias aéreas. A consulta da sua pontuação pode ser feita pela fatura do cartão.

Veja alguns dos melhores cartões para acumular milhas:

● Cartões Mastercard: Santander Advantage Mc Platinum;

● Cartões Visa: BRB Dux Visa Infinite;

● Cartões Elo: Ourocard Elo Diners Club.

Logo, procure saber sobre o programa de milhas do seu banco.

2. Promoções e bonificações
Os seus pontos podem ser aumentados ao fazer a transferência deles para programas de

fidelidade das companhias aéreas, já que elas costumam realizar grandes promoções e

oferecer bonificações.

3. Descontos e Cashback

Existem vários bancos que oferecem cartões de crédito com programas de parceria com

empresas e lojas para disponibilizar descontos aos seus clientes na compra de produtos e

serviços. Um exemplo disso são os ingressos de 50% de desconto para compras.

Além do mais, há também descontos oferecidos em pagamentos feitos com cartão de crédito

na compra de produtos online.

Agora, tratando-se de cashback, essa modalidade consiste em você realizar alguma compra

com seu cartão e ter uma porcentagem do valor gasto devolvido em dinheiro ou crédito.

Um grande exemplo disso acontece com o cartão de crédito Magalu, pois ele oferece um

cashback de até 4% e, também, com o cartão PicPay Card, que possui cashback de até 5%.

É importante ficar atento às promoções de sua operadora, visto que você pode ganhar uma

certa quantidade de pontos a cada real que foi gasto.

4. Investimentos

O investimento é uma boa maneira de ganhar dinheiro, mas requer sabedoria para ser feito

da forma correta e com saldos positivos.

Em vista disso, procure adquirir conhecimento sobre esse assunto e faça um planejamento

financeiro antes de investir.

Ao fazer pagamentos com o seu cartão de crédito, acumule o dinheiro e faça aplicações

financeiras com ele.

Conclusão
Agora você sabe que é possível ganhar dinheiro com cartão de crédito e isso pode ser feito de

várias maneiras, como as que foram citadas.

Então aproveite as oportunidades e tenha uma renda extra com o seu cartão.

Redatora Mylene - @escritaexemplar



PALAVRAS-CHAVE OTIMIZADAS: GANHAR DINHEIRO; CARTÃO DE CRÉDITO.

Tags para o artigo e otimização de SEO: ganhar dinheiro; cartão de crédito.

O presente documento é uma produção original da redatora Mylene Oliveira e não está
disponível para uso pessoal ou comercial.

Todos os direitos reservados.

Copyright © 2021 Mylene - Escrita Exemplar

Redatora Mylene - @escritaexemplar


