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Introdução

m balanço da Associação Brasi-
leira das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs) reve-
lou recentemente que os cartões 
superaram as expectativas em 
2020, com crescimento de 8,2%, 

e se tornaram o principal meio de paga-
mento do país. Os cartões de crédito, em 
especial, movimentaram 1,18 trilhão de 
reais, dos 2 trilhões totais (que englobam 
ainda o débito e o pré-pago). Estamos 
falando, portanto, de um meio de paga-
mento que contribuiu de forma importan-
te para a economia do país e para a in-
clusão financeira de milhões de pessoas.

Mas, diante desse aumento expressi-
vo, como os brasileiros podem usufruir ao 
máximo dos benefícios oferecidos pela 
modalidade e fugir do endividamento? O 
segredo está no uso inteligente do cartão. 
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É preciso aprender a usá-lo a seu fa-
vor. Isso porque é a falta de conheci-
mento dessa relação que dá a falsa sen-
sação de que se tem o dinheiro em mãos, 
quando na verdade estamos falando de 
um dinheiro emprestado. E, muitas ve-
zes, o limite disponível no cartão não 
equivale ao valor que cabe no seu bolso 
naquele mês.

Se você chegou até aqui é porque está 
em busca de estratégias para construir 
essa relação saudável com cartão de cré-
dito. Por isso, ao longo das próximas pá-
ginas, vamos te dar algumas dicas de uso 
inteligente do cartão para que ele seja 
seu melhor amigo. Tudo foi feito com aju-
da de Flavia Janini, head de produtos e 
serviços transacionais do BTG+, banco 
digital de varejo do BTG Pactual.  

Boa leitura!

https://www.btgmais.com/?utm_source=exame&utm_medium=parc&utm_campaign=aquis_parc_exame_branded_ebookcartao_123621&utm_term=aquis
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m dos grandes erros dos brasilei-
ros é enxergar o limite de crédito 
como parte da renda e/ou ren-
da extra. Como se fosse um valor 
que você pode utilizar quando 
o salário não é o suficiente para 

pagar todas as contas do mês. Mas o 
pensamento deve ser justamente o con-
trário: o cartão de crédito gera uma des-
pesa que precisa se encaixar no seu or-
çamento mensal.

Por isso, fazer um bom planejamento e 
gerenciar as finanças é essencial. O pri-
meiro passo é entender qual é o seu sa-
lário líquido mensal. Muitas pessoas não 
sabem ao certo esse valor e acabam gas-
tando mais do que podem. 

Entenda quais são suas receitas e o flu-
xo de caixa (quanto entra e sai por mês). 
Mapeie as despesas essenciais e fixas – 
como aluguel, condomínio, água, luz, in-

Limite de gastos
no cartão
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ternet – e as variáveis, que são relacio-
nadas ao estilo de vida, como planos de 
streaming, delivery, cinema e roupas.

Com isso em mente, organize suas fi-
nanças. A regra 50-30-20, por exem-
plo, pode ser uma referência para o or-
çamento. Ela orienta que 50% da renda 
seja destinada a gastos fixos. Já as vari-
áveis ficam com 30%. Os 20% restantes 
vão para investimentos. É dessa parte do 
orçamento que você vai buscar dinhei-
ro para imprevistos, por exemplo, mon-
tando uma reserva de emergência que 
cubra cerca de seis meses de seus cus-
tos fixos mensais.

Ter todo esse orçamento detalhado vai 
te ajudar a estabelecer um teto de gas-
tos no cartão e a avaliar se o valor está 
adequado ao limite oferecido pelo ban-
co, para entender se é preciso solicitar 
um ajuste. “No BTG+ fazemos essa ava-
liação, de acordo com o comportamento 
do cliente e a renda declarada, para con-
ceder o limite. Mas ninguém melhor do 
que a própria pessoa para dizer se está 
dentro do que precisa”, explica Janini.

https://www.btgmais.com/?utm_source=exame&utm_medium=parc&utm_campaign=aquis_parc_exame_branded_ebookcartao_123621&utm_term=aquis
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ual é a melhor opção: concen-
trar todos os gastos no cartão de 
crédito ou usar apenas para des-
pesas que não cabem no orça-
mento mensal (como a compra 
de um smartphone)? A resposta 

para essa dúvida depende de seu perfil 
profissional e renda. 

Isso quer dizer que concentrar os gas-
tos do mês no cartão de crédito pode 
ser uma boa opção para quem deseja 
gerenciar de forma fácil seus gastos e 
ainda acumular mais pontos no progra-
ma de recompensa escolhido. Mas Jani-
ni alerta: é preciso controle e previsibili-
dade de renda.

Ou seja, se você não tem um emprego 
estável ou é autônomo, é melhor dobrar 
os cuidados. “Ao usar o cartão de cré-
dito, de certa forma, você pega dinheiro 
emprestado durante um período, mesmo 

Crédito
ou débito? 
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que pague à vista no vencimento. Então 
é preciso ter certeza de que vai ter esse 
dinheiro disponível para pagar a fatura na 
data certa”, explica. “Se a pessoa tem um 
emprego estável, consegue se planejar 
melhor, aí sim faz sentido concentrar os 
gastos”, complementa.

A mesma lógica vale para compras 
parceladas em muitas vezes, já que você 
compromete uma parte de sua renda 
todos os meses até quitar o valor total 
do bem adquirido no cartão de crédito. 
Além disso, muitas lojas dão descontos 
para compras à vista. Então, antes de 
decidir parcelar, avalie se realmente pa-
gar à vista compromete seu orçamento 
mensal. Ou se não é possível primeiro 
guardar o valor total por alguns meses 
para depois fazer a compra. Em caso 
negativo, é possível parcelar, mas ape-
nas se tiver previsibilidade de que terá o 
dinheiro para pagar todas as parcelas e 
honrar o compromisso. 

“O cartão pode ajudar quando há des-
casamento no fluxo de caixa. Ou seja, 
você tem o crédito disponível no cartão 
para usar, mas não tem saldo na conta-
-corrente para fazer uma compra. Então, 
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o cartão te dá essa tranquilidade. Mas 
é preciso usá-lo de maneira comedida, 
sem alongar a dívida por muito tempo”, 
explica.

Toda essa estratégia é válida para que 
você não tenha de parcelar depois o va-
lor da fatura, ao perceber que não tem 
dinheiro suficiente para o pagamento to-
tal na data de vencimento. Isso porque 
a melhor forma de usar o cartão é, sim, 
realizando o pagamento total da fatu-
ra mensalmente. O parcelamento é uma 
possibilidade, mas que deve ser usado 
com o máximo de cautela por causa dos 
juros rotativos. 

Funciona assim: caso você não tenha 
pago o valor integral, o restante é adi-
cionado ao pagamento do mês seguinte, 
acrescido de juros que costumam figurar 
entre as operações de crédito mais caras 
do mercado. “É por isso que, ao comprar, 
você precisa saber que pode contar com 
esse dinheiro total lá na frente. Se pagar 
o mínimo recomendado, pode começar a 
se endividar”, afirma.
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utro ponto importante é acom-
panhar de perto todos os gastos 
no cartão para avaliar seu próprio 
comportamento ao longo dos 
meses. “Essa gestão das despe-
sas precisa funcionar bem para 

que o cliente veja com clareza onde es-
tão concentrados os gastos, se são es-
senciais ou não”, explica Janini.

O controle pode ser feito de diversas 
formas, como ao montar uma planilha de 
controle financeiro, em que você pode 
adicionar os gastos e acompanhar as fi-
nanças ao longo do tempo. Mas já exis-
tem maneiras de deixar o processo mais 
automático e inteligente. 

Janini explica que o BTG+ oferece o 
Finanças+, uma ferramenta que facilita a 
gestão do dia a dia. Ao usar o cartão ou 
movimentar a conta-corrente, a inteligên-

Gerenciamento 
de gastos

https://www.btgmais.com/?utm_source=exame&utm_medium=parc&utm_campaign=aquis_parc_exame_branded_ebookcartao_123621&utm_term=aquis
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cia artificial do banco analisa seus hábi-
tos financeiros em tempo real para entre-
gar comparativos, lembretes e sugestões 
de como organizar as finanças. 

Também é possível acompanhar os 
gastos do mês e compará-los com meses 
anteriores para entender as diferenças. As 
compras, inclusive, são classificadas por 
categoria. Dessa forma, você pode con-
ferir quanto cada categoria representa na 
renda mensal e em quais lojas ou estabe-
lecimentos consumiu mais. 

Após entender a distribuição dos gas-
tos, o cliente pode planejar quanto quer 
gastar por mês, inclusive por categoria, e 
estabelecer limites. Caso ele se aproxime 
do valor estabelecido, recebe alertas do 
banco. E ainda pode alterar o limite defi-
nido quando quiser.
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A escolha
do cartão

importante na escolha do cartão 
é observar taxas de anuidade e 
juros, quais vantagens ele ofere-
ce, se permite negociar o limite 
e escolher a data de vencimento 
da fatura, entre outros detalhes. 

Se você já tem um cartão, avalie se real-
mente precisa de mais um, pois é neces-
sário ter muito controle e capacidade de 
gerenciar a visão de todos. 

“Se for o seu caso, pode ter dois para 
usufruir das melhores datas de compra de 
cada um. Caso contrário, é recomenda-
do ter apenas um, onde irá concentrar os 
gastos, ter uma visibilidade de tudo”, ex-
plica Janini.

Ela também destaca que todo cartão 
está atrelado a uma série de benefícios, e 
que é preciso observar se eles atendem 
suas necessidades. “Busque aquele que 
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oferece o que você precisa para o mo-
mento”, explica Janini. Portanto, mais im-
portante do que pedir um cartão igual ao 
do amigo ou seguir a indicação do geren-
te do banco é identificar suas prioridades. 

Por exemplo, você pode preferir um 
cartão que oferece isenção de anuidade 
porque não está disposto ou não pode ter 
esse custo no dia a dia. Já quem costuma 
viajar pode optar por pagar pelo uso para 
ter um cartão que ofereça um bom pro-
grama de pontos.

Há também quem opte por usar pou-
co o cartão. Nesse caso, é melhor ter um 
que seja gratuito, como alguns oferecidos 
por bancos digitais. Mas se o seu gas-
to mensal é mais volumoso, o que pode 
acontecer com quem prefere concentrar 
todos os custos do mês no cartão, vale 
a pena buscar algum que dê benefícios 
gratuitos, como vantagens para viagens, 
serviço de concierge, cashback e progra-
ma de pontos.

“Foi pensando em facilitar esse proces-
so que fizemos um produto customizável”, 
afirma Janini. Isso porque o BTG+ oferece 
cartão de crédito modular. Diferentemen-
te da maioria dos bancos, que oferecem 
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modelos de cartão de crédito de acordo 
com a renda do cliente e com benefícios 
fechados e embarcados, o BTG+ tem uma 
nova proposta.

O cliente pode escolher qual cartão 
deseja entre os disponíveis. E ainda per-
mite que ele escolha quais benefícios 
fazem sentido para ele. No app BTG+, o 
cliente seleciona o tipo de cartão, os be-
nefícios que deseja e se quer participar 
do Invest+, o programa de fidelidade ex-
clusivo do BTG+, que vamos explicar me-
lhor como funciona no próximo capítulo.  

Também é possível escolher qual nome 
será impresso, personalizar o visual de 
acordo com a opção de design que mais 
combina com você, decidir o dia de ven-
cimento da fatura e a senha que preferir.

Para te ajudar nesse processo de defi-
nição de prioridades e escolha do cartão 
de crédito, preparamos um quiz. 

Clique aqui, responda às perguntas  
e descubra qual opção é a mais 
indicada para seu perfil e quais 

vantagens ela traz.  

https://quizz.exame.com/cartao-credito-ideal


15

Vale destacar que todas essas van-
tagens oferecidas pelo BTG+ também 
estão disponíveis no cartão adicional, 
que pode ser contratado para adoles-
centes a partir de 12 anos. E funciona 
como uma forma de iniciar a educação 
financeira desde cedo, dando liberdade 
àqueles que estão aprendendo a lidar 
com o dinheiro. 

Funciona assim: o adolescente tem o 
seu cartão, com seu próprio nome im-
presso e a opção de design preferida. 
O titular da conta fica com o controle 
do limite e dos gastos pelo app. Assim, 
é possível fazer a gestão pelo aplicati-
vo. Isso inclui ajuste de limite, bloqueio, 
remissão, controle de gastos e até aviso 
viagem. Ainda dá para visualizar os gas-
tos dos cartões separados em uma úni-
ca fatura e contar com o Invest+ (con-
forme os cartões forem usados, o valor 
volta para o titular como cashback em 
investimentos).  
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uem ainda não tem o hábito de 
poupar pode encontrar no car-
tão de crédito um verdadei-
ro aliado. Esta é a proposta do  
Invest+, programa de recom-
pensa do BTG+ que transforma 

os gastos do cliente no cartão de crédi-
to em investimentos. 

Criado com a missão de ajudar o bra-
sileiro a investir com mais facilidade, ele 
está disponível para todas as versões 
dos cartões. A cada 1 real gasto, é pos-
sível ter 0,5% de cashback com o cartão 
BTG+ na opção básica, 0,75% na avan-
çada e 1% no Black.

Todos os gastos são levados em con-
ta, tanto no cartão físico quanto no virtu-
al. E o cliente ainda pode escolher ao final 
da fatura em qual fundo de investimentos 
deseja investir. “Se para o cliente é mais 
importante poupar do que juntar milhas, 

Programas  
de recompensa

https://www.btgmais.com/seus-beneficios/?utm_source=exame&utm_medium=parc&utm_campaign=aquis_parc_exame_branded_ebookcartao_123621&utm_term=aquis
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esse é mais um benefício que ele pode 
escolher ao contratar seu cartão de cré-
dito”, explica Janini. 

Outra vantagem é que, diferentemente 
de outros programas de benefícios, o va-
lor revertido no fundo escolhido não ex-
pira. O cliente pode deixar o investimento 
por anos na plataforma que ele continua-
rá rendendo. Ainda tem a possibilidade de 
escolher onde deseja aplicar a cada mês 
e a liberdade de resgatá-lo quando quiser.

São três os fundos disponíveis. Veja a 
seguir os detalhes de cada um deles.

Renda fixa 
Para quem busca investir com a seguran-
ça da renda fixa, o Invest+ oferece um 
fundo simples pautado principalmente em 
títulos do Tesouro Direto. O investimento 
tem taxa zero e é indicado para quem tem 
perfil mais conservador. 

A meta de rentabilidade é de 100% do 
CDI (indicador que acompanha a Selic 
e é o principal benchmark dos ativos de 
renda fixa). Ou seja, todos os aportes 
são realizados com o objetivo de fazer 
com que a rentabilidade do fundo acom-
panhe esse indexador.
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ESG 
Já o ETF ESGB11 é um fundo de ações 
que busca retornos por meio da compra 
de cotas de um fundo de índice sustentá-
vel, o S&P/B3 Brazil ESG. Este índice tem 
como objetivo medir o desempenho das 
empresas com as melhores práticas com 
base em critérios ESG, sigla em inglês re-
lacionada a questões ambientais, sociais 
e de governança. 

O S&P/B3 Brazil ESG premia as empre-
sas com melhores notas ESG, mas não 
exclui as ações com notas mais baixas, in-
centivando-as a adotar boas práticas para 
ganhar peso no índice ao longo do tempo. 
Além disso, ele é abrangente e represen-
tativo no mercado, com uma carteira ini-
cial composta de 96 ações. 

Por se tratar de um produto de renda 
variável, ele é indicado para investidores 
com perfil moderado ou arrojado, com 
mais apetite ao risco e disposição a en-
frentar as oscilações do mercado.

Bitcoin 
O BTG Pactual Bitcoin 20 FIM é um fun-
do multimercado que busca sua renta-
bilidade por meio da exposição parcial 



19

(20%) ao bitcoin. O fundo também tem 
80% de renda fixa em sua composição. 
Deste volume, 55% é alocado em títu-
los do Tesouro Selic, 20% em Certifica-
dos de Depósito Bancário (CDBs) e 5% 
em operações compromissadas. Assim 
como o fundo de ESG, este também é 
indicado para investidores com perfil 
moderado ou arrojado. 

O ativo é isento de taxa de perfor-
mance e tem taxa de administração de 
0,50%. O fundo é considerado uma boa 
opção para quem deseja expor o patri-
mônio ao mercado das criptomoedas 
sem ter de se preocupar com o melhor 
momento de compra ou venda ou com a 
custódia dos ativos.

Vantagens como o Invest+ estão dis-
poníveis para os clientes do BTG+, que 
oferece conta sem taxa de manuten-
ção ou abertura e cartão de crédito com 
mensalidade gratuita. 

https://www.btgmais.com/?utm_source=exame&utm_medium=parc&utm_campaign=aquis_parc_exame_branded_ebookcartao_123621&utm_term=aquis
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utro tópico que costuma gerar 
dúvidas no uso do cartão é qual 
a melhor forma de realizar o pa-
gamento. E a verdade é que, não 
à toa, o pagamento por aproxi-
mação tem ganhado força entre 

os brasileiros. Por ser um método mais 
seguro e conveniente, era uma questão 
de tempo para que ganhasse a adesão.  

Diversas iniciativas do setor de car-
tões também contribuíram para dissemi-
nar a modalidade em 2020, por causa da 
pandemia. A diretoria da Abecs aprovou, 
por exemplo, o aumento de 100 para 
200 reais do limite para transações sem 
a necessidade de digitar a senha. Já no 
BTG+, os cartões chegam na casa dos 
clientes com a tecnologia contactless, 
de pagamento por aproximação.

Pagamento por 
aproximação ou 
carteiras digitais
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Prova disso é que o método de paga-
mento foi usado 587 milhões de vezes em 
2020. Isso representa um salto de 374% em 
relação ao ano anterior, segundo dados da 
Abecs, associação que representa o setor 
de cartões. Mas o que ele oferece de tão 
vantajoso? 

A transação sem contato acontece com 
ajuda da tecnologia Near Field Commu-
nication (NFC). Cada transação feita gera 
uma espécie de criptografia, que prote-
ge os seus dados e os do cartão. O paga-
mento pode ser feito com auxílio de car-
tões físicos equipados com a tecnologia 
ou por meio das chamadas carteiras digi-
tais. Neste caso, basta cadastrar o cartão 
no celular ou nos wearables, também cha-
mados de equipamentos vestíveis, como 
um relógio inteligente, para fazer compras 
presenciais apenas por aproximação.

Para compras online, ainda é possível 
usar um cartão virtual, também disponível 
no BTG+. Com ele, suas compras ficam 
mais seguras, porque, diferentemente do 
cartão físico, o virtual fica só no app do 
banco e é usado exclusivamente para com-
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pras online e pagamentos recorrentes.  
O número pode ser cadastrado, por 
exemplo, em aplicativos de delivery e 
streaming. Assim, é possível evitar o 
roubo e o uso de suas informações em 
compras mal-intencionadas. 

Descubra mais vantagens 
de ter um banco que aprende 
com você e facilita sua vida. 

Acesse o BTG+. 

https://www.btgmais.com/?utm_source=exame&utm_medium=parc&utm_campaign=aquis_parc_exame_branded_ebookcartao_123621&utm_term=aquis
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