AUMENTAR
SCORE DE CRÉDITO
A concessão de crédito é apresentada pelo
score. O score é uma pontuação que vai de 0
a 1000 e é baseado no comportamento de
compra do consumidor.
AbrirConta.org

ATUALIZE SEUS DADOS

1

Mantenha os dados cadastrais sempre atualizados, “nos
bancos de score”. Os maiores são: Serasa Experian, SPC
BRASIL, CADIN, Boa Vista e Banco Central.

2

QUITAR DÍVIDAS PENDENTES
Quitar as dívidas pontualmente, caso tenha dívidas não pagas ou
vencidas, negociar e regularizar a situação, de preferência
fazendo acordo pagando os juros, pois se acaso o acordo for
baixo, você entrará em um status de quitação com perda, e
dificilmente irá obter um novo crédito nessa instituição.

CONTAS EM SEU NOME

3

Ter uma (ou mais de uma) conta de consumo próprio (água,
luz, telefone, gás, dentre outros) e pagar em dia.

CADASTRO POSITIVO

4

Fazer seu cadastro positivo no sistema dos “bancos de
score”. (Serasa Consumidor / Boa vista SCPC / etc)

5

LIMPEZA DE CONSULTAS
Um CPF com histórico de muitas consultas é visto de uma
maneira negativa e pode impactar na pontuação do crédito score,
que qualifica o comportamento das pessoas como bom ou mal
pagador, que também é levada em conta pelas empresas para
ceder ou não o crédito solicitado.

6

USAR O CARTÃO DE CRÉDITO
Usar o cartão de crédito quando puder (caso tenha) e pagar
as faturas em dia. Movimentar sua conta bancária, e manter
seu cadastro no banco atualizado também!

7

CREDIÁRIO EM LOJAS
Fazer um crediário em lojas como Magazine, Casas
Bahia, Ricardo Eletro, Carrefour, etc (essas lojas
normalmente aceitam abrir crediário para quem tem
score baixo). O uso do crediário com pagamentos
regulares poderá fazer seu score subir.

8

CPF EM COMPRAS
Informar sempre seu cpf em compras, seja em mercados,
postos, lojas, etc. Isso vai ajudar a pontuar o seu CPF e
movimentar seu histórico de compras.
FIQUE DE OLHO!
O Score é uma ferramenta automatizada e não sofre interferência humana. Ninguém,
mesmo os que se intitulam funcionários do Serasa, não poderá alterar o seu score de
crédito. Principalmente os que prometem essa melhora em algumas horas ou dias.

