
A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.
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Na sua mala ou carteira provavelmente terá, pelo menos, dois cartões de crédito. Ou, 
se for como uma grande parte dos Americanos, terá quatro ou cinco. No entanto, 

não serão muitas pessoas as que têm 10! Talvez pense que isso é um exagero. E se for 20? 
Ou 100? Pensaria que ter essa quantidade de cartões de crédito é um exagero e pouco 
provável. E o que acha de 1 500? Inacreditável! 
 Mas, há um homem que tem praticamente essa quantidade de cartões de crédito. 
Ele chama-se Walter Cavanagh e foi consultor financeiro. Agora que está na casa dos 70 
anos, é atualmente o recordista do Guinness, na categoria de “maior coleção de cartões 
de crédito.” Na última contagem, ele tinha 1 497 — totalizando uma linha de crédito que 
ultrapassa os $1,7 milhões de dólares. 
 Cavanagh é muitas vezes apelidado de “Sr. Plástico Fantástico.” Este estranho 
passatempo começou nos anos 70 quando fez uma aposta com um amigo. Quem 
conseguisse colecionar mais cartões de crédito, até ao fim do ano, ganharia um jantar. 
Cavanagh conseguiu 143 cartões — mais cinco que o seu amigo. 
 Ao contrário do amigo, Cavanagh não parou quando chegou ao fim do ano. Ele 
continuou a pedir novos cartões. Curiosamente, a única empresa que o rejeitou foi 
uma loja (do estilo Tudo a 1€), que já não existe, chamada J.J. Newberry. A coleção 
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do Cartão de Crédito 
FACTOS INCRÍVEIS ACERCA 

Tenha apenas um cartão de crédito. 
Um punhado de cartões de crédito pagos na totalidade e com regularidade é 
encarado, por parte de quem empresta, como um risco de endividamento, e pode 
fazer declinar um pedido de empréstimo ou financiamento. Ter apenas um cartão 
evita os problemas de notificação à financeira, no caso de roubo da sua mala ou 
carteira. Ter apenas um extrato para verificar e um pagamento mensal para fazer são 
também outras vantagens. Se tiver receio dos hackers, poderá ser boa ideia ter um 
cartão de crédito diferente apenas para uso online, ou usar o MBnet.

Compre apenas aquilo que está planeado no seu orçamento.
Não há nada de errado em comprar artigos necessários para a casa ou até em pagar 
os serviços com o cartão de crédito, mas SÓ se tiver o dinheiro previsto para esse fim 
no seu orçamento individual ou familiar.

Pague o cartão na totalidade antes do término do período de tolerância. 
Faça parte do grupo de pessoas que liquidam fielmente os cartões de crédito no 
período de tolerância concedido. O melhor investimento que pode fazer é poupar os 
juros de 16-18 por cento que tem de pagar à operadora do cartão de crédito — que é 
muito melhor do que os juros de poupança de 2-5 por cento (em Portugal até muito 
menos) atualmente oferecidos pelas instituições financeiras. 

Mantenha o limite de crédito total do seu cartão no mínimo. 
Quando a empresa de cartão de crédito lhe envia uma carta simpática a dizer que 
como foi um bom cliente, ela quer aumentar o limite do seu cartão de crédito, porque 
não adere à revolução do limite do cartão de crédito e escreve de volta dizendo que 
gostaria de manter o limite no mesmo nível ou, melhor ainda, reduzi-lo para metade? 
Reduza o limite para um valor que dê a resposta às suas reais necessidades de 
emergência e nada mais do que isso.

Uso Sensato 
DO CARTÃO DE CRÉDITO 

LEMBRE-SE
Se não conseguir 
cumprir estes 
princípios 
fundamentais de uso 
do cartão de crédito, por 
favor faça o que é correto e 
destrua todos esses cartões 
imediatamente!
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Williams, pensou que seria boa ideia enviar — sem terem sido pedidos 
— 60 000 cartões de crédito bancário a pessoas de Fresno, 
na Califórnia. Os cartões tinham um limite de crédito 
de $300 dólares. Em outubro de 1959, o Bank 
of America tinha enviado dois milhões de 
cartões de crédito para toda a Califórnia. 
Infelizmente, 20 por cento das contas de 
crédito caíram em situação irregular, 
por isso o Bank of America perdeu $8,8 
milhões de dólares, e Williams perdeu 
o emprego. (Atualmente, é ilegal enviar 
cartões de crédito por correio, sem serem 
pedidos, mas não há problema em enviar 
propostas pré-aprovadas.)
 • Um inquérito nacional refere que 40 
por cento dos americanos usam cartões de 
crédito para pagar a renda, a prestação da casa, 
serviços, seguros e mantimentos. Não o fazem por 
causa dos prémios em pontos, fazem-no porque não têm 
dinheiro suficiente para as despesas básicas do dia-a-dia.
 • Muitos estados têm leis que estabelecem os limites das taxas de juros 
que as instituições financeiras podem cobrar. Por exemplo, o limite na 
Califórnia é 7 por cento. Infelizmente, as leis dos estados não se aplicam 

aos bancos nacionais, segundo 
uma deliberação do Supremo 
Tribunal de 1978.
 • Normalmente, as 
mulheres têm piores hábitos 
que os homens no que toca 
a cartões de crédito, segundo 
um relatório realizado pela 
Financial Industry Regulatory 
Authority (Autoridade 
Reguladora da Indústria 
Financeira). Elas são mais 
capazes de esgotar o saldo nos 
cartões, gerar juros de mora ou 
fazer apenas os pagamentos 
mínimos. No entanto, essa 
disparidade de género não se 
fez sentir quando as mulheres 
tinham a mesma “cultura 
financeira” que os homens.

de Cavanagh tem cartões para tudo — de estações de serviço a 
gelatarias, de bancos a sapatarias. Ele até tem um cartão de prata 
esterlina de um casino que já fechou, em Reno, e um cartão da loja 
Harry’s para homens grandes e altos, embora ele não seja grande ou 
alto.
 Ele guarda-os numa carteira com 76,2 metros — a “maior carteira 
do mundo,” segundo o Guinness. Ela pesa 17,49 quilos! Dito de 
outra forma, colocados de ponta a ponta, os cartões de Cavanagh 
chegariam ao topo de um edifício de quatro andares. 
 Poderá surpreendê-lo o facto de que Cavanagh usa apenas um dos 
seus 1 497 cartões de crédito, e paga-o a 100% no fim de cada mês.1,2

MAIS FACTOS INCRÍVEIS SOBRE CARTÕES DE CRÉDITO3

 • Em 2013, (nos EUA) a média de endividamento das famílias por 
cartões de crédito era $15,191 dólares. Como nem todas as pessoas 
pagam os cartões mensalmente, e partindo de uma taxa de juros de 
15,24 por cento — com um pagamento mínimo de 2 por cento — 
uma família precisaria de mais de 30 anos para liquidar a sua dívida. 
Quando o saldo estivesse liquidado com juros, a quantia estaria 
ligeiramente abaixo dos $40,000 dólares.
 • As três maiores empresas de cartões de crédito do mundo 
têm mais de 1 635 milhões de cartões em circulação. (Visa tem 800 
milhões; Mastercard tem 731 milhões; e American Express tem 104 
milhões.) Se alinhássemos estes cartões, eles atingiriam cerca de 140 
000 quilómetros —três vezes e meia à volta do mundo!
 • A Sears lançou o primeiro cartão de um estabelecimento 
comercial em 1911. O cartão de crédito da Sears continuou até 
2003, quando o Citigroup 
comprou o cartão da 
empresa e a lista de 
membros. 
 • Em 1958, o funcionário 

do Bank of America, 
Joseph 
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Sabia que 29 por cento dos americanos não têm 
cartão de crédito?4

JESUS ATÉ 
PODERIA 

ESTAR A 
PENSAR NOS 

CARTÕES 
DE CRÉDITO 

DA NOSSA 
GERAÇÃO 
QUANDO 

DISSE: “SEDE 
PRUDENTES 

COMO AS 
SERPENTES 

E SÍMPLICES 
COMO AS 
POMBAS” 
(MATEUS 

10:16).

Um inquérito 
nacional refere 
que 40 por cento 
dos americanos 
usam cartões 
de crédito para 
pagar a renda, 
a prestação da 
casa, serviços, 
seguros e 
mantimentos. 


