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Conseguir empréstimo de dinheiro instantâneo 

O que são os empréstimos?  

 

Com o decorrer das crises financeiras atuais, os altos e baixos da inflação e 

o crescimento constante das taxas e tributos, a renda comum do 

trabalhador nem sempre alcança os gastos mensais e as dívidas. Com isso, 

muitas pessoas solicitam crédito imediato para quitar suas dívidas e 

diminuir juros ao longo do tempo, as famosas “Bolas de neve”. 

As formas de conseguir dinheiro para estas finalidades são bastante 

amplas no mercado de negócios brasileiro, dentre estas a mais famosa é o 

empréstimo. Este tipo de dinheiro imediato é disponível, na maioria das 

vezes para as pessoas que possuem “crédito na praça”, ou seja, as que 

não estão em linha devedora muito alta e que recebem renda fixa, o 

suficiente para conseguir efetuar a devolução do valor do empréstimo à 

realizar.  

Os empréstimos são disponibilizados por diversos bancos e organizações 

financeiras, por tanto, para efetuar um empréstimo consciente e não se 

afundar em outras dívida é de suma importância conhecer todos os 

valores na hora de solicitar crédito, pois cada instituição cobra um tipo de 

taxa e juros, que pode ser mensal e anual.  

Existem tipos variados de empréstimos, para cada perfil de solicitante. 

Explicaremos cada um desses tipos posteriormente. Apresentaremos 

também as formas mais rápidas e instantâneas de conseguir um 

empréstimo, para casos de emergência e até mesmo realização da compra 

do produto ou viagem tão sonhada. 

Qual é o melhor empréstimo para você? Conheça já! 

 

Empréstimo consignado 

Este tipo de empréstimo é um dos mais solicitados, mas pode trazer 

grandes problemas, pois funciona de forma “consignada”, ou seja, o valor 

debitado é declado à sua conta bancária antes mesmo do recebimento da 

sua renda fixa. Desta forma, antes de retirar seu saldo, o valor do 

empréstimo mensal é automaticamente subtraído, podendo 

comprometer boa parte do seu dineiro por um bom tempo. 



Entretanto, esta forma também tem suas garantias ao solicitante e à 

instituição que disponibiliza o crédito, como juros menores já que exite 

um recebimento fixo sem atrasos para pagamento. A taxa retirada 

também é menor que a do empréstimo pessoal por exemplo, não 

podendo passar de 30% do valor total do seu salário. Os valores dos juros 

cobrados variam de acordo com o perfil do solicitante e da instituição à 

fornecer, mas eles podem variar entre 1,60% à 1,70% mensal sobre o 

crédito retirado. 

 

Empréstimo pessoal 

O empréstimo pessoal, conhecido também por crédito pessoal, é na 

maioria das vezes solitado com o intuito de não precisar declarar a 

finalidade do seu uso, sendo o meio ideal para as pessoas que precisam de 

dineheiro para quitar dívidas específicas, como por exemplo o cartão de 

crédito e a realização de crediários, que podem possuir juros maiores à 

longo prazo que este tipo de empréstimo.  

Também é uma das formas de contartação mais rápida para casos de 

urgência, o que pode fazer do consumidor um grande adepto de alguns 

bancos, por possuir taxas de juros baixas para este tipo de crédito. 

O empréstimo pessoal pode possuir juros bastante altos em relação as 

outras formas, pois varia de bancos e perfil de cliente, entretanto, esta 

taxa tem uma grande facilidade de oscilação, o que pode fazer deste uma 

boa oportunidade em um período de tempo.  

De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Nacional dos 

Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC), dados 

de janeiro de 2016, a taxa média mensal de empréstimo pessoal foi de 

8,14%. No mesmo período, a taxa média do cheque especial foi de 10,96% 

ao mês. Já a taxa do cartão de crédito continua sendo a mais alta de todas, 

com 14,56% ao mês.  

 

 

 

 

 



Realizar compras no cartão de crédito. 

Empréstimo rotativo 

 

 

 

Este tipo de empréstimo é solicitado por uma grande variedade de 

pessoas físicas e jurídicas, traz também grande agilidade de contratação e 

um resultado efetivo para casos de custos emergenciais, é mais solicitado 

para usuários de cartões de créditos que possuem altas taxas de juros 

mensais em casos de faturas atrasadas. Para este tipo de crédito, é 

necessário a realização de uma análise de crédito do cliente no banco 

antes de firmar contrato. Sua retirada pode ser mais demorada por suas 

exigências junto ao banco, o que pode fazer deste meio um dos mais 

evitados. Mas em casos de emergências, ainda pode ser uma boa opção se 

for pensada e planejada à longo prazo, uma vez que seus juros são um dos 

maiores do mercado financeiro, podendo fazer do consumidor um grande 

devedor na praça. 

 

 

 

 



Empréstimo realizado com sucesso! 

Empréstimo através do cheque especial 

O empréstimo no cheque especial é bastante utilizado, funciona de forma 

bastante simples, e também exige assinatura de contrato para seu 

recebimento. É ativado em caso de excedente de valor para uso na conta 

bancária, como a necessidade de pagamento de contas e desconto de 

cheques, com valores maiores que o existente para débito direto na sua 

conta bancária.  

Este tipo de empréstimos também possui uma das taxas mais elevadas de 

juros mensais, podendo chegar à 15% ao mês sobre o valor contratado. 

Por tanto, deve-se ter cuidado na hora da sua solicitação. 

Correm também sobre este empréstimo o famoso IOF (Impostos sobre 

Operações Financeiras) que são taxas sobre transações de valores entre 

bancos distintos, e é acionado quando o cliente usa o valor do cheque 

especial disponível. 

As formas mais rápidas de se conseguir empréstimos 

 

 

Agora que já conhecemos os diversos tipos de empréstimos e suas taxas, 

podemos entender quais são as formas de se conseguir empréstimos 



instantaneamente, agilizando e desburocratizando a maioria dos 

processos bancários comuns. 

 

Empréstimos através de sites 

Com o crescimento constante da internet e da facilidade e agilidade deste 

meio, também é possível realizar empréstimos bancários através de 

alguns sites. Estão disponíveis hoje diversas plataformas dos próprios 

bancos, com o intuito de reduzir o excessivo atendimento pessoal nas 

agências e causar fluidez na hora da necessidade dos clientes. Este é o 

caso do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, 

Itaú Unibanco, dentre outros. Por meio destas plataformas, se você já é 

cliente da instituição financeira à solicitar o empréstimo, é possível 

realizar boa parte do processo e saber se o crédito foi ou não aceito, 

sendo necessário comparecer a agência bancária apenas para ajustes 

finais e assinatura de contrato. 

Entretanto, não são apenas os bancos que emitem valores de créditos. 

Atualmente vem crescendo bastante a quantidade de empresas voltadas 

apenas para disponibilidade de empréstimos à clientes através da 

facilidade da internet, como é o caso pro exemplo da Finanzero e da 

Simplic, que apostam na facilidade do crédito para clientes. 

 

Empréstimos através de aplicativos 

Exatamente! Existem a possibilidade de solicitar um empréstimo bancário 

apenas com um aplicativo instalado nos dispositivos celulares, facilitando 

ainda mais o processo de crédito com uma tela de interface amigável e 

intuitiva. Alguns bancos apostam ainda na aplicação de assistentes 

eletrônicas baseadas na Inteligência Artificial, fazendo o processo de 

tomada de crédito uma grande agilidade para o solicitante.  

Desta forma, com apenas alguns clics na tela do aplicativo, você poderá 

ter crédito direto na sua conta bancária.  

 

Empréstimos de forma presencial 

Embora esta seja a forma mais antiga e mais lenta para se conseguir 

empréstimos atualmente, nem sempre é a pior forma, pois algumas 



instituições vêm inovando na forma do atendimento pessoal para esta 

solicitação, uma vez que rende grande linha de valores. 

Em alguns bancos já pode-se notar um bom quantitativo de pessoas 

apenas para estes atendimentos, concluindo com um processo mais 

explicativo e seguro, com uma maior garantia de aceitação. 

Solicite empréstimos com fluidez e segurança 

Todas as formas apresentadas podem agilizar a retirada do seu 

empréstimo em agências do seu banco, ou de instituições de crédito. 

Entretanto, para garantir a sua segurança financeira, busque informações 

que correspondam à vantagens e desvantagens do seu tipo de 

empréstimo, pois isso irá garantir a viabilidade da sua solicitação frente as 

suas necessidades.  

Também é de extrema importância conhecer todas as taxas e tributos que 

farão parte das suas parcelas na hora de assinar o contrato. Os 

empréstimos são indicados apenas para os casos de emergência, em que 

sua dívida possa duplicar ou triplicar no decorrer do tempo sobre o valor 

inicial. 

Uma vez que o valor do crédito solicitado também será uma dívida a longo 

prazo, é aconselhável que se faça um estudo simples sobre seus valores 

em bens, para se certificar que você terá condições financeiras para quitar 

a dívida do crédito antecipado. Caso contrário, sua saúde financeira irá 

piorar ainda mais, pois os empréstimos correm normalmente pelo famoso 

“Juros sobre juros”, o que irá te causar uma grande dor de cabeça ao 

atrasar o pagamento dele ao banco. 



Realizar um bom planejamento financeiro. 

 

 

Mantenha-se sempre informado acerca das suas dívidas! 

Caso você já tenha realizado um estudo da sua situação financeira, 

realizou um empréstimo instantâneo que irá te ajudar a pagar menos 

juros a longo prazo, é necessário apenas que você esteja antenado com os 

seus gastos e com o valor mensal da sua dívida correspondente ao crédito 

solicitado. Pois lembre-se: você não deixou de ser devedor, apenas pagará 

menos por uma dívida mais alta. Por tanto, esteja sempre em contato com 

o seu banco para se informar dos pagamentos já efetuados e também dos 

negativos, isso pode ser bastante decisivo para um futuro acordo caso 

também não tenha condições para pagar as parcelas do empréstimo. 

Siga estas etapas e tenha um bom planejamento financeiro, com uma 

visão à pequeno, médio e longo prazo.   
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