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As taxas de juros das operações de crédito voltaram a ser reduzidas em abril de 2017,
sendo esta a quinta redução consecutiva, Este resultado pode ser atribuída à redução
da meta da taxa Selic promovida pelo Banco Central, para 11,25% e devido à
expectativa de novas reduções da Selic frente à redução da inflação que caiu de 0,25%
em Março para 0,14% em Abril.
Variação da taxa SELIC Abril/2016 – Abril/2017
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Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: Banco Central. *Referente a meta da taxa Selic, taxa não fixada
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A taxa de juros do cartão de crédito sofreu uma redução de 5,42%, passando a taxa de
15,13% ao mês (442,33% ao ano) em março, para 14,31% ao mês (397,75% ao ano) em
abril/2017. A taxa deste mês é a menor desde novembro de 2015 (13,94% ao mês –
378,76% ao ano), esta redução é devido à implementação da nova regra de cobrança,
outro fator relevante para essa mudança é a queda da inadimplência brasileira ao
longo dos últimos 12 meses, chegando a -4,60%. Isso demonstra uma melhora no perfil
do consumidor, uma vez que existe um clima maior de cautela e de consciência em
relação ao orçamento familiar. A melhora na alocação das finanças o que pode
permitir que a população aumente seu consumo posteriormente.

Variação Taxa de Juros do Cartão de Crédito 2016/2017
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TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA
Pessoa Física todas as linhas de credito sofreram redução nas taxas de juros mensal. A
taxa de juros média geral para pessoa física apresentou uma redução de 2,48% no mês
passando a mesma de 8,07% ao mês em março para 7,87% ao mês em abril sendo esta
a menor taxa de juros desde fevereiro de 2016.
Das linhas de credito o Cartão de crédito foi o que teve a maior redução com uma
redução de 5,42%, e seguida vem o Empréstimo Pessoal Bancos que teve uma redução
de 1,77%, passando a taxa de juros de 4,53% ao mês em março, para 4,45% ao mês em
abril, esta é a menor taxa desde dezembro de 2015.
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Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: ANEFAC.

TAXA DE JUROS PARA PESSOA JURÍDICA
Pessoa Jurídica todas as taxas de juros no mês reduziram A taxa de juros média geral
para pessoa jurídica apresentou uma redução de 1,29% no mês passando a mesma de
4,64% ao mês em março para 4,58% ao mês em abril, sendo esta a menor taxa de juros
desde março de 2016.
Desconto de Duplicata foi à modalidade de credito que sofreu a maior redução neste
mês com uma redução de 1,32%, passando a taxa de 3,02% ao mês em março, para
2,98% ao mês em abril, sendo a taxa deste mês é a menor desde dezembro de 2015.
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Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: ANEFAC.
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