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As taxas de juros das operações de crédito permanecem em redução em maio de
2017, sendo esta a sexta redução consecutiva. Este resultado pode ser atribuído à
redução da taxa Selic para 11,15 e às expectativas de novas reduções desta nos
próximos meses.

Variação da taxa SELICAbril/2016 – Abril/2017

Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: Banco Central.

Os juros do cartão de crédito sofreram uma redução de 7,41%, passando a uma taxa
de 14,31% ao mês (397,75% ao ano) em abril, para 13,25% ao mês (345,10% ao ano)
em maio de 2017.A tarifa deste mês é a menor desde julho de 2015 (13,03% ao mês –
334,84% ao ano).Esta redução pode ser explicada pela efetivação da nova regra de
cobrança do cartão de credito.

Variação Taxa de Juros do Cartão de Crédito 2016/2017

Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: ANEFAC.

TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA
Todas as linhas de crédito para pessoa física sofreram redução nas taxas de juros
mensal. A média geral para pessoa física apresentou uma queda de 2,80% no mês
passando a mesma de 7,87% ao mês em abril para 7,65% ao mês em maio,sendo esta
a menor tarifa desde dezembro de 2015.
Das linhas de credito o Cartão de crédito foi o que teve a maior variação, - 7,41%, em
seguida vêm bancos financiamento de automóveis que teve uma atenuação de 1,35%,
passando a taxa de juros de 2,23% ao mês em abril, para 2,20% ao mês em maio, esta
é a menor tarifa desde agosto de 2015.

Linha de credito

Abril

Maio
Taxa
Taxa mês Taxa ano mês

Juros Comércio
Cartão de Crédito

5,76%
14,31%

95,82% 5,72%
397,75% 13,25%

Variação
Taxa ano %
94,93% -0,69%
345,10% -7,41%

Cheque Especial
CDC-bancos- financiamento de
automóveis

12,30%

302,31% 12,28%

301,45% -0,16%

2,23%

30,30%

2,20%

29,84%

-1,35%

Empréstimo pessoal banco

4,45%

68,62%

4,41%

67,84%

-0,90%

Empréstimo pessoal Financeiras
Taxa Média

8,15%
7,87%

156,05% 8,07%
148,20% 7,65%

Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: ANEFAC.

153,78% -098%
142,20% -2,80%

TAXA DE JUROS PARA PESSOA JURÍDICA
Todas as taxas de juros para pessoa jurídica tiveram queda no mês, sendo que a tarifa
média geral apresentou uma contração de 1,09%, passando de 4,58%a.m. em abril
para 4,53%a.m.em Maio.
Das modalidades de crédito apresentadas, desconto de duplicata e capital de giro
foram as que sofreram a maior redução neste mês, com uma variação de -2,01%.

Modalidade de
Crédito

Abril

Maio

Taxa mês

Taxa ano

Taxa mês

Taxa ano

Variação
%

Capital de Giro

2,49%

34,33%

2,44%

33,55%

-2,01%

Desconto de
Duplicatas

2,98%

42,24%

2,92%

41,25%

-2,01%

Conta Garantida

8,27%

159,48%

8,23%

158,33%

-0,48%

Taxa Média

4,58%

71,15%

4,53%

70,17%

-1,09%

Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: ANEFAC.

