TAXA DE JUROS – JANEIRO 2018:
Os juros em Janeiro prosseguem a trajetória de queda, sendo esta a décima quinta
observada em um período de dois anos. A tendência de acordo com o banco central é
de manutenção das reduções de juros, acompanhando os recuos inflacionários e as
expectativas de melhorias econômicas, resultando em uma previsão final de 6,75% da
taxa SELIC para 2018.
Variação da taxa SELIC: Janeiro 2017 – Janeiro 2018
Taxa Selic Mensal
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Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: Banco Central.

TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA
Os juros médios gerais registrados atualmente são os menores desde Setembro de
2015, com redução de 0,04 p.p no mês, resultando em 7,29% a.m e 133,70% a.a.
Modalidade de Crédito
Juros do Comércio
Cartão de Crédito
Cheque Especial
CDC - Bancos - Financiamento de
Automóvel
Empréstimo Pessoal - Bancos
Empréstimo Pessoal - Financeiras
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Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: ANEFAC.

As seis modalidades de juros reduziram suas taxas em Janeiro, com “Juros de
comércio” figurando como maior recuo na análise mensal, passando de 5,45% a.m em
Dezembro para atuais 5,40% a.m, uma variação de 0,05 p.p.
Os juros de cartão de crédito, de comum uso do consumidor reduziram de 12,74% a.m
(321,63% a.a) em Dezembro para 12,70% a.m em Janeiro deste ano, um acumulado
anual de 319,84% a.a, sendo esta a menor taxa registrada desde Junho de 2015 e o
sexto recuo consecutivo da taxa, atestando a flexibilidade do crédito e maior oferta ao
público, incentivando o retorno gradativo do consumo.

Variação na Taxa de Juros do Cartão de Crédito 2017 – 2018
Juros do Cartão de Crédito
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Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: ANEFAC
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TAXA DE JUROS PARA PESSOA JURÍDICA
Todas as linhas pesquisadas caíram neste mês, com maior redução observada no
capital de giro, modalidade comumente utilizada pelo comércio em geral. Os juros que
eram de 2,15% a.m em Dezembro passaram para atuais 2,12% a.m, uma diferença de
0,03 p.p entre os meses.
Os juros médios gerais para pessoa jurídica se reduziram em 0,03 p.p no mês,
resultando em uma taxa final de 4,14% a.m e 62,71% a.a em Janeiro, a menor taxa
média desde setembro de 2015.
Dezembro
Modalidade de Crédito
Capital de Giro
Desconto de Duplicatas
Conta Garantida

Taxa mês Taxa ano

Janeiro
Taxa mês

Taxa ano

Variação
Variação % p.p (mês)
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35,60%
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35,28%

-0,78%

-0,02
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145,18%
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-0,02

Fonte: Sincomércio Araraquara. Dados: ANEFAC.

ANÁLISE:
De acordo com expectativa de crescimento econômico para este ano, com
manutenção das taxas de emprego e da renda das famílias, espera-se que o consumo
tanto de produtos de menor valor quanto a venda de bens duráveis tenda a retornar.
O início de ano é marcado pelas despesas com IPTU, IPVA, material escolar e reajustes
em diversos serviços (como plano de saúde, por exemplo). Dessa forma, evitar o
acúmulo de dívidas desde esse período, identificando as mais antigas e procurando
negociá-las é uma boa alternativa para uma boa saúde financeira logo nos primeiros
meses.

Na busca pelo pagamento das dívidas pendentes, a pesquisa por linhas de crédito mais
baratas contribui para que o consumidor consiga quitar suas dívidas sem comprometer
grande parte de seu orçamento mensal, evitando que caia novamente nos registros de
inadimplência.
Por fim, buscar reduzir as despesas mensais familiares garante que com a melhoria da
renda das famílias, o consumo possa ser retomado em igual proporção.
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