
TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA  

 
 

LINHA DE CRÉDITO JULHO/2020 AGOSTO/2020 VARIAÇÃO VARIAÇÃO 

 TAXA MÊS TAXA ANO TAXA MÊS TAXA ANO % PONTOS 
PERCENTUAIS 

Juros comércio 4,70% 73,52% 4,68% 73,13% -0,43% -0,02 

Cartão de 
crédito 

11,12% 254,41% 11,09% 253,26% -0,81% -0,03 

Cheque especial           7,11% 128,01% 7,03% 125,98% -1,13% -0,08 

CDC – bancos- 
financiamento de 
automóveis 

1,38% 17,88% 1,36% 17,60% -1,45% -0,02 

Empréstimo 
pessoal-bancos 

3,18% 45,59% 3,16% 45,26% -0,63% -0,02 

Empréstimo 
pessoal-financeiras 

6,24% 106,76% 6,20% 105,82% -0,64% -0,04 
 

 

TAXA MÉDIA 
 

5,62% 92,73% 5,59% 92,08% -0,53% -0,03 

 
 

Juros do Comércio  
 

Houve uma redução de 0,43%, passando a taxa de 4,70% ao mês (73,52% ao ano) 
em julho/2020 para 4,68% ao mês ( 73,13% ao ano) em agosto/2020.. 
 
 A taxa deste mês é a menor desde outubro/2014 (4,65% ao mês – 72,53% ao 
ano).  
 
 

Cartão de crédito  
 

Houve uma redução de 0,81%, passando a taxa de 11,12% ao mês (254,41% ao 
ano) em julho/2020, para 11,09% ao mês (253,26% ao ano) em agosto/2020. 
  

      A taxa deste mês é a menor desde janeiro/2016 (10,96% ao mês – 248,34% ao 
ano). 

 

Cheque Especial  
 

Houve uma redução de 1,13%, passando a taxa de 7,11% ao mês (128,01% ao 
ano) em julho/2020, para 7,03% ao mês (125,98% ao ano) em agosto/2020. 
  
A taxa deste mês é a menor da série histórica. 
  
 

CDC – Bancos Financiamento de automóveis  
 

Houve uma redução de 1,45%, passando a taxa de 1,38% ao mês (17,88% ao ano) 
em julho/2020, para 1,36% ao mês (17,60% ao ano) em agosto/2020. 
  

       A taxa deste mês é a menor da série histórica.  



Empréstimo Pessoal Bancos  

 
Houve uma redução de 0,63%, passando a taxa de juros de 3,18% ao mês (45,59% 
ao ano) em julho/2019, para 3,16% ao mês (45,26% ao ano) em agosto/2019. 
  

       A taxa deste mês é a menor desde setembro/2013 (3,12% ao mês – 44,58% ao 
ano). 
   

  Empréstimo Pessoal Financeiras  

 
Houve uma redução de 0,64% passando a taxa de juros de 6,24% ao mês (106,76% 
ao ano) em julho/2020, para 6,20% ao mês (105,82% ao ano) em agosto de 2020. 
  
 A taxa deste mês é a menor da série histórica. 
  

Taxa Média Pessoa Física 

 
Houve uma redução  de 0,53%, passando a taxa de juros de 5,62% ao mês (92,73% 
ao ano) em julho/2019, para 5,59% ao mês (92,08% ao ano) em agosto/2020. 
  
A taxa deste mês é a menor desde novembro/2013 (5,57% ao mês – 91,64% ao 
ano). 

 


