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TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA  

 

LINHA DE CRÉDITO AGOSTO/2021 SETEMBRO/2021 VARIAÇÃO 

VARIAÇÃO 

 TAXA MÊS TAXA ANO TAXA MÊS TAXA ANO % PONTOS 

PERCENTUAIS 

Juros comércio 
4,86% 76,73% 4,88% 77,14% 0,41% 0,02 

CARTÃO DE 
CRÉDITO 

12,50% 310,99% 12,76% 322,53% 2,08% 0,26 

Cheque especial           7,42% 136,06% 7,48% 137,65% 0,81% 0,06 

CDC – bancos- 
financiamento de 

automóveis 

1,58% 20,70% 1,62% 21,27% 2,53% 0,04 

Empréstimo 

pessoal-bancos 

3,45% 50,23% 3,49% 50,93% 1,16% 0,04 

Empréstimo 

pessoal-financeiras 

6,52% 113,39% 6,56% 114,35% 0,61% 0,04 

 

 

TAXA MÉDIA 6,06% 102,59% 6,13% 104,20% 1,16% 0,07 
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Juros do Comércio  

Houve uma elevação de 0,41%, passando a taxa de 4,86% ao mês (76,73% ao ano) em 
agosto/2021 para 4,88% ao mês ( 77,14% ao ano) em setembro/2021. 

 A taxa deste mês é a maior desde setembro/2019 (4,92% ao mês – 77,95% ao ano).  

Cartão de crédito  

Houve uma elevação de 2,08%, passando a taxa de 12,50% ao mês (310,99% ao ano) em 
agosto/2021, para 12,76% ao mês (322,53% ao ano) em setembro/2021. 

      A taxa deste mês é a maior desde março/2018 (12,77% ao mês – 322,98% ao ano). 

Cheque Especial  

Houve uma elevação de 0,81%, passando a taxa de 7,42% ao mês (136,06% ao ano) em 
agosto/2021, para 7,48% ao mês (137,65% ao ano) em setembro/2021. 

A taxa deste mês é a maior desde dezembro/2019 (11,57% ao mês – 272,02% ao ano). 

CDC – Bancos Financiamento de automóveis  

Houve uma elevação de 2,53%, passando a taxa de 1,58% ao mês (20,70% ao ano) em 
agosto/2021, para 1,62% ao mês (21,27% ao ano) em setembro/2021. 

       A taxa deste mês é a maior desde maio/2019 (1,64% ao mês – 21,56% ao ano).  

Empréstimo Pessoal Bancos  

Houve uma elevação de 1,16%, passando a taxa de juros de 3,45% ao mês (50,23% ao ano) em 
agosto/2021, para 3,49% ao mês (50,93% ao ano) em setembro/2021. 

       A taxa deste mês é a maior desde setembro/2019 (3,54% ao mês – 51,81% ao ano). 
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  Empréstimo Pessoal Financeiras  

Houve uma elevação de 0,61% passando a taxa de juros de 6,52% ao mês (113,39% ao ano) em 
agosto/2021, para 6,56% ao mês (114,35% ao ano) em setembro de 2021. 

 A taxa deste mês é a maior desde setembro/2019 (6,61% ao mês – 115,56% ao ano).  

Taxa Média Pessoa Física  

Houve uma elevação de 1,16%, passando a taxa de juros de 6,06% ao mês (102,59% ao ano)  em 
agosto/2021, para 6,13% ao mês (104,20% ao ano) em setembro/2021. 

A taxa deste mês é a maior desde dezembro/2019 (6,52% ao mês – 113,39% ao ano). 

  


