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PESQUISA DE TAXAS DE JUROS – PESSOA FÍSICA
EMPRÉSTIMO PESSOAL E CHEQUE ESPECIAL MAIO/2012
A pesquisa de taxas de juros foi efetuada pela Fundação Procon/SP no dia 02 de maio/2012 e
envolveu as seguintes instituições financeiras: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal,
HSBC, Itaú, Safra e Santander.
Considerando que existe a possibilidade de variação da taxa do empréstimo pessoal em função do
prazo do contrato, foi estipulado o período de 12 meses, já que todos os bancos pesquisados
trabalham com este prazo. Vale lembrar, também, que os dados coletados referem-se às taxas
máximas pré-fixadas para clientes não preferenciais, independente do canal de contratação, sendo
que para o cheque especial foi considerado o período de 30 dias.
Empréstimo Pessoal - a taxa média dos bancos pesquisados foi de 5,43% a.m., inferior à do mês
anterior, que foi de 5,78% a.m., significando um decréscimo de 0,35 ponto percentual.
As quedas verificadas nas taxas de empréstimo pessoal foram:
Banco do Brasil – alterou de 5,20% para 4,31% a.m., o que significa um decréscimo de 0,89 ponto
percentual, representando uma variação negativa de 17,12% em relação à taxa de abril/12;
Caixa Econômica Federal – alterou de 4,90% para 3,88% a.m., o que significa um decréscimo de 1,02
ponto percentual, representando uma variação negativa de 20,82% em relação à taxa de abril/12;
Itaú – alterou de 6,76% para 6,70% a.m., o que significa um decréscimo de 0,06 ponto percentual,
representando uma variação negativa de 0,89% em relação à taxa de abril/12;
Safra – alterou de 5,40% para 4,90% a.m., o que significa um decréscimo de 0,50 ponto percentual,
representando uma variação negativa de 9,26% em relação à taxa de abril/12.
Os demais bancos mantiveram suas taxas de empréstimo pessoal.
Cheque Especial - a taxa média dos bancos pesquisados foi de 8,46% a.m., inferior à do mês
anterior, que foi de 9,52% a.m., significando um decréscimo de 1,06 ponto percentual.
As quedas verificadas nas taxas de cheque especial foram:
Caixa Econômica Federal – alterou de 8,25% para 4,27% a.m., o que significa um decréscimo de 3,98
ponto percentual, representando uma variação negativa de 48,24% em relação à taxa de abril/12;
Banco Safra – alterou de 12,30% para 8,85% a.m., o que significa um decréscimo de 3,45 ponto
percentual, representando uma variação negativa de 28,05% em relação à taxa de abril/12.
Os demais bancos mantiveram suas taxas de cheque especial.
Neste mês a pesquisa de taxas de juros do PROCON detectou, mais uma vez, queda das taxas
médias do Empréstimo Pessoal e do Cheque Especial. Dos sete bancos pesquisados, quatro baixaram
a taxa do empréstimo pessoal e dois baixaram a taxa do cheque especial. As reduções foram mais
expressivas em relação ao mês de abril.
A taxa média do empréstimo pessoal deste mês é a menor desde março de 2011, quando registrou
5,42% ao mês. No cheque especial, a taxa média deste mês é a menor desde março de 2008, quando
registrou 8,20% ao mês.
Na última reunião do COPOM – Comitê de Política Monetária do Banco Central - ocorrida nos dias 17
e 18 de abril, a taxa SELIC caiu de 9,75% para 9% ao ano. Houve uma redução de 0,75 ponto
percentual, conforme esperado pelos analistas de mercado.
Apesar das sucessivas quedas da SELIC e das medidas do governo para incentivar a concorrência
bancária, as taxas de juros no Brasil continuam altas. O consumidor deve manter a cautela diante da
publicidade de crédito, que pode criar uma necessidade que, na verdade, não existe ou, ainda,
prometer vantagens e benefícios que nem sempre correspondem à realidade. Antes de qualquer
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contratação, o consumidor deve pesquisar bem, comparar as taxas mais adequadas ao seu perfil,
estar ciente do custo total da operação e da sua capacidade de pagamento.
O crédito traz benefícios quando utilizado com cautela e planejamento. O crédito com juros reduzidos
pode beneficiar o consumidor na quitação de débitos pendentes ou na antecipação de financiamentos
mais caros.
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DEMONSTRATIVO DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS
EM MAIO/2012
Bancos
Banco do Brasil
Bradesco
Caixa Econômica Federal
HSBC
Itaú
Safra
Santander
Data da Coleta: 02/05/12

Empréstimo Pessoal
(ao mês)
4,31%
6,31%
3,88%
5,93%
6,70%
4,90%
5,99%

Cheque Especial
(ao mês)
8,31%
8,90%
4,27%
9,98%
8,89%
8,85%
9,99%

Os dados acima referem-se a taxas máximas pré-fixadas para clientes (pessoa
física) não preferenciais, independente do canal de contratação, sendo que, para
o cheque especial, foi considerado o período de 30 dias e para o empréstimo
pessoal, o prazo de contrato é de 12 meses.

COMPARATIVO ENTRE AS TAXAS PRATICADAS
Taxas
Empréstimo Pessoal

Menor
Maior

Cheque Especial

Menor
Maior

Bancos
Caixa Econômica Federal
Itaú
TAXA MÉDIA AO MÊS
TAXA EQUIVALENTE AO ANO
Caixa Econômica Federal
Santander
TAXA MÉDIA AO MÊS
TAXA EQUIVALENTE AO ANO

%
3,88
6,70
5,43
88,64
4,27
9,99
8,46
164,87
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