
  
ANEFAC 
Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade 

 
anefac.org.br  
educaanefac.org.br  

 

 

TAXA DE JUROS PARA PESSOA FÍSICA  

 

LINHA DE CRÉDITO ABRIL/2022 MAIO/2022 VARIAÇÃO 
VARIAÇÃO 

 TAXA MÊS TAXA ANO TAXA MÊS TAXA ANO % PONTOS 
PERCENTUAIS 

Juros comércio 
5,23% 84,36% 5,27% 85,21% 0,76% 0,04 

CARTÃO DE 
CRÉDITO 

13,68% 365,81% 13,79% 371,25% 0,80% 0,11 

Cheque especial           7,89% 148,76% 7,94% 150,14% 0,63% 0,05 

CDC – bancos- 
financiamento de 
automóveis 

1,97% 26,38% 1,99% 26,68% 1,02% 0,02 

Empréstimo 
pessoal-bancos 

3,90% 58,27% 3,95% 59,18% 1,28% 0,05 

Empréstimo 
pessoal-financeiras 

7,06% 126,74% 7,13% 128,52% 0,99% 0,07 

 

 

TAXA MÉDIA 6,62% 115,81% 6,68% 117,27% 0,91% 0,06 
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Juros do Comércio  

Houve uma elevação de 0,76%, passando a taxa de 5,23% ao mês (84,36% ao ano) em abril/2022 
para 5,27% ao mês ( 85,21% ao ano) em maio/2022. 

 A taxa deste mês é a maior desde junho/2018 (5,28% ao mês – 85,42% ao ano).  

Cartão de crédito  

Houve uma elevação de 0,80%, passando a taxa de 13,68% ao mês (365,81% ao ano) em 
abril/2022, para 13,79% ao mês (371,25% ao ano) em maio/2022. 

      A taxa deste mês é a maior desde abril/2017 (14,31% ao mês – 397,75% ao ano). 

Cheque Especial  

Houve uma elevação de 0,63%, passando a taxa de 7,89% ao mês (148,76% ao ano) em 
abril/2022, para 7,94% ao mês (150,14% ao ano) em maio/2022. 

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 1,02%, passando a taxa de 1,97% ao mês (26,38% ao ano) em 
abril/2022, para 1,99% ao mês (26,68% ao ano) em maio/2022. 

       A taxa deste mês é a maior desde dezembro/2017 (2,01% ao mês – 26,97% ao ano).  

Empréstimo Pessoal Bancos  

Houve uma elevação de 1,28%, passando a taxa de juros de 3,90% ao mês (58,27% ao ano) em 
abril/2022, para 3,95% ao mês (59,18% ao ano) em maio/2022. 

       A taxa deste mês é a maior desde junho/2018 (4,00% ao mês – 60,10% ao ano). 
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  Empréstimo Pessoal Financeiras  

Houve uma elevação de 0,99% passando a taxa de juros de 7,06% ao mês (126,74% ao ano) em 
abril/2022, para 7,13% ao mês (128,52% ao ano) em maio de 2022. 

 A taxa deste mês é a maior desde julho/2018 (7,20% ao mês – 130,32% ao ano).  

Taxa Média Pessoa Física  

Houve uma elevação de 0,91%, passando a taxa de juros de 6,62% ao mês (115,81% ao ano) em 
abril/2022, para 6,68% ao mês (117,27% ao ano) em maio/2022. 

A taxa deste mês é a maior desde junho/2019 (6,71% ao mês – 118,00% ao ano). 

 


