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Sites interessantes:

Comparador de tarifas de banco: 
http://www.abecs.org.br/consumidores-tarifas-do-cartao-comparar-tarifas

Simulador de poupança: 
http://www.clubedospoupadores.com/simulador-da-poupanca

Simulador de empréstimo: 
http://www.simuladorfinanciamento.com/dicas-financiamento/simulacao-emprestimo

1. O que é empréstimo bancário? 
É um contrato entre o cliente e a instituição financeira pelo qual ele recebe uma 
quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida dos 
juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação específica.

2. O que é financiamento? 
É também um contrato entre o cliente e a instituição financeira, mas com 
destinação específica, como, por exemplo, a aquisição de veículo ou de bem 
imóvel.

3. Empréstimos e financiamentos podem ser quitados antecipadamente? 
Sim, as normas do Conselho Monetário Nacional garantem ao cliente o direito 
à liquidação antecipada com redução proporcional dos juros. As instituições 
financeiras devem informar as condições para essa antecipação.

4. Existe algum limite para as taxas de juros cobradas pelas instituições
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financeiras? 
Não. As taxas de juros são aquelas praticadas no mercado, variando de instituição para 
instituição. 

QUE CUIDADOS É PRECISO TOMAR ANTES DE 
CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO?

1- Pesquise as taxas de juros e condições oferecidas por diversas instituições.
2- Procure saber se a instituição financeira está autorizada a funcionar pelo 

Banco Central e, no caso dos empréstimos consignados para aposentados e 
pensionistas do INSS, se a instituição está conveniada com o INSS.

3- Não aceite a intermediação de pessoas com promessas de acelerar o crédito.
4- Nunca forneça o cartão magnético ou a senha do banco a terceiros.
5- Lembre-se que o empréstimo consignado é uma dívida que pode afetar a 

administração da renda pessoal e familiar, pois compromete boa parte dos 
rendimentos mensais.

Fonte: Banco Central do Brasil 

OS JUROS DO CHEQUE ESPECIAL 

Fonte: http://www.brasilescola.com/matematica/os-juros-cheque-especial.htm

Cheque especial é um contrato firmado entre o banco e o correntista, onde uma 
determinada quantia em dinheiro é disponibilizada na conta corrente para que seja 
utilizada e devolvida com acréscimos e outros encargos financeiros. Uma pessoa que 
possui conta corrente em banco e se enquadra nos moldes financeiros do cheque 
especial pode fazer uso do produto, desde que liberado.

O cheque especial funciona da seguinte forma, atrelado ao seu saldo fica um valor 
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extra, por exemplo, vamos supor que o saldo da conta corrente de Ana é de R$ 
2.000,00 e o limite do cheque especial é de R$ 900,00, portanto o saldo disponível 
de Ana é de R$ 2.900,00. É preciso ter cuidado ao movimentar uma conta corrente 
com disponibilidade de cheque especial, pois algumas entidades bancárias fornecem 
nos extratos o saldo da conta corrente somado com o valor do cheque especial, 
constituindo um único saldo.

Diferente dos empréstimos que são cobrados através de parcelas, o valor do cheque 
especial é cobrado em parcela única na data de vencimento (valor utilizado mais 
acréscimos). Por ser um dinheiro disponibilizado automaticamente e sem burocracia, as 
pessoas utilizam em razão da facilidade, mas é bom estar atento às taxas efetivas de 
juros, alguns bancos abusam na cobrança, chegando a trabalhar com taxas de 9% ao 
mês (dados Banco Central, junho 2009) mais acréscimos.

Para se ter uma ideia da cobrança abusiva, basta realizar a comparação da taxa de 
juros do cheque especial com a taxa de correção da poupança. Vimos que o cheque 
especial pode cobrar em torno de 9% pelo empréstimo, enquanto paga aos usuários 
da poupança juros em torno de 0,6% (dados Banco Central, junho de 2009). Essa 
diferença entre o preço de compra (poupança) e o preço de venda (cheque especial) é 
chamada de spread.

Caso você use R$ 100,00 reais do limite de sua conta em uma instituição financeira 
que cobra juros de 9% no cheque especial, pagará no fechamento do mês o valor 
mínimo de R$ 109,00, lembrando que a cobrança é proporcional aos dias corridos da 
data de início da utilização. Já no caso da caderneta de popança, os mesmos R$ 100, 
recebendo uma correção de 0,6%, resultarão em R$ 100,60.

Os especialistas em economia alertam que o cheque especial é o dinheiro mais caro do 
mercado financeiro, e orienta as pessoas a usarem somente em situações de extrema 
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urgência. Por isso fique atento ao usar seu cheque especial, procure saber a taxa de 
juros e os encargos que incidirão sobre o valor utilizado.

Por Marcos Noé - Graduado em Matemática

TAXAS DE JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Posição Instituição % a.m. % a.a.
1 BCO ABC BRASIL S.A. 4,09 61,86
2 BCO PINE S.A. 5,30 85,80
3 BCO CAPITAL S.A. 5,50 90,20
4 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 6,17 105,11
5 BCO DA AMAZONIA S.A. 6,22 106,28
6 BCO DO EST. DO PA S.A. 6,26 107,11
7 BRB BCO DE BRASILIA S.A. 6,84 121,18
8 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 9,30 190,61
9 BCO DO EST. DE SE S.A. 9,41 194,26
10 BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 11,43 266,42
11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,68 276,30
12 BCO SAFRA S.A. 11,89 285,14
13 ITAÚ UNIBANCO BM S.A. 11,92 286,37
14 BCO DO BRASIL S.A. 11,98 288,65
15 BCO CCB BRASIL S.A. 12,15 295,80
16 BCO BRADESCO S.A. 12,72 320,77
17 HSBC BANK BRASIL SA BCO MULTIP 12,92 329,58
18 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 13,46 355,11

11/01/2016 A 15/01/2016
Fonte: Banco Central 


