
PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA

CUSTO EFETIVO TOTAL CET

Quando  uma  pessoa  quer  solicitar  um  empréstimo e  comparar  o  custo  dele,
normalmente só olha para a taxa de juros cobrada pela instituição que vai conceder o
crédito. Porém, é importante observar qual é a porcentagem ou o valor do CET (Custo
Efetivo Total) da operação. 

O CET é o valor que será realmente pago em um empréstimo ou financiamento.
Ele representa todos os gastos de transações de crédito e foi criado pela Resolução Nº
3.517 /2007 do BACEN Banco Central do Brasil.

O CET deve ser calculado considerando aspectos como:

 Taxa de juros no contrato;
 Tributos como o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras);
 Seguros;
 Tarifas como a TAC (Tarifa de Abertura de Cadastro), taxa que instituições podem cobrar para

cobrir custos relacionados a pesquisa ou análise de crédito;
 Outras despesas.

 O  CET  contém  todos  os  encargos,  tributos,  taxas  e  despesas  de  um  empréstimo  ou
financiamento,  ou seja,  os juros são apenas uma parte  que compõe o valor da contratação de um
serviço. 

O CET corresponde então ao valor total da negociação.

JUROS + TAXAS + ENCARGOS + TRIBUTOS + SEGUROS

As  taxas  aplicadas  pelas  Entidades  Consignatárias  para  os  empréstimos  consignados  na
Marinha já são disponibilizadas como CET.

Transcreve-se abaixo o passo a passo para a visualização das Taxas do Custo Efetivo Total
(CET) praticadas pelas Entidades Consignatárias conveniadas a Marinha:

· Acessar o Portal de Consignações com a sua senha pessoal e intransferível;
·Clicar no ícone: “solicitar empréstimo”;

· Digitar no campo: “valor da prestação” o valor da prestação desejada ou digitar no campo:
“valor solicitado” o valor total do empréstimo pretendido; e

·  No  campo:  “nº  de  prestações  (meses)”  selecionar  o  número  de  prestações  pretendido  para  o
empréstimo.

Será disponibilizada pelo Portal uma tela com o resultado da simulação do empréstimo, apresentando o
“RANKING” das taxas de Custos Efetivos Totais (CET), por Entidade Consignatária, do menor para o
maior CET.
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