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Bancos lançam cartão de crédito só para aposentados com juros baixos e sem anuidade 
 
A terceira idade caiu nas graças do sistema financeiro. Desde que o governo permitiu a concessão 
de empréstimos atrelados aos pagamentos dos benefícios do INSS, essa modalidade de crédito 
não pára de crescer. Até março, 1,7 milhão de aposentados já haviam contratado R$ 4,3 bilhões. 
Hoje, há até farmácias intermediando a concessão de empréstimos para esse público. A novidade, 
agora, é a chegada de um cartão de crédito exclusivo para os pensionistas da Previdência oficial. 
Trata-se de um cartão de crédito como os tradicionais, com duas grandes vantagens. A primeira é 
não cobrar anuidade. A outra é permitir que os aposentados financiem suas despesas no chamado 
crédito rotativo com juros bem mais baixos que os praticados no mercado. Enquanto algumas 
administradoras de cartão chegam a cobrar mais de 12% de juros ao mês, o novo produto tem 
taxas inferiores a 4%. O banco mineiro BMG foi o pioneiro, lançando o seu cartão Sênior com taxa 
de 3,5% ao mês. O Cruzeiro do Sul colocou o seu Card Melhor Idade no mercado na semana 
passada, cobrando juros de 3,2% ao mês no crédito rotativo. O BMG promete reagir. “Nossas 
taxas não serão maiores que as da concorrência”, promete Roberto Rigotto, vice-presidente do 
BMG. 
 
O que mais atrai os bancos para esse tipo de financiamento é o baixo risco de calote. Por ser uma 
operação de crédito consignado, isto é, o tomador autoriza o banco a debitar parte da dívida do 
crédito que ele recebe mensalmente do INSS, a inadimplência é praticamente zero. “O risco de 
não recebermos é baixíssimo. Mesmo em caso de morte há um seguro que cobre o prejuízo”, 
afirma Fabio Rocha do Amaral, superintendente financeiro e de marketing do Cruzeiro do Sul. No 
primeiro dia depois do anúncio do novo produto, o banco recebeu cerca de 7 mil ligações, das 
quais 500 resultaram em pedidos do novo cartão. Um complicador seria o endividamento dos 
aposentados além da conta. Para evitar que isso aconteça, o INSS limitou o valor dos descontos 
mensais a, no máximo, 10% do valor do benefício recebido. Além disso, o limite de crédito do 
cartão vai até duas vezes o valor do que é pago pelo INSS (leia tabela). “Quem recebe R$ 1.000 
só poderá gastar até R$ 2.000”, explica Rigotto, do BMG. “Dessa forma, mesmo quem nunca teve 
cartão de crédito aprende a usá-lo de forma equilibrada.”  
 
E para os aposentados, quais as vantagens de ter um cartão como esse? A principal é ganhar 
mais tempo para quitar as suas despesas. Como acontece com qualquer cartão de crédito, o prazo 
entre a data da compra e o vencimento da fatura pode chegar a 40 dias. Se quiser ficar livre da 
cobrança dos juros, basta quitar a conta na data do vencimento. Por enquanto, apenas o BMG e o 
Cruzeiro do Sul oferecem esse tipo de cartão. Outros bancos, porém, já estão de olho nesse 
segmento. “Já há movimentações de outras instituições financeiras para lançar produtos 
semelhantes”, diz Fernando Castejon, vice-presidente de desenvolvimento e negócios da Visa, 
bandeira presente no cartão do Cruzeiro do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OS PLÁSTICOS DOS PENSIONISTAS 
 
 

 
BMG 
Produto: Cartão Sênior 
Taxa de juros: até 3,5% ao mês 
Bandeira: Aura 
Aceitação: 20 mil estabelecimentos mais rede Banco 24 Horas 

 
 
 

 
Banco Cruzeiro do Sul 
Produto: Card Melhor Idade 
Taxa de juros: 3,2% ao mês 
Bandeira: Visa 
Aceitação: 800 mil estabelecimentos no País 

 
 
 
Características comuns 
Validade: nacional 
Anuidade/taxa de adesão: grátis 
Limite : duas vezes o benefício do INSS 
Financiamento máximo: 10% do valor do benefício  
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