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Com o auxílio de estrelas de apelo popular em campanhas publicitárias, os pequenos bancos de 
varejo acirram a disputa pelo mercado de empréstimos com desconto em folha de pagamento dos 
aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). 
 
O banco Schahin, que lançará campanha publicitária na próxima segunda-feira com a 
apresentadora Ana Maria Braga, tem uma carteira de crédito de R$ 50 milhões por mês. O 
"empurrãozinho" do marketing publicitário pode gerar, de acordo com Cláudio Ferro, executivo do 
banco, um acréscimo de R$ 30 milhões por mês na carteira. 
 
O banco Pine empreendeu a sua ofensiva publicitária com a atriz global Susana Vieira em meados 
de fevereiro. Segundo Luiz Cláudio de  la Rosa, diretor-executivo do banco, em duas semanas a 
demanda por empréstimos aumentou a estimativa de elevação da participação desse tipo de 
operação no total de ativos de crédito do banco. Hoje, a fatia representa 15%, mas deve chegar a 
30% em um ano. 
 
O banco Panamericano lançou mão de Hebe Camargo. Em janeiro, primeiro mês de operação de 
crédito consignado, houve uma movimentação de R$ 30 milhões. 
O apetite dos bancos por essa clientela reside no fato de a taxa de inadimplência ser muito baixa.  
 
O valor das parcelas do empréstimo é descontado diretamente do benefício do segurado. Isso 
permite que a taxa de juros desses empréstimos fique bem abaixo da média de mercado para 
outras modalidades de crédito pessoal.  
 
"A segurança desse produto é muito grande. A inadimplência histórica de crédito com desconto 
em folha é de 1%", disse o diretor-executivo do Banco Pine. Na instituição, a taxa média cobrada 
é de 1,70% ao mês para prazo de pagamento de 3 meses e de 3,40% ao mês para prazo de 
pagamento de 36 meses. 
 
No banco Panamericano, as taxas mensais oscilam de 1,75% a 3% ao mês. Para um empréstimo 
sem consignação à folha de pagamento, as taxas podem chegar a 6,5% ao mês. 
 
"Os aposentados têm tradição de seres um ótimos pagadores", avalia Cláudio Vilani, diretor 
comercial da instituição. 
 
No caso de morte dos clientes, a dívida é encerrada. 
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