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O primeiro contato com o mercado financeiro. Essa é uma das vantagens oferecidas pelas contas 
universitárias. Um mercado promissor para os bancos e uma alternativa jovens que ainda estão 
buscando seu espaço no meio acadêmico e na futura carreira.  
 
A concorrência entre os bancos — isso incluí públicos e privados — cresce a cada ano. Para 
conseguir atrair esse correntista em potencial, as estratégias vão desde apresentações das 
vantagens oferecidas nas faculdades e universidades até a implementação de agências dentro dos 
centros de ensino.  
 
O resultado dessa concorrência é um pacote de vantagens oferecido pelas instituições financeiras. 
Entre os principais serviços estão: limite de cheque especial, cujo valor varia entre R$ 200,00 a 
R$ 800, 00, pacotes de tarifas com custo zero ou no máximo de R$ 8,00, anuidades de cartão de 
crédito, em média, de R$ 24,00 e a possibilidade de crédito pessoal com uma taxa de juros media 
de 6%.  
 
Hoje, a Nossa Caixa e a Caixa Econômica Federal possuem 42 mil e 62 mil clientes dentro desses 
produtos, respectivamente. Número que crescem a cada novo semestre de aula. O Banco do 
Brasil tem 1 milhão de clientes com perfil universitário.  
 
Ezequias Ribeiro Paz, gerente de mercado da Caixa Econômica, explica que a conta universitária é 
vantagem para os dois lados, já que o jovem pode ter um cartão de crédito, cheque especial e 
acesso ao crédito pessoal. Do outro lado, o banco amplia sua base de correntistas e busca a 
fidelização dessa pessoa após o termino dos seus estudos.  
 
Ribeiro explica que a abertura da conta no período acadêmico permite um relacionamento mais 
estreito entre o banco e cliente, o que facilitará a obtenção de crédito no período posterior a 
universidade. “Esse cliente já tem pelo menos quatro anos de relação conosco. Será muito mais 
fácil para ele conseguir um financiamento para a montagem do consultório, do escritório, compra 
de equipamentos. Ou seja, acompanhamos todas as fases do profissional”, explica.  
 
Olhando para esse mercado em expansão, o Banco Santander criou no começo deste ano o 
“Banco do Universitário”. Maria Voivodic, diretora responsável pelo projeto conta que o programa 
foca dois objetivos: a relação correntista e banco e a prestação de serviços ligados à vida 
acadêmica e profissional do universitário.  
 
Maria Voivodic explica que no caso da relação correntista, o Santander oferece vantagens como 
cestas de tarifas variando entre R$ 1 e R$ 3, limite de cheque especial gradativo, que pode chegar 
aos R$ 800, além de cartão de crédito. No caso do cheque, a taxa de juros cobrada é de 6% ao 
mês. O valor de limite é elevado de acordo com a utilização da conta pelo estudante.  
 
Segundo a diretora do produto, o portal www.bancouniversitario.com.br também auxilia a relação 
do jovem com o mercado financeiro.  
 
O modelo desenvolvido pelo banco coloca à disposição do interessado noções de investimentos, 
composição dos juros e dicas de como investir por meio de uma caderneta de poupança 
programando os débitos. “Em agosto vamos iniciar um módulo para incentivar o investimento no 
mercado de ações. Vamos explicar todo o processo para os jovens”, informou. 
 
O Banco Real, que já atua com esse modelo de conta há 19 anos, também desenvolveu um portal 
próprio para os estudantes (veja o endereço no quadro abaixo).  
 



No local, o interessado pode abrir sua conta — também não há exigência de comprovante de 
renda. O Real oferece limite de crédito, cartão internacional e isenção de taxas durante os três 
primeiros meses de conta.  
 
Tome cuidado 
Especialistas em finanças pessoais alertam os mais descontrolados na utilização das contas 
universitárias. Segundo Renato Rebello, o uso sem controle do cheque especial e do cartão de 
crédito pode resultar no acúmulo de dívidas, o que pode comprometer o pagamento dos estudos, 
o principal objetivo. 
 
Rebello diz que o controle sobre os gastos é fundamental nessa fase da vida. Afinal, a necessidade 
de buscar um crédito pessoal para pagas dívidas pode prejudicar todo o planejamento acadêmico.  
 
O especialista lembra que as vantagens com tarifas e dos demais produtos oferecidos só devem 
ser utilizados no caso de necessidade, não por simples sugestão do banco. “Bem planejado, o 
dinheiro economizado com taxas e tarifas pode ser destinado para um fundo de investimento. 
Dinheiro que ajudará no começo da carreira”, diz. 
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