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Os bancos e administradoras de cartões de crédito estão investindo cada vez mais no público 
universitário e, com essa estratégia, aumentam a base de clientes.  

O Banco do Brasil, por exemplo, mudou no início do ano seu programa para universitários e se 
deu bem: até abril, quando o programa foi reformulado, o banco tinha 600 mil clientes. Agora, 
esse número saltou para 800 mil e a meta é chegar a 1,2 milhão até o final do ano.  

Entre as inovações, o banco permitiu que os clientes dessa linha passassem a ter limite mínimo no 
cheque especial de R$ 200 e um cartão de crédito internacional.  

Também o cartão de crédito está investindo no público universitário. A Credicard , por exemplo, 
lançou no final de maio um produto específico para esse segmento.  

Já o ABN Amro Real, pioneiro nesse tipo de estratégia, está com uma campanha publicitária para 
tentar ampliar o número de clientes-estudantes.  

Precaução dos bancos  

Na opinião do analista da consultoria ABM , especializada no setor bancário, Vander Rosifini 
Júnior, esse movimento das instituições financeiras é explicado, em parte, como precaução contra 
uma possível queda das taxas de juros.  

“Hoje, uma parcela expressiva da rentabilidade dos bancos é oriunda das altas taxas de juros. 
Para o futuro, como existe uma tendência de queda nas taxas, será fundamental o ganho de 
escala”. afirma o especialista.  

Segundo ele, “os bancos têm duas alternativas: comprar carteiras de crédito ou buscar novos 
públicos.”  

Outro objetivo é cativar o jovem para que ele tenha um relacionamento duradouro com a 
instituição.  

No Real, 20% da base ativa de clientes faz ou já fez parte do programa universitário. Para abrir a 
conta, o estudante não precisa comprovar renda.  

Entre os benefícios e produtos oferecidos estão a redução no preço do pacote de serviços e o 
limite de R$ 250 no cheque especial.  

A estratégia de manter o cliente fiel tem dado resultados. “Após o término do curso, mais de 90% 
dos correntistas continuam conosco”, informa a gerente executiva da diretoria de varejo do Banco 
do Brasil, Morgana Cristina Santos.  

Filão para as instituições  

Outros bancos trabalham nessa faixa de mercado. A Nossa Caixa, instituição controlada pelo 
governo de São Paulo, está atenta a esse público. “Temos cerca de 20,1 mil usuários do nosso 
programa voltado para estudantes”, diz o gerente da área de produtos, Valter Mori.  

De acordo com o executivo, o interesse do banco é cativar o cliente antes de ele ingressar no 
mercado de trabalho.  



O principal benefício oferecido pela Nossa Caixa é a isenção de tarifas, inclusive da TAC (Taxa de 
Abertura de Crédito).  

Bradesco e Itaú, os dois maiores bancos privados, também têm estratégias conquistar os 
estudantes universitários. O Itaú oferece 50% de desconto na taxa de anuidade do cartão de 
crédito.  

DCI - 8/8/2003 

 

 


