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Especializada em seleção de profissionais, a psicóloga Eugênia Cardoso dos Santos está em 
contagem regressiva. Termina seu MBA (Master of Business Administration) em gestão 
estratégica de pessoas até dezembro. "Mas se não fosse pela possibilidade de financiar o 
curso, dificilmente iria conseguir o diploma", afirma. A executiva engrossa os índices de 
estudantes que optam pelo financiamento de cursos de pós-graduação, feito por meio de 
bancos ou diretamente nas instituições de ensino. O pagamento pode ser feito em até 36 
vezes e é possível financiar cursos de até R$ 40 mil.   
 
Eugênia trabalha numa prestadora de serviços do setor de seleção e recrutamento em Belo 
Horizonte, Minas Gerais. "Com o MBA posso ter melhores oportunidades de trabalho e salário", 
diz Eugênia, que estuda no Centro Universitário UNA, na capital mineira.   
 
A especialista afirma que optou pelo financiamento porque não tinha como arcar com o valor 
do curso no momento da matrícula. "Foi fácil fazer o parcelamento. Apresentei documentos 
pessoais e comprovantes de renda no banco e não foi preciso ter avalista", lembra Eugênia, 
que nunca havia recorrido a um financiamento antes.   
 
O pagamento do curso, que sai R$ 5,5 mil à vista, será feito em 36 meses. Para Eugênia, a 
maior vantagem do crediário é não precisar adiar o início das aulas por falta de dinheiro em 
caixa. "Assim que liquidar esse pagamento, vou cursar outro MBA", garante.   
 
Para Giovanni Colaccico, consultor da Integração-Escola de Negócios, o perfil do executivo que 
recorre ao financiamento inclui características como a preocupação com a carreira, a 
necessidade de atualização constante e a especialização no mercado de trabalho. "Mas por 
conta de despesas com a casa e com a família, não pode pagar o curso inteiro". Segundo ele, 
se as escolas oferecessem mais planos de financiamento, a procura para os MBAs seria ainda 
maior.   
 
Na Fipecafi- Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, em São Paulo, 
440 alunos fazem cursos de MBA. "Do total, 95% optaram pelo parcelamento, oferecido pela 
própria instituição", diz Plínio Setti da Costa, consultor de marketing da Fipecafi.   
 
Um curso de MBA na escola- há 15 opções diferentes- custa cerca de R$ 22 mil. Segundo 
Costa, a fundação sempre ofereceu a facilidade e o curso pode ser pago em até 17 vezes, além 
da matrícula.   
 
O Centro Universitário UNA, com 32 cursos em Belo Horizonte e Contagem (MG), tem mais de 
mil alunos cursando MBAs. "Do total, apenas 5% pagam os treinamentos em parcelas", afirma 
Leonardo Haddad, da área de financiamentos da universidade.   
 
A novidade foi instituída em 2006, em parceria com o ABN Amro Real. Um curso de MBA na 
UNA custa cerca de R$ 6 mil. "A facilidade permitiu um menor impacto no orçamento dos 
estudantes."   
 
O valor do curso pode ser dividido em até 36 parcelas, com uma taxa de financiamento de 
1,79% ao mês. Assim, um curso de R$ 6 mil pode ser quitado em 15 vezes de R$ 451,86 ou 
em 36 vezes de R$ 223,87. A meta da UNA é ampliar a oferta de financiamento com outros 
agentes financeiros.   
 
Além da facilidade nos cursos de MBA, a universidade ainda oferece um plano de educação 
continuada, batizado de Formação Ampliada, que permite pagar a graduação e um curso de 
pós-graduação num só pacote. A idéia é que o aluno planeje os estudos a longo prazo, antes 
mesmo de iniciar a graduação.   
 



"O aluno faz o curso em dois anos e, na seqüência, cumpre a pós-graduação em um ano, com 
melhores condições de pagamento. Dessa forma, faz um planejamento financeiro e programa 
os estudos no futuro". Na prática, o estudante pode pagar os três anos de curso em seis anos.   
 
Na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, há 1,7 mil alunos nas salas de MBA e cerca de 
80% preferem financiar o curso. Segundo o superintendente da FGV, Paulo Mattos de Lemos, 
os cursos duram 18 meses e custam até R$ 24 mil. "O aluno ou a empresa que banca o curso 
podem fazer o pagamento em 24 vezes, com juros de 1% ao mês."   
 
Para Lemos, o benefício atraiu mais alunos para as salas de aula. "Ninguém tem capital 
sobrando para investir em treinamento e, sem a volta da inflação, a adesão deve ser maior 
nos próximos meses". Atualmente, a FGV oferece dez cursos de MBA em São Paulo.   
 
Enquanto os centros de ensino desenham seus próprios planos de pagamento ou costuram 
parcerias com instituições financeiras, os bancos também entram na linha de frente dos 
financiamentos para MBAs.   
 
A Caixa lançou uma linha de crédito em maio de 2006 para cursos de pós-graduação lato 
sensu e stricto sensu em território nacional. Segundo Sebastião Henriques, gerente nacional 
de captação e serviços de pessoa física de média e alta renda da Caixa, já foram concedidos 
181 contratos, totalizando mais de R$ 1 milhão.   
 
"A facilidade é para o cliente pessoa física que tenha interesse em realizar um curso de pós-
graduação ou queira custeá-lo para o cônjuge ou para seus filhos", explica. Cobre até 100% do 
curso, em um valor limitado a R$ 30 mil, de acordo com a capacidade de pagamento do 
correntista. O prazo de quitação é de 36 meses e a taxa de juros mensal vale a partir de 
2,1%. "Dependendo da operação, pode ser solicitada uma apresentação de garantia."   
 
Segundo Henriques, tudo indica que a carteira para financiamentos de cursos deve engordar. 
"Estamos estudando novas ações estratégicas de expansão do convênio com instituições de 
ensino". Uma delas é a ESPM-Escola Superior de Propaganda e Marketing, que assinou uma 
parceria com a Caixa para disponibilizar linhas de crédito aos alunos de MBA executivo.   
 
O Banco Real também decidiu apostar no segmento e oferece um crédito direto ao 
consumidor, no mesmo padrão utilizado para a compra de veículos. Financia 100% do valor do 
curso e concede até 36 meses para pagar, com taxa de juros de 1,89% ao mês.   
 
Segundo Vania Rosatti, superintendente de empréstimos pessoa física do Real, o banco 
oferece o financiamento desde abril de 2003. "Hoje, temos mais de 120 instituições 
credenciadas."   
 
A expectativa é que a carteira de clientes cresça entre 20% e 30% em 2009. "Estamos 
fazendo novas parcerias com universidades no Brasil e acabamos de revisar o produto, com 
melhores índices de taxa, prazo e abrangência."   
 
O financiamento cobre cursos de até R$ 40 mil e a carência para o início do pagamento é de 
90 dias. Para obter o recurso, o correntista deve apresentar o comprovante de matrícula do 
curso na agência bancária e possuir limite de crédito aprovado.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 ago. 2008, Eu & Carreira, p. D10. 


