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A Tuck School of Business anuncia um novo empréstimo institucional exclusivo para ajudar 
estrangeiros a financiarem seu curso de MBA, primeiro colocado no ranking dos melhores 
cursos do mundo do jornal "Wall Street Journal". Para ter acesso ao financiamento, os 
estudantes não precisarão ter um histórico de crédito nos Estados Unidos ou um avalista local.  
 
Assim como Tuck, a GSB, escola de negócios da Universidade de Chicago e outras instituições 
de ensino de primeira linha estão voltando a oferecer esse tipo de vantagem para atrair mais 
estudantes internacionais. No início do ano, muitas tiveram de suspender este tipo de benefício 
quando as principais financeiras dos EUA romperam acordos que ofereciam crédito estudantil 
com taxas amigáveis e sem a necessidade de um avalista americano aos alunos de fora.  
 
"Apesar da volatilidade da economia, confiamos que nossos estudantes continuarão 
conseguindo bons empregos e pagando seus empréstimos sem atraso", disse ao Valor o reitor 
Paul Danos. O histórico de calotes destes financiamentos da escola tem girado em torno de 
1%. Fundada em 1900, a Tuck School of Business é a primeira escola de negócios dos Estados 
Unidos. 
 
Um estudante com necessidades financeiras comprovadas poderá emprestar em torno de US$ 
80 mil, montante necessário para pagar todas as despesas como aluno em período integral. A 
taxa do empréstimo hoje é de 9%, porém, ela é variável e ajustada anualmente. O pagamento 
pode ser feito em dez anos e começa três meses após a formatura, com opção de pagamento 
progressivo. "Conseguimos oferecer taxas mais acessíveis sozinhos do que se recorrêssemos a 
bancos privados", explica o reitor.  
 
Cerca de 33% dos alunos que cursaram Tuck nos últimos anos são internacionais. Eles 
representam aproximadamente 40 países. "O número de estrangeiros caiu apenas 1% este 
ano", diz Danos. A crise financeira parece não ter afugentado os interessados no MBA da 
escola. Quase 3 mil candidatos disputaram apenas 240 vagas para o próximo período letivo. 
Ao contrário de Harvard e do Insead, que decidiram aumentar o tamanho de suas classes este 
ano (veja matéria ao lado), Danos diz que o número reduzido de estudantes é uma marca da 
escola e deve permanecer assim. "Isso permite um melhor acesso dos alunos aos nossos 
professores."  
 
Na opinião do reitor, a retomada da economia mundial está fazendo os bancos voltarem a 
oferecer programas de empréstimo mais razoáveis, o que deve ajudar a manter a alta 
demanda pelos cursos. Além disso, os programas de MBA têm um importante papel na 
formação de líderes. "Agora que a economia começa gradualmente a andar, muitos jovens 
talentosos vão reconsiderar o patamar de suas carreiras. Vi muita gente mudar 
completamente sua vida profissional depois do curso, não só financeiramente mas em termos 
de opções de trabalho", afirma.  
 
A crise, segundo Danos, trouxe alguns ensinamentos importantes aos estudantes de MBA. Ele 
acredita que muitos mudaram sua maneira de encarar a profissão. "Eles começaram a 
perceber a carreira de um jeito diferente. Passaram a levar em conta de que forma seu 
trabalho pode ajudar a sociedade", diz. Danos acredita que os executivos estão encarando 
seus estudos com mais seriedade e demonstram um interesse cada vez maior de atuar em 
entidades sem fins lucrativos e órgãos governamentais. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 set. 2009, Eu & Investimentos, p. D10. 


