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no país. Outras pedem que o aluno 
comprove sua capacidade de quita
ção com informações e documentos 
bancários”, diz Marcelo.

Foi o caso de Raul Cardoso, de 43 
anos, que de 2009 a 2011 realizou 
seu MBA na Haas School of Busi
ness, da Universidade da Califór
nia - Berkeley, nos Estados Unidos. 
Ele viabilizou seu curso de 95 000 
dólares usando 40% de recursos 
próprios e conquistou uma bolsa de 
50% do valor total do MBA e despe
sas, graças ao bom desempenho e às 
notas no processo admissional. Os 
outros 10% foram pagos com o tra
balho que desempenhou na própria 
escola, como assistente de profes
sores. “Dois anos antes do MBA co
mecei a economizar. Guardava todo 
mês parte de meu salário e aplicava 
em um fundo de renda fixa, de bai
xo risco”, afirma Raul, que na época 
trabalhava como gerente de plane
jamento de mercado em um grande 
banco de varejo no Brasil. Logo após 
o curso, tornou-se consultor sênior 
na consultoria Deloitte em Detroit, 
nos Estados Unidos.

Com formação de oficial da mari
nha mercante, Marco Túlio Fumis, 
de 45 anos, concluiu há três anos seu 
MBA no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), nos Estados 
Unidos. “Tinha o cargo de vice-pre
sidente de uma empresa de seguros 
americana e faltava uma reciclagem 
acadêmica. Optei por me desligar da 
empresa e fui para o exterior fazer 
um MBA que durou um ano. Para 
isso, economizei durante três anos, 
poupando até os bônus anuais. O cur
so custou 105 000 dólares e consegui 
pagar metade com recursos próprios. 
A outra parte financiei com a escola 
em 20 anos”, conta o executivo, que 
hoje é presidente do grupo de saúde 
Memorial. “Já incorporei o pagamen
to das mensalidades a meu orçamen
to fixo e hoje elas não têm um peso 
grande para mim”, diz Marco Túlio.

giram em torno de 2% ao mês, mas 
podem ser encontradas por 1,68%.

Financiamento no exterior
Se para pagar um curso na casa dos 
30 000 reais é preciso planejamento 
e empenho, você deve estar se per
guntando como é possível bancar 
um MBA no exterior que chega a 
custar cerca de 200 000 reais. A res
posta está nos programas próprios 
de financiamento e bolsa de estudo 
que a maioria das escolas interna
cionais oferece. “As instituições top 
dos Estados Unidos e da Europa ofe
recem até 100% de financiamento. 
E isso inclui não apenas o valor do 
curso e material, mas os custos de 
moradia e alimentação. Os juros va
riam muito de escola para escola, 
mas não costumam ultrapassar 11% 
ao ano”, diz Marcelo Ambrozio Ra
mos, sócio da MBA House. Além dos 
juros baixos, o prazo de pagamento 
é semelhante ao de um empréstimo 
imobiliário e pode chegar a 20 anos. 
As condições para conceder o finan
ciamento também variam conforme 
a instituição. “Algumas podem exi
gir uma espécie de fiador que viva

quada”, diz Erasmo.
Para quem não 

tem tanta voca
ção para poupar, 
uma opção é bus
car financiamento 
bancário. Algumas 
instituições têm li
nhas de crédito es
pecíficas para MBA 
e parcelam o paga
mento em até qua
tro anos. Embora 
tenham juros mais 
baixos do que ou
tras linhas, as taxas

mensal do MBA vai consumir. De 
acordo com o consultor financeiro 
Erasmo Vieira, tudo depende do 
orçamento de cada um e de suas 
condições de vida. Se é casado, se 
tem filhos, se tem dívidas.

Poupar para estudar, segundo 
Erasmo, é sempre a melhor opção. 
Mesmo que as economias não deem 
para pagar o valor total do curso, po
dem quitar parte dele, diminuindo 
o número de parcelas. “Quem con
segue, por exemplo, guardar 1 000 
reais por mês e ainda economizar 
parte do 13“ salário, das férias e da 
participação nos resultados poderá 
em um ano juntar, com disciplina, 
cerca de 15 000 reais, o que repre
senta uma boa entrada para o pa
gamento de um MBA no Brasil com 
custo em torno de 35 000 reais”, diz 
o consultor. Ele recomenda que o di
nheiro seja aplicado em uma simples 
caderneta de poupança ou no Tesou
ro Direto, que é a venda de títulos pú
blicos para pessoas físicas. “O ideal 
é escolher títulos do Tesouro com 
vencimento perto da data de início 
do MBA e com remuneração da in
flação, para obter uma correção ade-
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Caixa de texto
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 16, n. 3, p.84-87 , mar. 2013.




