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Bolsas de estudo Instituto Ling, em parceria com o escritório Gouvêa Viera, patrocinará o acesso a 
mestrados no exterior 

 
José Francisco Gouvêa Vieira, William Ling e Antonio Alberto Gouvêa Vieira: parceria para formar novos talentos 

Jovens com as trajetórias acadêmica e profissional impecáveis, aprovados para mestrados de 
universidades no exterior, mas sem recursos suficientes para bancar uma estadia que pode custar 
até US$ 100 mil _ sem contar o salário que deixará de ser recebido no Brasil. A situação é mais 
comum do que se imagina e sensibilizou o Instituto Ling a criar um bem sucedido programa de 
bolsas para cursos de MBA no exterior que já beneficiou 50 profissionais desde 1995. Agora, o 
instituto acaba de aliar-se a um dos mais tradicionais escritórios de advocacia carioca, o Gouvêa 
Vieira Advogados, para a criação de programa semelhante na área jurídica.  

Os mestrados em direito internacional, conhecidos como LLM (abreviação de Legum Magister), 
são cada vez mais valorizados no país, diz José Francisco Gouvêa Vieira, sócio do escritório. Ao 
contrário dos MBAs, com bons cursos no Brasil, praticamente não existe a possibilidade de fazer o 
mestrado de direito internacional sem sair do país. "Desde a abertura do mercado e o processo de 
privatização, a área de direito empresarial cresceu e os escritórios precisaram internacionalizar 
suas estruturas", diz José Francisco Gouvêa Vieira, que junto com o irmão Antonio Alberto 
entusiasmou-se pelo projeto _ pelo retorno institucional e também pela possibilidade de 
relacionamento do escritório com uma nova geração de talentos jurídicos.  

A exemplo do programa de MBAs, o projeto de LLM deve começar com a concessão de poucas 
bolsas _ sempre para as melhores escolas da Europa e dos Estados Unidos. No primeiro ano, 
serão apenas quatro ou cinco estudantes, até que o programa ganhe mais candidatos habilitados. 
A limitação inicial, explica William Ling, presidente do instituto, é do próprio processo de seleção, 
já que um dos pré-requisitos é estar previamente aprovado por alguma boa universidade no 
exterior.  

Para dar a largada no programa de LLM, o Instituto Ling e o escritório Gouvêa Vieira dispõem de 
US$ 100 mil. Desde 1995, o instituto já investiu US$ 800 mil em bolsas de MBA, sempre parciais. 
"É importante demonstrar capacidade de poupança", explica Ling. O processo de seleção será 
rigoroso. Além da avaliação do currículo, de testes de aptidão verbal e de raciocínio lógico, e das 
entrevistas, o candidato precisa provar a falta de "paitrocínio" para o projeto. Até a situação 
financeira dos pais e parentes próximos é investigada, para se ter certeza de que o beneficiado 
não faria o curso sem a bolsa.  

Por trás da lógica de seleção está a motivação do instituto, criado pela família Ling _ de origem 
chinesa e controladora da Petropar _ como uma espécie de retribuição para a sociedade das 
oportunidades que tiveram no Brasil. "O confucionismo diz que o homem superior é aquele que 



sabe. Acreditamos que a solução do Brasil é a educação ", diz William Ling, um dos filhos dos 
imigrantes Sheun Ming e Lydia Wong. "Também ajudamos na educação de crianças de primeiro e 
segundo graus, mas, no caso dos mestrados, o retorno do investimento para a sociedade é mais 
rápido."  

Prova da rapidez de retorno é a trajetória meteórica de praticamente todos os beneficiados pelas 
bolsas para MBA. William Tsui, por exemplo, depois de ter 40% dos custos de seu curso em 
Stanford bancados pelo Instituto Ling, trabalhou dois anos em Nova York no banco Goldman 
Sachs e acabou retornando ao Brasil para fundar a Connectemed, uma empresa de 
desenvolvimento e implantação de novas tecnologias no setor de assistência à saúde. "Naquela 
época, as escolas americanas não davam crédito para estudantes estrangeiros, como agora, e 
teria sido impossível fazer o MBA sem a bolsa", diz Tsui, um dos primeiros bolsistas.  

Apesar de não haver um contrato assinado, os estudantes comprometem-se a devolver ao 
instituto os recursos que receberam, quando estiverem bem colocados no mercado de trabalho. O 
que, por sinal, costuma ser rápido. Modesto, Tsui resiste em contar quantas propostas de 
emprego recebeu após o MBA. Mas depois revela: "Boas, foram umas seis." No caso do LLM, a 
julgar pelo interesse do escritório Gouvêa Vieira, o programa deve ter o mesmo sucesso.  
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