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No competitivo e exigente mercado de trabalho, o diploma universitário já não é mais suficiente 
para a boa capacitação profissional e remuneração salarial. De acordo com um estudo do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), iniciado em 2004 e publicado em janeiro deste ano, o 
salário de quem fez cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado chega a ser até 96,3% maior 
em relação àquele de quem parou na graduação, ou seja, o curso pode garantir quase o dobro do 
rendimento mensal. 
 
As instituições de ensino que oferecem estes cursos são privadas em sua grande maioria (84,9%) 
e os preços das mensalidades não são nada baratos. O valor mínimo desse tipo de curso, que 
também abrange o Master in Business Administration (MBA), é de R$ 15 mil. Adiar os planos de 
estudo até conseguir a quantia necessária implica em atraso profissional. Para quem não pode 
pagar um curso à vista ou não pretende perder oportunidades de trabalho, o financiamento pode 
ser uma boa alternativa. 
 
“Financeiramente, se o estudante aplicar em fundos de Depósito Interfinanceiro (DI), por 
exemplo, ele terá recurso suficiente para pagar o curso e ainda sobra dinheiro. Contudo, ele fica 
com atraso na vida e no mercado de trabalho, já que somente poderá fazer o curso daqui a algum 
tempo”, analisa o economista e professor de Matemática Financeira José Dutra Vieira Sobrinho. 
 
Ainda segundo estatísticas do IBGE, por ano, 60 mil alunos concluem cursos de MBA no País. Para 
atender à crescente demanda, os bancos lançaram linhas de crédito específicas para cursos de 
especialização. A vantagem é o juro menor, se comparado ao dos empréstimos convencionais. 
 
Atualmente, quatro bancos oferecem financiamentos específicos. A diferença fica por conta do 
valor total financiado, a taxa de juros cobrada, o prazo de pagamento e as faculdades atendidas. 
Esta semana, a Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de crédito para cursos de pós-
graduação e MBA. 
 
“O lançamento nacional será no dia 11 de maio. Escolhemos essa data para aproveitar as 
matrículas do segundo semestre”, diz José Humberto de Lira, Superintendente Nacional de 
Empréstimos para Pessoa Física e Microfinanças da Caixa. O banco ainda está cadastrando as 
instituições de ensino superior, mas o interessado já pode ir até uma agência para buscar 
informações. 
 
O valor dos cursos pode ser de até R$ 30 mil e a taxa de juros é de 2,35% ao mês. O prazo 
máximo de pagamento é de 36 meses. 
 
“O estudante tem um prazo de pagamento maior à média oferecida pelas instituições de ensino, 
que geralmente é de 18 meses. Já a instituição recebe o pagamento do curso à vista, e, portanto, 
não corre riscos de inadimplência. Com esse dinheiro, ela pode fazer investimentos, como 
aumentar o número de cursos e de alunos e até diminuir alguns gastos administrativos com 
funcionários e boletos bancários”, afirma Lira. 
 
O Banco ABN Amro Real oferece um crédito com um valor maior, de R$ 40 mil, com juros de 
2,35% ao mês e prazo de pagamento de 36 meses. 
 
Os cursos financiados devem pertencer a uma das 85 faculdades e universidades que mantêm 
convênio com o banco. As instituições de ensino escolhidas são aquelas que obtiveram boa 
classificação em exames do Ministério da Educação (MEC) ou que possuam importância regional 
para a comunidade. 
 



“Se o aluno quiser o financiamento com alguma universidade que não é conveniada, ele pode ir ao 
banco e conversar com o gerente, que vai analisar o pedido e pode até gerar uma oportunidade 
de um convênio futuro”, diz Linda Murasawa, superintendente de produtos sócio-ambientais do 
Real. 
 
O produto começou a ser oferecido no ano passado e, segundo Linda, ele já atendeu cerca de 210 
alunos, o que gerou um capital de R$ 1,5 milhão. 
 
A linha de crédito CDC MBA e Pós Graduação do Bradesco oferece taxas de juros que variam de 
acordo com o prazo de pagamento. Se o aluno pagar em até 12 meses, a taxa é de 3,42%. Já se 
ele pagar entre 13 e 24 meses, o valor da taxa sobe para 3,92%. No entanto, o banco mantém 
convênios específicos com oito universidades. Nesse caso, a taxa de juros diminui para 1,90% ao 
mês. 
 
Essa linha de crédito também é recente. Foi lançada em novembro do ano passado. “Temos dados 
que indicam que menos de 30% dos alunos matriculados em MBA têm bolsas de estudos. 
Percebemos que este é um nicho importante de negócios e existe uma carência de créditos nesse 
tipo de linha”, afirma Alexandre Glüher, diretor do Departamento de Empréstimos e 
Financiamentos do Bradesco. 
 
O produto Crédito Educação Continuada do Santander Banespa foi lançado no meio do ano 
passado e financia cursos de pós graduação e MBA. O aluno pode obter o financiamento com uma 
das oito instituições de ensino superior conveniadas ao banco. 
 
“É um produto que está em fase piloto. Por enquanto, não é um produto aberto e para fazer o 
financiamento depende do convênio com a universidade”, diz Afrânio Pereira, superintendente 
comercial do Programa Universidades. O prazo de pagamento é de até 36 meses e dependendo do 
acordo com a universidade, a taxa de juros pode chegar a 2,90%. 
 
Geralmente, as instituições de ensino também financiam cursos de especialização. Contudo, o 
prazo oferecido é menor se comparado ao banco. É, portanto, mais uma alternativa de 
financiamento a ser analisada. 
 
O interessado em obter o financiamento bancário deve recolher todas as informações sobre o 
curso e os documentos pedidos pela universidade, ir até a agência e negociar a forma de 
pagamento com o gerente. 
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