
Mais estilo
no currículo

O reitor da escola de negócios da
Universidade de Chicago, William W.

Kooser, alerta: o profissional hoje deve ser
criativo, saber pensar criticamente e estar

familiarizado com questões globais

Fernanda Melazo, de Los Angeles

repare-se para ser um executivo
global. Este é o conselho de William
W. Kooser, reitor associado da
Booth School of Business (escola

de negócios) da Universidade de Chicago.
Kooser afirma que qualquer pessoa que as-
pira ao mundo dos negócios deve ter sólido
conhecimento das questões internacionais. "O
mundo está cada vez mais interdependente.
Não é possível pensar os negócios de maneira
doméstica", diz ele em entrevista exclusiva ao
Guia de Pós & MBA 2009.

A escola de negócios da Universidade de
Chicago, a segunda mais antiga dos Estados
Unidos, foi eleita a número um do ranking
de 2008 da revista americana Business Week
e está constantemente no topo das principais
pesquisas de qualidade de instituições dessa
natureza. Ostentando sete prêmios Nobel,
um deles conquistado em. 2007 por Roger
B. Myerson, Chicago tem como ex-alunos
executivos bem-sucedidos, como presidentes

de grandes bancos de investimento, entre eles
Mcrril Lynch e Goldman Sachs.

Kooser, ele mesmo um ex-aluno de
Chicago, é responsável pelos programas de
MBA executivo. Para ele. o sucesso na vida
profissional não depende da escolha da me-
lhor área de expertise. A chave está no estilo.
A criatividade, a inovação, a capacidade.de
liderança, a competência para analise crítica
e a persistência na busca das melhores so-
luções são as características que moldam o
bom profissional.

Segundo o reitor, as escolas de MBA
continuam sendo muito populares entre os re-
crutadores, mesmo em épocas de crise. "Qual-
quer empresa bem sucedida quer contratar
os melhores e mais brilhantes profissionais",
diz. Nesta entrevista, Kooser fala sobre como
a globalização vem desafiando as escolas de
negócios e dá dicas para estudantes e jovens
executivos sobre como tirar proveito dos
períodos de recessão econômica.
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Guia de Pós & MBA - Como os
estudantes e jovens executivos
podem tirar proveito de períodos
de recessão econômica?

William W. Kooser - Durante
períodos de recessão, estudantes e jo-
vens executivos devem se comportar
da mesma maneira como procedem
nas épocas de maior bonança econô-
mica. Eles devem se esforçar para
fazer um bom trabalho, aprender
tanto quanto puderem e ficar atentos
com relação às maneiras de poder
agregar valor às suas organizações.
Em tempos difíceis, pode haver

encontro entre aspirantes a cargos de
executivos do mundo inteiro, o que
resulta no desenvolvimento de uma
rede que pode ser útil durante toda
a sua carreira. O programa de MBA
também ajuda os alunos a melhor
discernir o que querem entre várias
opções de carreira. E auxilia a entrada
no mercado de trabalho. Finalmente,
um MBA inspira confiança Q uma
nova maneira de pensar as questões
empresariais. A nossa meta na escola
de negócios da Universidade de Chi-
cago é ajudar os alunos a pensarem de
forma mais clara sobre os problemas

Os programas de MBA são e
continuarão a ser extremamente
valiosos para empresas e indústrias
de todos os tamanhos. Qualquer
empresa bem sucedida quer
contratar os melhores profissionais

mais tempo disponível para algumas
dessas atividades ou pode haver mais
pressão para cumpri-las. Em ambos
os casos, os colaboradores valiosos
estão constantemente à procura de
soluções para melhorar tanto seus
próprios desempenhos quanto o de
suas organizações.

Quais são as vantagens de ter
um MBA?

Primeiro, um MBA é um progra-
ma educacional que oferece aos es-
tudantes a oportunidade de aprender
novas habilidades e adquirir conheci-
mento sobre indústria, suas funções e
os mercados. Em segundo lugar, um
programa de MBA proporciona o

que enfrentam, a tomarem as melho-
res decisões no local de trabalho e a
desenvolverem a confiança necessá-
ria para conduzir suas organizações,
não importando as circunstâncias.

Os cursos de MBA continuam
sendo populares entre os recru-
tadores?

Os programas de MBA são e con-
tinuarão a ser extremamente valiosos
para empresas e indústrias de todos
os tamanhos. Qualquer empresa bem
sucedida quer contratar os melhores
e mais brilhantes profissionais. E
essa tarefa geralmente implica, no
mundo de hoje, estar atento e estudar
cuidadosamente os diplomados em

programas de MBA. As empresas
sabem que os formandos em MBA
possuem grandes habilidades, inteli-
gência, direção e ambição, todas as
características que essas companhias
precisam para serem bem sucedidas.
Mesmo que, a curto prazo, algumas
das empresas reduzam a sua contra-
tação em função da desaceleração
econômica, elas continuarão a marcar
presença nos campi das melhores

escolas de negócios.

Então, investir em MBA ou cursos
de pós-graduação continua sen-
do um bom negócio, mesmo em
épocas de crise econômica.

Investir ou não investir em um
MBA depende de circunstâncias
pessoais e objetivos de carreira e não
de circunstâncias externas e particu-
lares da economia. Certas indústrias
e empresas quase "exigem" um M B A
para a contratação. Outras empregam
poucos MBAs. Um MBA pode pro-
porcionar habilidades e experiências
que complementam ou aperfeiçoam a
sua própria, e pode abrir portas que,
sozinho, você não conseguiria. A per-
gunta fundamental que cada poten-
cial aluno de MBA precisa fazer é: "o
que é que eu quero de um programa
de MBA e por que é importante para
a minha carreira?" As respostas para
essas questões vão ajudar a determi-
nar se o MBA é a escolha certa e, em
caso afirmativo, qual MBA pode ser
mais adequado.

O que os estudantes devem fazer
para direcionar seus estudos de
pós-graduação, a fim de aprovei-
tar as oportunidades do mercado
globalizado?

Os negócios globais certamente
vieram para ficar e estudantes de
todos os tipos se beneficiarão se
aprenderem mais sobre o ambiente
empresarial global. Existem várias
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coisas que tanto estudantes quanto
formandos podem fazer para adquirir
esse conhecimento e competência.
Primeiro, eles podem se compro-
meter com uni programa formal de
ensino (como o MBA), que oferece
tanto cursos quanto experiências de
trabalho no ambiente de negócios
globais. Em Chicago, por exemplo,
nosso programa de MBA Executivo
possui campi em três continentes
(Chicago, Londres e Cingapura) e
todos os alunos estudam e trabalham
com estudantes de todo o mundo.
Segundo, uma vez empregados, esses
profissionais podem ser selecionados
para realizar missões internacionais.
A experiência de realmente traba-
lhar em um projeto global ou com
trabalhadores do mundo inteiro é
extremamente valiosa porque abre
uma nova perspectiva sobre ques-
tões de negócios internacionais.
Finalmente, estudantes e executivos
precisam estar bem informados sobre
o mundo que os rodeia. Isso implica
compreender a própria indústria e
seus aspectos globais, dando atenção

e oportunidades surgem do mundo
inteiro, e executivos bem-sucedídos
precisam estar constantemente cons-
cientes disso.

Quais são as áreas de expertise
que oferecem melhores oportuni-
dades para a carreira profissional?

Em geral, você deve ser capaz de
avaliar as informações, analisá-las de
forma eficaz, tomar boas decisões e

Estudantes e executivos precisam
estar bem informados sobre o
mundo que os rodeia. Isso implica
compreender a própria indústria e
seus aspectos globais, mantendo-se
atentos às idéias de outras regiões

aos assuntos mundiais e mantendo-
se atentos a novas idéias, produtos
e serviços que são desenvolvidos
em outras indústrias ou regiões
geográficas. Hoje em dia, ameaças

mobilizar outras pessoas para ajudar
a cumprir essas decisões. Esta é a
essência de uma gestão eficaz. As
competências técnicas particulares
que são necessárias dependerão da

indústria onde estiver atuando. Ha-
bilidades específicas em matéria de
finanças, por exemplo, serão dife-
rentes daquelas exigidas para realizar
trabalhos de marketing.

Então, o mais importante é desen-
volver um comportamento para
os negócios?

O que realmente importa é que
os alunos desenvolvam uma capa-
cidade de pensar de maneira lógica,
de forma sistemática e criativa sobre
questões empresariais. Certamente
habilidades técnicas são importantes,
mas não são suficientes. Do mesmo
modo, algumas informações sobre
aplicações específicas são importan-
tes, mas acreditamos que a chave é
desenvolver a capacidade de aplicar
alguns conceitos fundamentais para
uma variedade de problemas, sejam
eles atuais ou problemas que surjam
daqui a 20 anos. Se você tem uma
profunda compreensão sobre esses
conceitos básicos, a capacidade de
analisar informações adequadamen-
te, possui a vontade de formular
boas perguntas e buscar respostas
cada vez melhores, você será bem
sucedido independentemente da área
que-escolher.
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Em Chicago, de que modo os
alunos são estimulados para o
ambiente de negócios?

A nossa abordagem educativa é
projetada para incentivar os alunos a
pensarem de maneira crítica, anali-
sarem informações de forma eficaz,
estimularem alunos a perguntar entre
eles e aos professores "como você
conseguiu essa resposta?" ou "quais
são as informações que você tem
para sustentar isso?" Por meio desta
abordagem, nossos alunos ganham
versatilidade para analisar todos os
tipos de situações empresariais, mes-
mo aqueles que nunca viram antes,

gestões sólidas e ter facilidade de
comunicação, criatividade e inovação
para desenvolver novas abordagens
para os problemas, além de autocon-
fiança para seguir cm frente.

Como a globalização do conhe-
cimento desafia as escolas de
negócios? Que áreas de especia-
lização são as que sofrem maiores
mudanças?

A globalização aumenta a ne-
cessidade de um entendimento mais
amplo do mundo e de uma sólida
compreensão dos fundamentos dos
negócios e da economia. Isso implica

Os brasileiros precisam das mesmas
habilidades de que qualquer aspiran-
te a líder de negócios precisa: sólido
conhecimento técnico, capacidade de
tomar decisões, criatividade para re-
solver problemas e autoconfiança

e podem construir conceitos a partir
de uma variedade de disciplinas. Isto
conduz, freqüentemente, a soluções
muito criativas. A chave para nós é
questionar sempre e buscar novas
idéias e diferentes entendimentos.

Como o profissional brasileiro
deve se preparar para disputar car-
gos nas empresas multinacionais?

Profissionais brasileiros preci-
sam do mesmo conjunto de habi-
lidades de que qualquer aspirante
a líder de negócios precisa: sólido
conhecimento técnico e analítico,
capacidade de tomar decisões com
base em informações, de atuar em

uma maior sensibilização para outras
culturas, para políticas internacionais
e para experiências na aplicação de
técnicas e ferramentas para novas
organizações e diferentes geografias.
Em Chicago, a globalização não
mudou o nosso conceito sobre o tipo
de conhecimento que achamos im-
portante para os nossos alunos, mas
aumentou a necessidade de os estu-
dantes terem oportunidade de aplicar
esse conhecimento e desenvolver
relações internacionais. Os funda-
mentos do comportamento humano,
da economia, do funcionamento do
mercado e de outras importantes
estruturas não se alteraram muito ao

longo do tempo ou com o aumento da
globalização. O que muda mais rápi-
do é o modo como você aplica esses
conceitos para novas oportunidades,
indústrias, tecnologias ou mercados.

Quais são os perfis mais pro-
curados por empresas?

As empresas buscam profissionais
brilhantes, ambiciosos e bem treinados,
que correspondam à sua cultura par-
ticular, personalidade e necessidades
técnicas. Elas querem que seus executi-
vos agreguem valor para a organização,
ajudem-na a ser bem-sucedida e, em úl-
tima instância, ajudem-na a conduzi-la.
Nossa filosofia pode ser resumida na
frase "nós te ensinamos como se pen-
sa, não o que pensar". Os executivos
que podem pensar bem, que tomam
boas decisões e que implementam
essas decisões estimulando seus co-
legas serão sempre procurados pelas
melhores empresas.

Qual é sua opinião sobre progra-
mas de MBA a distância? O senhor
acha que podem substituir os
programas tradicionais?

A educação a distância pode ser
um instrumento muito valioso, e para
muitos será a única maneira que terão
de adquirir maior conhecimento. No
entanto, não creio que ela substitua
completamente o sistema tradicional.
A relação da escola com os alunos,
que afina as habilidades de comunica-
ção, e a interação entre professores e
alunos e entre os próprios estudantes
são parte fundamental do processo
educacional no ensino superior.
Eliminar estas interações significa
desvirtuar a experiência global. Eu
acredito que nós vamos continuar
assistindo ao aumento no uso da
tecnologia do ensino a distância na
maioria das escolas, mas como com-
plemento ao ensino em classe e não
como um substituto.
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