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A Faculdade de Administração Harvard está mudando seu currículo, mas ainda é incerto se ela 
pode reformar sua cultura de ensino de gestão empresarial. 
 
A universidade provocou rebuliço há duas semanas quando informou que ia reformular de 
maneira significativa seu programa de MBA, acrescentando novos cursos requeridos com um 
foco maior em ética e trabalho em equipe. É um inusitado afastamento do elogiado método de 
ensino da escola com base em casos e o começo de uma planejada reforma - que ficou mais 
urgente porque a faculdade quer restaurar uma reputação manchada pela crise financeira. 
 
As mudanças são também parte de um esforço para diluir o que muitos veem como uma 
cultura que só quer saber de dinheiro que prevalece nas principais faculdades de administração 
- uma cultura que alguns dizem ter ajudado a criar a recente crise em Wall Street. "O público 
perdeu confiança nas empresas, e alguns de nossos alunos parecem ser responsáveis por 
isso", diz Nitin Nohria, que foi escolhido diretor da escola em julho de 2010. 
 
Nas faculdades de elite, há uma sensação cada vez mais forte de que os estudantes não se 
importam com o que acontece na sala de aula, apenas com as conexões que desenvolvem 
entre eles mesmos, diz Rakesh Khurana, um professor de administração de Harvard que 
estudou práticas de educação de negócios. "Não está claro qual o propósito da educação de 
negócio", diz. "Tem de ser mais que empregos bem pagos e mais que um lugar para construir 
uma rede social de elite." 
 
Mas os críticos duvidam que só as mudanças de currículo possam mexer com a mentalidade do 
MBA. É uma cultura de achar que se tem direito a privilégios, diz Philip Delves Broughton, que 
se formou na Faculdade de Administração Harvard em 2006 e escreveu "Ahead of the Curve: 
Two Years at Harvard Business School". 
 
O estudante Michael Belkin diz que há uma piada entre alguns alunos de Harvard de que há 
três S: study, sleep e socializing (estudar, dormir e socializar-se), e que os estudantes só têm 
realmente tempo para dois deles. "Muitos estudantes estão aqui para estabelecer contatos 
para o resto de suas carreiras e fazem pouco caso de boa parte do estudo", diz. 
 
Khurana diz que ficaria contente se mais estudantes de Harvard acabassem em sociedades 
empreendedoras ou em campos como saúde, energia e sustentabilidade ambiental em vez de 
empregos geralmente mais procurados, como consultoria administrativa e banco de 
investimento. 
 
As mudanças têm o propósito de criar "líderes de competência e caráter, em vez de apenas 
conexões e credenciais", diz o diretor de marketing Brian Kenny. 
 
A escola ainda está rascunhando os detalhes, mas Kenny diz que três novas disciplinas 
requeridas no primeiro ano tirarão os alunos da sala de aula. Pelo menos uma vai juntar os 
estudantes em grupos de seis ou sete e encarregá-los de criar um novo produto ou empresa. 
 
As novas disciplinas não são um substituto para outros requerimentos de primeiro ano. 
Harvard está adicionando um curso ao começo e ao fim do primeiro ano, bem como exigindo 
que os estudantes façam um estágio de três semanas em janeiro, normalmente férias em que 
são oferecidas atividades opcionais. 
 
A ideia é estimular uma atmosfera de conexão entre os estudantes reunidos em grupos - em 
lugar de operarem individualmente dissecando estudos de caso em turmas com cerca de 90 
pessoas. "Isso vai aumentar o senso de responsabilidade e empatia deles em relação a seis 
outras pessoas", diz Nohria. "E não será apenas durante um estudo de caso que dura 80 
minutos."' 
 



Harvard ergueu um negócio próspero em torno do estudo de caso. Inventado na faculdade nos 
anos 20, o estudo de caso - a coleção tem mais de 13.000 casos - examina questões 
administrativas do mundo real como a batalha entre a Coca-Cola Co. e a PepsiCo. Eles são 
escritos por professores e vendidos a outras escolas. Em 2010, a faculdade vendeu 9,6 
milhões de casos. Nohria diz que o método de estudo de caso vai continuar como parte 
principal da cultura da escola. 
 
Para pessoas de fora, as mudanças parecem menores. Mas são uma modificação tão grande 
para a faculdade que funcionários dela deram a notícia a estudantes já aceitos, no caso de eles 
quererem desistir antes do começo das aultas, diz Kenny. 
 
Harvard não é a única faculdade que está reformando seu programa com um esforço declarado 
de criar líderes mais éticos. No fim do ano passado, a Faculdade de Administração de Haas, da 
Universidade da Califórnia em Berkeley, começou a incluir novas perguntas nas cartas de 
recomendação e entrevistas dos candidatos para selecionar candidatos éticos, diz Richard 
Lyons, diretor da escola. A Faculdade Wharton da Universidade da Pensilvânia anunciou 
recentemente novas tarefas de curso para instilar um melhor entendimento do risco financeiro, 
sua primeira grande mudança em 17 anos, diz o diretor Thomas Robertson. 
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