
 
Humildade chega ao MBA de Harvard 
Melissa Korn  
 
Nittin Nohria, reitor da Faculdade de Administração de Harvard, fala sobre as mudanças na 
educação empresarial e como ensinar alguém a evoluir seu caráter. 
 
Os Estados Unidos podem estar numa crise de desemprego, mas os estudantes da Faculdade 
de Administração Harvard não se preocupam muito com suas perspectivas de emprego, diz o 
reitor da escola, Nitin Nohria. 
  
Cerca de 95% da turma que se formou em maio deste ano já tinha recebido ofertas de 
emprego no início deste setembro, segundo a faculdade. Mesmo assim, Nohria diz que manter 
a humildade dos estudantes da maior faculdade de administração do país pode ser um desafio, 
algo que ele próprio enfrentou quando assumiu o cargo, no ano passado. 
  
Quando você toma as rédeas e se torna líder, "começa subitamente a acreditar que suas 
palavras são mais importantes que as de qualquer outro", diz o reitor de 50 anos, que estudou 
a liderança durante anos como professor de administração de empresas em Harvard. 
  
Nohria tornou a ética a base da reforma recente no currículo escolar de Harvard, que começou 
mês passado. As novas aulas também enfatizarão treinamento prático em empreendedorismo 
e liderança. 
  
Num almoço com um grupo de repórteres e editores do Wall Street Journal, Nohria falou sobre 
as mudanças na educação empresarial e como ensinar alguém a evoluir seu caráter. A seguir, 
trechos editados: 
  
WSJ: O sr. é reitor há pouco mais de um ano. Quais foram as maiores surpresas e desafios 
que surgiram? 
  
Nohria: Este é um momento importante de mudança. Estamos passando de um século 
americano nos negócios para um século globalizado nos negócios. Quando vim para a 
Faculdade de Administração de Harvard, nos anos 80, a grande maioria das pessoas estava 
interessada em estudar os EUA, porque era aqui que esperavam ter oportunidades de 
trabalho. Em 1988, quando entrei, menos de 5% dos nossos estudos de caso eram fora dos 
EUA. Mais de um terço de nossos estudos de caso ano passado foram mundiais. 
  
WSJ: Ir para a escola é um momento meio otimista na vida das pessoas. [Mas o sentimento 
econômico está sombrio no momento.] Como é o sentimento no cotidiano dos corredores da 
sua faculdade? 
  
Nohria: Sem dúvida que existe uma certa ansiedade com o estado do crescimento da 
economia mundial, mas essa visão geral mascara diferenças extremamente importantes. Ao 
mesmo tempo em que nos preocupamos nos EUA com a necessidade de criar 20 milhões de 
empregos, há 3 milhões de vagas não preenchidas. 
  
No ano passado, nossos alunos se formaram e [quase] todos têm um emprego. O mercado de 
trabalho deles, que antes era só os EUA, ficou agora mais mundial. 
  
WSJ: Empreendedorismo e inovação são palavras muito em voga. Como o sr. as ensina? 
  
Nohria: Um dos maiores desafios que temos no currículo do nosso MBA este ano é a 
plataforma que chamamos de método Field [sigla em inglês para "exercícios de imersão em 
campo para desenvolvimento de liderança"]. Os estudantes terão de criar uma microempresa. 
Vamos dar a eles US$ 3.000 e eles terão de lançar um produto ou serviço. 
  
Ajudar nossos estudantes a evoluir de apenas saber das coisas para um aprendizado sobre 
como podem traduzir esse conhecimento em ação, fazendo isso por meio da execução para A ut
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que possam aprender como ser um empreendedor ou ser um líder, é a direção que estamos 
tentando dar ao ensino de administração. 
  
WSJ: Como o sr. absorveu as lições do crash em seu novo currículo? Existe algo mais que o 
sr. poderia ter feito antes de 2008? 
  
Nohria: Não acho que existia uma carência em termos de aulas dedicadas a ensinar as 
pessoas sobre ética. Depois da Enron, fomos a primeira faculdade de administração a criar um 
curso obrigatório focado em transparência empresarial. Mas parece que há uma grande 
diferença entre a compreensão das pessoas sobre suas responsabilidades como líderes 
empresariais e a capacidade delas de cumpri-las quando enfrentam pressões ou tentações. 
Com o cultivo da humildade moral em que você pode dizer, "sim, sob certas circunstâncias a 
bússola moral pode falhar", acho que precisamos entender melhor como ajudar os estudantes 
a reconhecer esses momentos e a saber como resistir. 
  
WSJ: As coisas que as pessoas acabam fazendo quando são tentadas aparentam ser um 
fracasso da bússola moral. Mas quando se está na faculdade de administração já não é um 
pouco tarde para ensinar essas coisas? 
  
Nohria: O senso comum sobre desenvolvimento moral e de caráter é que isso é algo que 
aprendemos em casa, quando adolescentes. Eu acho que na verdade a formação do caráter é 
um processo que dura a vida toda. 
  
Já fiquei decepcionado várias vezes com a maneira como o caráter das pessoas é revelado 
quando elas ganham poder. Aprendi isso de maneiras muito modestas até mesmo quando me 
tornei reitor. O modo como vivo neste novo conceito de ser e aprendo a manter os pés no 
chão será tão importante para a formação do meu caráter quanto qualquer coisa que aprendi 
com meus pais. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 set. 2011, Empresas, p. B9. 
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