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Sally Blount está pondo mãos à obra. Como reitora recém-nomeada da Kellogg School da 
Nortwestern University, perto de Chicago, a elegante professora de 48 anos está levando a 
escola de volta às suas raízes, como uma das poucas grandes escolas de negócios dos Estados 
Unidos a se concentrar no ensino de administração em vez de finanças e economia. 
Especialista em negociações e tomada de decisões comportamentais, a professora Sally diz 
estar perplexa com a maneira como os MBAs foram seqüestrados pelo setor financeiro. "Na 
Kellogg, apenas 20% dos diplomados vão para essa área". 
 
Haverá claramente uma nova direção, baseada na visão de Sally de que a Kellogg deveria ser 
uma escola de negócios internacional. Ao contrário de muitos de seus colegas, ela não tem 
medo de afirmar que o MBA de dois anos poderá ser usurpado pelo novo modelo de um ano. 
Hoje, há perto de 100 estudantes no programa de MBA de um ano da Kellogg, que é 
ministrado de junho a junho. O programa de dois anos tem 500 matriculados. A grande 
diferença é que a maioria dos alunos do programa de um ano é estrangeira.  
 
Como resultado, Sally fala em levar o programa de MBA de um ano da Kellogg para fora dos 
EUA e ministrá-lo em outros países. Isso iria contra a atual estratégia internacional da escola, 
que depende de acordos com instituições do Canadá, Alemanha, Hong Kong e Israel. Ela 
descreve essas parcerias, firmadas pelo ex-reitor Don Jacobs, como "uma grande estratégia do 
fim do século XX". Mas agora as coisas mudaram. "Precisamos ser criativos. Estou aberta a 
muitos modelos." É preciso haver uma mudança cultural na Kellogg, afirma, para permitir que 
a escola se torne uma força global. 
 
Segundo ela, haverá no futuro 25 cidades globalizadas - capitais intelectuais, sociais, 
econômicas e culturais. Ela tem como uma de suas maiores metas garantir que Chicago esteja 
nesse grupo, e pretende trabalhar com a prefeitura e com a escola vizinha Chicago Booth para 
que isso aconteça. Mas como a Kellogg vai se expandir fora dos EUA? "Haverá decisões 
diferentes em cada região. De qualquer modo, precisamos de dinheiro para a nossa aposta 
global." Por ser uma escola privada tradicionalmente autossuficiente, a Kellogg não pode 
depender de doações como fazem Harvard e Stanford, nem de recursos estaduais, como a 
Universidade da Califórnia. A primeira economia foi reduzir o tamanho do novo prédio proposto 
para o campus de Evanston. O dinheiro será investido no segundo campus da Kellogg, em 
Miami, potencial centro para mais programas de ensino executivo.  
 
Reter e formar os melhores professores é um dos motivos que está levando ao aumento dos 
custos no ensino superior em geral. "O aprendizado face a face também é caro", afirma. A 
Kellogg vai reduzir as despesas operacionais ministrando mais aulas pela internet. "Os cursos 
básicos serão mais eletrônicos e a experiência de corpo presente terá mais nuances." 
 
Além disso, ela pretende agregar ao corpo docente bem remunerado profissionais da área de 
negócios ou especialistas. Esse é um projeto de longo prazo e Sally reconhece que esses 
profissionais terão de aprender a melhor maneira de ensinar - possivelmente a iniciativa 
influenciará o setor. "Não é fácil vir das ruas e sair ensinando. O método socrático de ensino 
não é assimilado facilmente pelos executivos." Isso será parte do plano da reitora para reforçar 
o currículo de MBA incluindo as políticas sociais e os negócios. 
 
No novo prédio do campus de Evanston haverá um investimento adicional em classes 
menores, em vez dos grandes auditórios, de modo que a escola poderá introduzir classes de 
40 a 50 alunos e trabalhar com grupos de 15 a 20 pessoas - uma política que vem sendo cada 
vez mais adotada pelas escolas de negócios americanas. Mas Sally diz que a Kellogg não vai 
tentar atrair alunos mais jovens. "Acredito que as pessoas precisam de experiência de 
trabalho. Se temos o melhor currículo, os melhores estudantes surgirão", diz. 
 
Cientista social pela prática, ela acredita que os administradores ainda são novatos na criação 
de organizações eficazes e precisam enfrentar grandes níveis de complexidade diariamente. 
Sally sustenta que a tecnologia, empregada de maneira adequada, pode ajudar a lidar com 



esse novo ambiente. "Nosso conhecimento tecnológico ultrapassa nossa habilidade de criar 
organizações robustas", acrescenta. Essa poderá ser a política que ela vai empregar enquanto 
estiver criando uma forte base global para a Kellogg. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2010, Eu & Investimentos, p. D10. 


