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A discussão sobre o conteúdo dos cursos de MBA pelo mundo trouxe à tona pelo menos uma 
questão de consenso: é preciso incluir e aprofundar o ensino da ética na formação dos 
administradores. Em sintonia com esta demanda de mercado, a Faculdade de Economia e 
Administração (FEA) da Universidade de São Paulo (USP) estará incluindo, a partir de março, a 
disciplina Ética nos Negócios em seu curso de graduação em administração. 
 
A intenção da nova disciplina, ministrada pelo professor Décio Zylbersztajn, PhD em economia 
pela Universidade da Carolina do Norte (EUA), é aliar aulas teóricas e estudos de casos com o 
depoimento de empresários e profissionais do mercado. "Vamos tratar a questão ética relacionada 
com os 'stakeholders', com a responsabilidade social e corporativa", diz o professor. "A intenção é 
falar das diferenças e da forma heterogênea com que a sociedade trata esse tema". 
 
Para prestar depoimentos aos alunos já estão confirmados alguns nomes como Sérgio Amoroso, 
do grupo Orsa e Oded Grajew, do Instituto Ethos. No estudo de casos, serão discutidos 
escândalos corporativos recentes, que já foram analisados na Universidade de Harvard. 
 
A disciplina "ética" será obrigatória, a partir de março. Além dela, o professor também estará 
introduzindo, simultaneamente, outras duas disciplinas optativas. O estudo sobre Governança 
Corporativa será oferecido aos estudantes de graduação de administração e pós-graduação. Já a 
disciplina Análise Econômica do Direito estará disponível para os alunos da pós-graduação em 
economia institucional. 
 
Nos três casos, a idéia de inovar a grade curricular partiu do professor Zylbersztajn. Seu objetivo 
foi introduzir assuntos relacionados à economia nas organizações, tema que vem aprofundando 
em seus estudos desde os anos 90, quando passou a fazer parte da International Society for the 
New Institucional Economics.  
 
Ele acredita que apenas o estudo da economia neoclássica, focada nos mercados, não é suficiente 
para oferecer a formação abrangente que os administradores necessitam. Nesse aspecto, ele 
concorda com a matéria da "Economist" (ver matéria acima) sobre a grade curricular dos MBAs. 
"É preciso situar o estudo da administração de forma ampla nas ciências humanas, sociais e 
também na economia", diz. 
 
O estudo da ética vem crescendo no mundo e também no Brasil. Ele está presente em cursos de 
várias instituições de ensino. No Ibmec, por exemplo, a disciplina Lógica e Ética é ministrada nos 
cursos de administração e economia, desde 1999. O tema também será foco do novo MBA 
excecutivo "Ética Liderança e Comportamento Organizacional", que será lançado no próximo 
trimestre. 
 
No curso de ciências econômicas e administração da PUC- Rio, o programa Ética Profissional 
existe desde a sua fundação em 1963. Na Escola de Administração de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV-Eaesp), existe inclusive um Centro de Estudos de Ética nas Organizações, 
dedicado exclusivamente ao assunto. 
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