
Revista da ESPM comemora 10 anos  
 
A edição especial, comemorativa dos 10 anos da Revista da ESPM, conta com duas publicações: 
uma seleção de artigos entre 1994 e 2004 e outra exclusivamente dedicada às mulheres e suas 
carreiras.  
 
Entre os artigos selecionados estão: "Um Estilo Brasileiro de Propaganda" escrito pelo publicitário 
Ricardo Ramos (1994) e "Sete Regras de Ouro do Marketing", por Francisco Madia de Souza 
(1995). A edição traz também entrevista com Vera Giangrande, que na época (2000) era a 
ombudsman do Pão de Açucar. A publicação dedicada às mulheres traz entrevista com as 
executivas Amália Sina, da Wallita, e Joana Woo, da editora Símbolo, num relato envolvente sobre 
carreira, família e sociedade.  
 
A Revista da ESPM é uma revista acadêmica destinada a estimular a geração de novos artigos e 
estudos entre os professores da escola e outros autores convidados, nas áreas da administração, 
marketing e comunicação com o mercado. Nos últimos anos a Revista teve vários avanços em sua 
forma e conteúdo. 
 
Hoje, a Revista da ESPM está mais perto do mundo real e procura analisar os novos conceitos e 
inovações que surgem continuamente no mercado. A cada número, um tema é escolhido e 
estudado em profundidade. Além de publicar artigos, a Revista da ESPM tem duas seções 
permanentes: a mesa-redonda e a entrevista com uma personalidade de destaque. 
 
O planejamento e a análise dos originais estão a cargo de um Conselho Editorial e a equipe é 
formada pelo editor José Roberto Whitaker Penteado; Lúcia M. de Souza, coordenadora editorial, 
Miriam Duenhas, responsável pela direção de arte da Revista e Francisco Gracioso, presidente da 
ESPM. 
 
Com tiragem de 15 mil exemplares, distribuídos entre assinantes e venda em bancas, a Revista 
da ESPM é lida por jovens executivos e especialistas em diversas áreas do marketing e da 
comunicação com o mercado, universitários das séries mais avançadas, professores, jornalistas, 
empresários e executivos. 
 
Para a ESPM, a Revista é um serviço prestado pela Escola aos seus alunos, professores e mercado 
em geral, um investimento na geração e divulgação de novos conhecimentos.  
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