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O acordo vai atender mais de 850 computadores e gerar uma redução de custos da ordem de R$ 
100 mil 
 
A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) acaba de renovar o contrato de utilização de 
softwares, o Campus Agreement, com a Microsoft. Com cerca de 8,5 mil alunos nas áreas de 
graduação e pós-graduação e empregando 800 funcionários em São Paulo e outras cidades 
brasileiras, a instituição busca, com essa estratégia, redução de custos com licenciamento de 
software, além de tranqüilidade quanto à legalidade dos aplicativos instalados nas suas máquinas.  
 
A renovação, realizada com a assessoria da revendedora Brasoftware, envolve softwares como 
Microsoft Office Professional, Microsoft Project 2000 e Microsoft Visio. Além de tecnologia de 
ponta, segundo Jaime Maturana Rosolem, gerente de TI da ESPM, a outra grande vantagem é a 
segurança de manter um parque instalado regularizado. "Com tantas máquinas não preciso me 
preocupar em controlar o número de licenças legais que possuo, pois estou coberto pelo acordo", 
reforça.  
 
De acordo com o executivo, a renovação do Campus Agreement, pelo segundo ano consecutivo, é 
motivada por resultados reais. Somente no ano passado, a economia foi de cerca de R$ 100 mil. 
“A escola obteve uma economia de 50% a 70% em relação ao contrato utilizado anteriormente", 
acrescenta. O antigo contrato era baseado no modelo Microsoft Open License Program (MOLP, 
hoje conhecido como Open).  
 
A partir de um investimento de R$ 85 mil, a ESPM, que tem unidades na Capital e em Campinas, 
no interior de São Paulo, além de Rio de Janeiro e Porto Alegre, instalou os programas nos 
escritórios das diferentes localidades para uso administrativo. Além disso, os softwares foram 
implementados também nos 14 laboratórios que a instituição mantém para dar suporte aos 
alunos, tanto na realização de trabalhos em Word, como no apoio às aulas de Finanças e 
Estatística oferecido pelo Excel. Os aplicativos também auxiliam os estudantes na realização de 
seus projetos acadêmicos por meio do Microsoft Project 2000. 
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