
Busca pela excelência
Com experiência de mercado e gestão profissional, Francisco Gracioso transformou a ESPM em uma
das principais escolas de propaganda, marketing e administração do País

em virtude de sua trajetória profissional e visão ad-
ministrativa. Hoje, aos 75 anos, o professor Fran-
cisco Gracioso, presidente da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM), é um deles.

Há 24 anos, ele tomou a frente de uma escola
com sede em um prédio alugado, que contava com
pouco mais de 300 estudantes em cursos de pós-
graduação e tornou-a referência nas áreas de ma-
rketing, publicidade e administração. Atualmente,
a instituição possui mais de 10 mil alunos em cur-
sos de graduação, pós-graduação e MBA.

O executivo começou a tomar contato com edu-
cação como gestor bem no início de sua carreira de

publicitário de criação.
Durante o dia, traba-
lhava em grandes
agências internacio-
nais de publicidade
e, à noite, lecionava
na ESPM, em um cur-
so livre de dois anos
vinculado ao Museu
de Arte de São Paulo

(MASP) Na época em
que as dimensões da escola ainda eram bastan-
te modestas, com duas ou três turmas, Francisco
Gracioso foi nomeado diretor de cursos.

O estabelecimento de um
posicionamento singular foi
um dos principais focos do
professor Gracioso durante
seus primeiros anos como

gestor da escola

O profissional mantinha outras atividades para-
lelas, mas sempre esteve ligado à escola. Em 1981,
deparou-se com o primeiro grande desafio: por
ocorrência do falecimento do diretor-executivo,
ele, que era membro do conselho da escola, assu-
miu a diretoria da instituição com o objetivo de re-
alizar uma transição para uma gestão profissional

Trajetória profissional
beneficia gestão escolar

Quando começou a trabalhar, com 20
anos, Francisco Gracioso iniciou em uma
empresa agrícola ligada ao grupo Antarcti-
ca, onde permaneceu durante quase cinco
anos como assistente de gerência. O profes-
sor acreditava que seu futuro estava nesse
setor. No entanto, uma obra comprada em
uma grande queima de livros importados
em uma loja do centro de São Paulo mudou
sua vida: o título Anatomia da Propaganda,
do norte-americano Mark Weissmann.

Após fazer o curso de propaganda na
própria ESPM, Gracioso foi contratado pela
agência de propaganda JW Thompson como
redator, passou por outras empresas e che-
gou a montar seu próprio negócio, a Tempo
Publicidade. Posteriormente, vendida para o
grupo americano FCD, a companhia existe
até hoje com esse nome.

Foi a bagagem administrativa adquirida
durante esse período que possibilitou ao
professor elevar a instituição ao patamar
de hoje. Atualmente, a ESPM possui cerca
de 10 mil alunos em quatro unidades: São
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Cam-
pinas. Além das graduações em marketing
e administração, os alunos estão espalha-
dos em cursos de especialização, MBAs e
programas voltados ao empreendedorismo,
liderança e nichos específicos do mercado,
como marketing esportivo e de luxo.

Antes de Gracioso assumir a ESPM, a
instituição tinha cerca de 300 alunos
na graduação. Hoje, são mais de 10 mil
alunos em cursos de graduação, pós e MBA

ntes mesmo dos conceitos modernos de
administração começarem a entrar nas
universidades brasileiras, alguns líderes
já tinham percebido essa necessidade



'' Quando assumi a
ESPM, não tinha

nenhuma experiência
efetiva do dia-a-dia de

uma escola, tudo era
novo. Mas aprendi
depressa, graças a

alguns princípios da
administração que eu

trazia em minha
bagagem anterior '',

Francisco Gracioso

moderna, cada vez mais
alinhada ao mercado.

"Não tinha nenhuma
experiência efetiva do dia-
a-dia de uma escola, tudo
era novo. Mas aprendi
depressa, graças a alguns
princípios da administra-
ção que eu trazia em mi-
nha bagagem anterior",
conta o executivo, que
fez cursos especializados
em gestão no Brasil e na
Suíça e foi proprietário
de uma agência de publi-
cidade. Ele logo percebeu
que os bons princípios
administrativos se aplica-
vam à vida escolar.

A primeira mudança que implementou foi jus-
tamente a atribuição de um sentido empresarial
à escola. "No Brasil, as instituições com nossas
características, sem fins lucrativos, tinham como
tradição possuir um caráter amador na adminis-
tração, em que ninguém fazia as coisas profis-
sionalmente. Para mudar esse rumo, definimos
compromissos, com metas objetivas a serem atin-
gidas e estabelecemos diversos estímulos para
professores e funcionários que, em contrapartida,
eram cobrados em função das metas e responsa-
bilidades que assumiam", diz o professor.

Francisco Gracioso mudou também o posicio-
namento da ESPM na época que assumiu a insti-
tuição. No início da década de 80, a escola ainda
era basicamente de propaganda. Mas era necessá-,
rio encontrar fatores que a diferenciasse no mer-
cado. Foi então que a instituição resolveu mudar
um pouco o foco de atuação. "A propaganda é um
vetor de um conceito maior chamado marketing,
e foi esse o enfoque da mudança, alcançado com
uma política de contratação de professores e a re-
formulação dos programas".

No entanto, isso não bastava para o presiden-
te da ESPM. Era necessário expandir ainda mais
a abrangência, inserindo o marketing no conceito
de administração de empresas. Assim, começou o
curso de Administração, que detém mais da meta-
de dos alunos de graduação. O trabalho continuou
com a criação de cursos de pós-graduação em que
alguns grandes nomes do mercado lecionavam e
mantinham sua constante atualização. "Além de
consolidar nosso posicionamento e de criar um
centro de geração de conhecimentos que beneficia
os cursos de graduação, a presença de professores
mais jovens e com pensamentos modernos aca-
bou me colocando em contato com o que havia de
novo e me fez sentir mais jovem e com mais ener-
gia para continuar à frente da ESPM", revela.

Setor privado e concorrência
Poucas instituições competem com a ESPM

com o mesmo status de excelência, mas na re-
gião da grande São Paulo há uma série de con-
correntes de peso, que sempre procuram investir
em inovação, eficiência e tecnologia. "Evidente-
mente, falo de uma elite, que atende relativa-
mente poucos alunos. Há muitos cursos que não
preparam os profissionais como deveriam".

Apesar de considerar que o cenário brasileiro
da educação não corresponde a esse ideal de ex-
celência, o executivo percebe, por sua convivên-
cia com outros atores do ensino superior, que o
mercado está em um momento em que a qua-
lidade será determinante para a sobrevivência
das instituições e que essa preocupação cresceu
muito entre os proprietários. "Com isso, eu não
me surpreenderia se um bom número de escolas
desconhecidas ganhasse notoriedade nos próxi-
mos anos".

Segundo o professor, outro fator pode influen-
ciar: o ensino superior é bastante caro e a institui-
ção que se diferencia por baixas mensalidades ou
que possua fins lucrativos talvez não consiga se
encaixar nessa nova tendência. "Não sou contra
ter fins lucrativos, mas questiono a capacidade
dessas escolas de sobreviver nessa fase de dispu-
ta qualitativa, na qual o volume de investimentos
deverá ser cada vez maior", conclui.


