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Francisco Gracioso, presidente da ESPM, revela que a escola
terá em 2007 o primeiro Mestrado Executivo Internacional
CLÁUDIA BREOARIOLI

À frente da direção executiva
da ESPM desde 1981, Francisco
Gracioso acompanhou a criação
da unidade de Porto Alegre, a
mudança de sede da filial do Rio
de Janeiro e, posteriormente, a
construção das sedes próprias
dessas duas unidades. Em sua
gestão também foram concluídas
as obras do prédio da Rua Dr. Ál-
varo Alvim (que depois ganharia
seu nome) e de novas instalações
à Rua Joaquim Távora, ambos na
Vila Mariana, em São Paulo. Na
semana passada, após inaugurar
o edifício que homenageia Otto
Scherb, Gracioso recebeu Meio
& Mensagem para contar um
pouco sobre os próximos passos
da Escola.

Meio & Mensagem — O senhor
acompanhou uma grande expan-
são física da ESPM ao longo de sua
gestão, mas nesse período a escola
também viveu um crescimento
expressivo nas áreas de ensino e
pesquisa, certo?
Francisco Gracioso — Há três
pontos que, me parecem, defi-
nem bem o passado e o futuro
da ESPM. A escola surgiu da
propaganda, do idealismo de
um grupo de publicitários há 55
anos. O nosso DNA, portanto,
é a propaganda, e isso jamais
esqueceremos. Mas a instituição
cresceu e abrange hoje áreas
diferentes. A própria propagan-
da cresceu, tanto que é difícil
defini-la atualmente sem medo
de deixar alguma coisa de fora.
Tudo isso levou a ESPM àquilo
que ela é hoje: uma escola de
comunicação com o mercado.
Nisso se insere propaganda e
marketing e também adminis-
tração e negócios. Esses cursos
e essas atividades todas se ba-
seiam em princípios. A ESPM
não é uma escola comercial. Ela
surgiu como um trabalho comu-
nitário e, por isso, pertence à
comunidade e pretende justificar
sua existência servindo à essa
comunidade — do marketing
e da propaganda. Isso implica
certos valores éticos, de integra-
ção na comunidade, de transpa-
rência nas relações e de defesa
plena daquilo que está por trás
da propaganda e do marketing,
que é a liberdade de idéias, a li-
berdade de expressão, o direito à
informação e a livre iniciativa. É
isso o que conduz à democracia.
Não que sejamos idealistas pu-
ros, mas vemos que propaganda

e marketing só sobrevivem em
um clima de liberdade, de livre
iniciativa e livre concorrência.
Por isso essa escola tem de zelar
para que o País seja sempre livre
e admita a livre concorrência de
mercado.

M&M — Daí a importância de abr i r
cada vez mais espaço para novos
cursos e para o desenvolvimento
de outros saberes?
Gracioso — Sim. Por isso digo que
em segundo lugar, dos três pon-
tos que citei, estão as lembran-
ças, nossas experiências, aquilo
que já fizemos e continuaremos
a fazer porque deu certo. Em
terceiro, os sonhos. Nós sonha-
mos o tempo todo aqui dentro.
E eu chamo de sonhos a nossa
preocupação com o futuro, com
o novo papel que a escola tem
de assumir a cada dia, assim
como a propaganda assume a
cada dia um novo papel. Por
exemplo: se você quiser definir
o que é propaganda hoje a partir
da opinião de dez empresários,
ouvirá de todos eles descrições
completamente diferentes do
que ouviria há cinco ou dez anos.
Não há a menor dúvida. Nós
procuramos sempre redefinir o
nosso papel e isso, portanto, re-
quer entrar em novas áreas que
correspondem às necessidades
e às expectativas do mercado.
Uma coisa que essa instituição
preza bastante é o slogan usado
durante muitos anos: "Aqui en-
sina quem faz". Quer dizer que
a ESPM se considera uma ponte
entre a teoria e a prática, entre o
mundo acadêmico e o universo
dos negócios. Isso talvez nos
distinga da maioria das outras
escolas, porque nós buscamos a
profundidade acadêmica e a pes-
quisa, mas também queremos
estar sempre à frente quando
se trata de atender o mercado.
Os prêmios que nos foram dados
pelo Guia do Estudante/Banco
Real têm muito a ver com isso.
Tanto Propaganda e Marketing
quanto Administração foram es-
colhidos, dentro dessa categoria
no Brasil, como os cursos que
melhor preparam os jovens para
o mercado de trabalho.

M&M — Isso também está relacio-
nado com a mudança no consumo?
Gracioso — Estamos martelando
aqui dentro para que sejamos
uma escola que fale com aquilo
que chamamos de sete arenas

da comunicação, e queremos
refletir cada vez mais essa nova
realidade. A primeira delas se-
ria a propaganda em sua forma
tradicional, ou integrada no
conteúdo de filmes e programas.
Isso significa que continuare-
mos a mostrar aos alunos como
planejar, criar e controlar a
propaganda através dos veículos
tradicionais. Televisão, rádio,
cinema, outdoor — se o outdoor
ainda existir (risos). Mas que-
remos também participar desse
novo universo da propaganda
integrada no conteúdo. Estou
falando de 'advertainment', de
'publishow', da propaganda
que não tem mais aquela cara
clássica. Hoje está muito fácil
ver propaganda sem identifi-
cação no merchandising. Isso
terá de ser encarado por nós.
O futuro está no mundo virtual
da internet, dos celulares e dos
'advergames'.

M&M — Mas isso não irá se sobre-
porá propaganda tradicional?
Gracioso — De modo algum. Acho
que a propaganda tradicional
sempre será dominante. Mas a
internet neste ano vai faturar
tanto quanto as revistas no Bra-
sil. É uma outra realidade. Essa
escola, por exemplo, gasta mais
com o site do que com qualquer
outra forma de divulgação, por-
que nosso público é jovem e
completamente conectado.

M&M — E quais seriam as outras
arenas da comunicação às quais o
senhor se referia?
Gracioso — Outro ponto seria o
varejo, que não é mais só pon-
to-de-venda, é também centro
de promoção de difusão da
marca envolvendo embalagem,
promoções, degustações, oferta
de amostras, etc. O universo da
moda e de suas personalidades
bem como o mundo do esporte
e o patrocínio de clubes e atletas
formam outras duas arenas. Se
você consegue, por exemplo,
relacionar sua marca com a Gi-
sele Bündchen ou com qualquer
uma dessas deusas que vemos
por aí, não é preciso mais nada.
Hoje é possível lançar uma marca
dominando vitrines de shop-
pings. Às vezes, nem é preciso
se preocupar com anúncios. O
mesmo ocorre com o peso das
personalidades esportivas. A
Parmalat, por exemplo, se fez no
Brasil patrocinando a camisa do

Francisco Gracioso: propaganda tradicional sempre será dominante,
mas a internet neste ano vai faturar tanto quanto as revistas no Brasil

Palmeiras. E isso se aplica tam-
bém para o mundo do entreteni-
mento, como os megashows.

M&M - Vale também para a lguns
eventos de negócios?
Gracioso — Eu considero que,
para certos setores, eventos
como o Agrishow, de Ribeirão
Preto, a Festa do Peão de Boia-
deiro, de Barretes, o próprio Sa-
lão do Automóvel e outras coisas
desse tipo hoje faturam mais de
R$ 30 bilhões por ano no Brasil.
É mais do que se investe na
mídia. E são veículos especializa-
dos — propaganda dirigida, que
também precisa ser ensinada. Na
verdade, o importante é mostrar
que há novas maneiras de enca-
rar o mundo, novos conceitos,
novos valores e, portanto, novos
produtos. Os produtos depen-
dem das mudanças do estilo de
vida. Infelizmente, para nós, não
é mais somente a propaganda
que faz isso.

M&M — Ou felizmente, se pensar-
mos nas novas possibilidades que
se abrem...
Gracioso — Sim, porque isso
tudo alarga o nosso mercado de
trabalho, com novas oportuni-
dades para os jovens que vêm
vindo aí.

M&M — É com base nesses con-
ceitos que foram organizados
os novos núcleos de pesquisa da
E5PM?
Gracioso — Bem, na verdade,
vamos agora falar de marketing,
que envolve o planejamento de
produtos, o desenvolvimento
de novas formas de vender, a
necessidade de garantir a renta-
bilidade, etc. Então, os núcleos
que criamos partem do conceito
de que hoje o marketing não é
mais uno, monolítico. Não se

pode mais ensinar a disciplina de
forma atualizada limitando-se ao
Kotler (Philip Kotler). É claro
que ainda usamos os trabalhos
do escritor — com muita honra
- para dar a base aos alunos.

Mas o marketing é cada vez mais
especializado. Nossos núcleos
vão além do marketing, claro.
Teremos parcerias com empre-
sas para desenvolver pesquisas
de comportamento do consu-
midor que antes só eram feitas
nos Estados Unidos. E isso já
estará em prática no próximo
ano, com o patrocínio de grandes
companhias e a participação de
institutos de pesquisa como o
Monitor, do íbope, a Ipsos e a
LatinPanel, entre outros.

M&M — E o novo curso de Relações
Internacionais? Será apenas de
graduação?
Gracioso — Por enquanto, sim,
mas logo abordaremos esse
tema também na pós-graduação.
Aliás, teremos em 2007 nosso
primeiro Mestrado Executivo
Internacional, que será voltado
para gestores internacionais,
realizado em colaboração com a
Florida International University
(FIU), com 50% de professores
de cada lado. Essa iniciativa está
sendo costurada agora nos EUA
por dois executivos nossos.

M&M — E quais outros pontos
ainda precisam ser aprimorados
dentro desse processo de cresci-
mento da ESPM?
Gracioso — Estamos formando
uma consciência para que a es-
cola assuma cada vez mais seu
papel social. Isso não é jogo de
palavras. Neste primeiro relatório
sociocultural que acabamos de
publicar damos alguns exemplos
modestos, mas temos planos mais
ambiciosos para o futuro.
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