
Novidades aos 55 anos
Com foco em formação de líderes e geração de conhecimento, ESPM
já não se destaca apenas poratuação em propaganda e marketing
CLÁUDIA BREDARIOLI

Ao completar 55 anos, a Es-
cola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) comemora
seus feitos do passado ao mesmo
tempo em que desenha grandes
avanços para o futuro. A expec-
tativa positiva refere-se especial-
mente à previsão de lançamento
de novos cursos, à realização de
parcerias para o desenvolvimento
de pesquisas de mercado inéditas
no Brasil e à sua reestruturação
para continuar investindo na
produção de conhecimento.

"A Escola é, em boa parte,
responsável pela qualidade atual
da publicidade brasileira, com
um papel setorial de destaque
no mercado", relata José Roberto
Whitacker Penteado, diretor do
Instituto Cultural ESPM e mem-
bro do conselho da instituição.
"Mas hoje não se pode dizer que
se trata só de uma escola de pro-
paganda, porque tanto a propa-
ganda quanto a ESPM mudaram e
evoluíram ao longo dos anos."

Daí, segundo ele, a importân-
cia de a escola ter passado a dar
cada vez mais ênfase à pesquisa e
às suas publicações. Como exem-
plo, Whitacker cita a próxima
edição da Revista da ESPM, que
trata justamente dessa nova pro-
paganda. "Discussões como essas
abrem novos caminhos", ressalta
o diretor, destacando o papel
da instituição de estar atenta às
questões do seu tempo.

Nessa seara estão, por exem-
plo, a criação de um Mestrado
Executivo Internacional, a ser mi-
nistrado em conjunto com um ins-

tituto da F l ó r i d a , que deve-

rá ter início em março de 2007, e o
lançamento da nova graduação em
Relações Internacionais — que,
mais do que em geopolítica, terá
ênfase em marketing e negócios
no âmbito do comércio externo
—, já com centenas de inscritos
para o vestibular.

Além disso, por causa do alto
nível de especialização e seg-
mentação do mercado, a ESPM
anunciou a criação de núcleos
para aprofundar o entendimento
de determinadas áreas de co-
nhecimento. De amplo espectro,
do agronegócio à administração
médica e hospitalar, envolvendo
ainda temas como esportes e
embalagens, entre outros, os dez
núcleos favorecerão o foco no
mercado e uma ligação mais pró-
xima com seus agentes. Autofinan-
ciáveis e funcionando em paralelo
aos departamentos acadêmicos
já existentes, eles vão promover
a realização de estudos, cursos e
debates que atendam às neces-

sidades dos profissionais desses
setores específicos.

COMUNICAÇÃO E CONSUMO
Luiz Celso de Piratininga, dire-

tor do Centro de Altos Estudos de
Propaganda e Marketing (CAEPM),
vê o atual panorama como um novo
passo da escola para ampliar seu
grau de excelência—reconhecido
em publicidade, mas que começa
a chegar também ao desenvolvi-
mento de pesquisa — tornando-a,
assim, geradora de conhecimento
e não mais somente reprodutora.
"Isso nos permite diversificar a
ênfase dos assuntos tratados, que,
nas nossas pesquisas, não se res-
tringem à propaganda, ainda que
tudo esteja bastante voltado para
o consumo, já que essa é a nossa
matéria-prima", diz. Entre os temas
sob o foco do CAEPM neste ano
estão as lógicas de consumo das
camadas populares, a abertura do
mercado brasileiro de educação su-
perior e os modelos de propaganda
e marketing no ciberespaço.

É no âmbito da produção e

divulgação dessa geração de co-
nhecimento que se destaca a
importância de freqüentemente
os professores ligados tanto ao
CAEPM quanto ao Mestrado em
Comunicação e Práticas de Con-
sumo Oançado neste ano) estarem
constantemente envolvidos em
congressos, simpósios e outros
eventos acadêmicos, nacionais e
internacionais. Piratininga afirma
que os núcleos do CAEPM e do
Mestrado são formados somente
por professores doutores.

O mestrado é um programa
de pós-graduação stricto sensu,
criado segundo normas estipuladas
pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes). Tem como proposta
desenvolver estudos de comuni-
cação e de mídia, seguindo por
duas linhas temáticas inovadoras
no meio acadêmico: impactos
socioculturais da comunicação
orientada para o mercado e estra-
tégias de comunicação e produção
de mensagens midiáticas voltadas
às práticas de consumo.

É neste contexto que a ESPM
acredita estar colocando em mar-
cha um projeto de expansão física
e qualitativa sem precedentes em
sua história. No programa está
incluída a inauguração de um
novo prédio, de 11 andares, que
duplica as instalações do campus
da Vüa Mariana, abrigando 12 mil
alunos e 700 professores. O edifí-
cio Professor Dr. Otto Scherb, com
13 mil metros quadrados, terá 12
laboratórios de informática, dois

estúdios de fotografia, um de som
e dois de vídeo com 22 estações
Avid, além de 27 salas de aulas,
entre outras instalações.

LABORATÓRIO DE VAREJO
As novidades abrangem ainda o

lançamento do Retail Lab, o primei-
ro laboratório de varejo do Brasil. A
iniciativa tem como propósito ten-
tar buscar as principais tendências
para o segmento e compreender as
várias faces do comportamento do
consumidor no ponto-de-venda.
Com investimento de R$ 500 mil,
o novo espaço atenderá alunos
dos cursos de comunicação e ad-
ministração bem como empresas
de diversos setores.

A data exata do aniversário
da ESPM é 27 de outubro, mas
a terça-feira, 24, marcou o início
das comemorações. Durante o
evento, a escola conferiu ao ex-
aluno Roberto Civita, presidente
do Grupo Abril, o primeiro título
de conselheiro emérito da insti-
tuição. A homenagem surpreen-
deu Civita, que esteve presente
à solenidade também como pa-
lestrante, para abordar o tema
imprensa e democracia.

Outra iniciativa da escola
para marcar seu aniversário é a
realização da exposição Memória
ESPM 55 Anos, uma mostra ico-
nográfica que conta a história da
instituição desde seu nascimento,
no Museu de Arte de São Paulo
(Masp),eml951.
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