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Ao completar 55 anos, a ESPM rejuvenesce ao atender à demanda do mercado e criar 
inúmeros cursos novos. 
 
Aos 55 anos de idade, a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) confirma-se 
como uma escola de vanguarda, atenta ao que se passa no mercado hoje ao mesmo tempo 
que faz projeções para o futuro.Aliás, foi para atender ao mercado que ela foi criada, lembra o 
professor de marketing Emanuel Dias. Hoje, esse continua a ser o seu grande diferencial, o 
que garante a rápida inserção no mercado e a empregabilidade de seus formandos. No final 
deste ano, por exemplo, realiza o primeiro vestibular de seu curso de Relações Internacionais, 
que formará o profissional que auxilia o exportador/importador a fechar negócios no exterior. 
 
"A escola", diz Emanuel Dias, "tem de ter o mesmo timing do mercado." Foi por isso que criou 
o único laboratório de varejo que existe em uma instituição de ensino. Lá é possível simular 
situações em todas as atividades varejistas porque o objetivo é oferecer soluções para o 
mercado. Para aumentar a eficiência, dividiu seu público em arenas de comunicação, como 
esporte, embalagem, agronegócio, administração médico-hospitalar, e criará tantas outras 
quantas forem necessárias. "Dependendo da inquietação do mercado, em alguns anos tudo 
pode estar diferente", afirma Dias, que diz que o profissional formado pela ESPM é um 
profissional mutante, que tem uma visão estratégica e é capaz de analisar a situação da 
empresa e de agir em qualquer área. 
 
Para entender a filosofia da escola, o professor diz que é importante conhecer sua história, 
saber as razões que levaram à sua criação. E, sem perda de tempo, começa a contar que, em 
1951, as atividades de propaganda ainda não estavam consolidadas, o mercado era incipiente, 
as agências que atuavam no país eram trazidas pelas primeiras empresas multinacionais.Por 
uma iniciativa de Pietro Maria Bardi e Assis Chateaubriand, criou-se, nas dependências do 
Masp, a Escola de Propaganda do Museu de Arte de São Paulo.  
 
Dias lembra que, naquela época, o corpo docente era formado por voluntários, executivos e 
diretores de criação que, depois de um dia de trabalho, iam repassar o seu aprendizado ao 
alunos, que eram, principalmente, os seus assistentes. Não é à toa que a escola cunhou o 
bordão: Aqui, ensina quem faz. Em 1955, a escola deixou as instalações do Masp e passou a 
se chamar Escola de Propaganda de São Paulo; seu curso livre tinha a duração de dois anos. 
Em resposta à demanda do mercado, nos anos 60 começaram a surgir,nas universidades, os 
primeiros cursos de propaganda. 
 
Em 1971, a Escola de Propaganda de São Paulo tornou-se faculdade e adotou o nome pelo 
qual é conhecida hoje - Escola Superior de Propaganda e Marketing. O curso passou a ter 
quatro anos e seu currículo oferecia um diferencial sobre o das demais faculdades, uma vez 
que dava mais ênfase ao marketing, como contexto no qual se insere a propaganda. 
 
Presidida por Francisco Gracioso, a ESPM tem hoje 12 mil alunos e 700 professores. 
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