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e divulgação

A melhor criação
da publicidade
"A verdade pura e histórica
é que o idealismo, o
desprendimento e a
coesão dos publicitários
transformaram uma simples
escola num autêntico
centro de cultura."

Rodolfo Lima Martensen -
fundador da ESPM -

in mcmoriam

ESPM celebra 55 anos cada vez mais
sintonizada nos avanços da comunicação

x

A trajetória de cinco décadas e meia da Escola Superior de Propaganda

e Marketing, que se confunde com a evolução da publicidade brasileira,

pode ser conhecida visitando-se a Exposição Memória ESPM no campus

paulista da entidade, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, ou pela

leitura do Relatório Sociocultural 2006, publicado especialmente para a

data. Mas a comemoração não pára por aí. O evento principal é a amplia-

ção do espaço físico do campi com a inauguração de um prédio com 13,6

mil metros quadrados, batizado de Otto Scherb, em homenagem a um de

seus mais notáveis presidentes (leia box na página 31).





especial

O novo prédio está em sintoma com a

vocação de formar profissionais atualiza-

dos com realidade do mercado, que ren-

deu à ESPM o título de Melhor Univer-

sidade em Empregabilidade e Inserção

no Mercado de Trabalho do II Prêmio

Guia do Estudante, nas duas áreas em

que atua: administração e comunicação.

O espaço irá abrigar 27 salas de aula, 12

laboratórios de informática e o Retail

Lab, pioneiro na América Latina, dois

estúdios de fotografia, sendo um digital

e outro analógico, estúdio de som, dois

estúdios de vídeo com tecnologia Avid,

miniauditório, quadra esportiva, praça

de alimentação e salão de eventos. "A

ESPM inicia uma nova era, como a pro-

paganda, que passa a ter um novo papel

no conjunto do marketing, voltada cada

vez mais para a perenidade das marcas

e estratégias corporativas das empresas.

E a escola se atualiza para preparar os

alunos para isso", diz o presidente da

ESPM, professor Francisco Gracioso.

De acordo com ele, os novos tempos

exigem das empresas vínculos cada vez

maiores com suas marcas. E os publici-

tários, conseqüentemente, devem assu-

mir o papel de administradores de mar-

cas. "A criatividade de hoje deve ir muito

além do comercial brilhante e vendedor;

é preciso pensar além da própria mídia",

afirma. Longe de ser motivo de preocu-

pação para os profissionais que chegam

ao mercado, Gracioso crê que essa nova

realidade amplia as oportunidades de tra-

balho, que passam, contudo, ao largo de

funções tradicionais, como mídia, cria-

ção e atendimento. "Se por um lado há

o encolhimento das ofertas de emprego

nas agências, por outro despontam ou-

tras áreas de atuação, como o varejo, que

"Ensinar é criar as
condições para que os
outros cresçam."

Francisco Gracioso -

presidente da ESPM

é um importante centro difusor das mar-

cas, ou os games, que propiciam relação

com as marcas por meio do entreteni-

mento", garante.

Visando aprofundar e ampliar o foco

no mercado, a escola criou dez núcleos

de estudos, divididos em segmentos es-

pecíficos e diversificados do mercado:

Empresas Familiares; Varejo; Negó-

cios do Esporte; Ciências do Consumo;

Embalagem; Negócios Internacionais;

Design; Agronegócio; Administração

Médica e Hospitalar; Inovação e Criativi-

dade. Autofinanciáveis - e funcionando

em paralelo aos departamentos acadêmi-

cos -, eles promovem a realização de

estudos, cursos e debates que atendam

às necessidades dos profissionais desses

setores específicos do mercado. "Trata-

se de um novo conceito, que vai permitir

a imersão em profundidade em setores-

chave da economia", resume Gracioso.

Da teoria à prática, o Núcleo de Varejo

da ESPM passa a ter aulas no laboratório

de varejo Retail Lab. Nesse local, são

simulados pontos-de-venda de diversos



"Quando ensaiava seus
primeiros passos, nas
instalações do Masp da
Rua Sete de Abril, há 55
anos, a Escola Superior de
Propaganda e Marketing
nem de longe sugeria a
grande e respeitada institui-
ção de ensino em que viria a
transformar-se hoje. (...)
É com prazer e com orgulho
que rendo minha homena-
gem aos que, direta ou
indiretamente, contribuíram
para fazer da ESPM uma
ilha de excelência."

Luiz Sales - l°VPdo

Conselho Deliberativo

segmentos de consumo, como eletro-

domésticos, limpeza e higiene, roupas

e acessórios etc. Todos os produtos ex-

postos são reais, oferecidos em parceria

pelos fabricantes: o pacote de sabão em

pó tem o pó dentro; o liqüidificador está

à venda em qualquer loja do ramo; o

macarrão poderia ser cozido e assim por

diante. A prioridade é o ensino, mas o

espaço poderá ser aproveitado por agên-

cias e empresas que queiram realizar

pesquisas de comportamento, como tes-

tar a reação do consumidor a uma nova

embalagem, por exemplo. Por enquanto,

apenas o campus de São Paulo tem esse

laboratório. Mas existe uma integração

de ensino em andamento que permitirá

aos alunos das unidades do Rio de Ja-

neiro, Campinas, Porto Alegre e das par-

"Eu não fiz a escola, ela que
me fez." Essa frase, gravada
como depoimento para a
ESPM, virou comercial no
início da década de 90.

João de Simoni Soderini
Ferracciù -2°VPdo

Conselho Deliberativo

A trajetória de Otto
Scherb em vídeo

Com a iniciativa do Instituto Cultural

ESPM e a idealização de Abel Coelho

e Suzy Scherb, foi produzido um docu-

mentário que conta a trajetória de Otto

Scherb, ex-presidente da ESPM e um

dos mais importantes nomes da publi-

cidade. Produzido pela Estação 8, com

direção de Andréa Pasquini, o docu-

mentário "Otto Scherb: uma história

de quem entendeu tudo muito antes"

mostra depoimentos de pessoas que

conviveram com ele e faz parte da Ex-

posição Memória ESPM 55 Anos. O

filme foi lançado na inauguração do

Edifício Professor Dr. Otto Scherb.

O vídeo traz depoimentos de per-

sonalidades acadêmicas e do mercado

publicitário, contando a trajetória do

professor que, entre outros feitos, foi o

responsável por regulamentar a ESPM

como uma escola de ensino superior.

Roberto Duailibi, Alex Periscinoto,

Mauro Salles, Francisco Gracioso,

Bicudo de Almeida, Armando Ferren-

tini, José Roberto 'Whitaker Penteado,

Ivan S. Pinto e Luis Celso Piratininga

dão depoimentos emocionados e bem-

humorados, que retratam a personali-

dade do publicitário e acadêmico, pre-

cursor do formato "dupla de criação"

em seus tempos de Thompson e morto

em 1981. O vídeo é permeado por en-

trevistas, fotos, diplomas e charges de

Otto Scherb no tempo em que lutou na

2a Guerra Mundial. "Com esse docu-

mentário vimos que temos ainda muito

material para explorar e decidimos am-

pliar o projeto. A idéia é fazermos um

filme sobre Otto Scherb, mostrando

os momentos incríveis da publicidade

brasileira, momentos esses que muda-

ram o rumo da história da propagan-

da", conta Suzy Scherb, filha de Otto e

idealizadora do documentário.
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tinado à pesquisa. Etapa fundamental

desse processo foi a criação do CAEPM

(Centro de Altos Estudos de Propaganda

e Marketing). Esse centro é presidido

pelo publicitário Luiz Celso de Pirati-

ninga, profissional com mais de 40 anos

de experiência de mercado e vice-presi-

cenas com entidades acadêmicas para

pós-graduação em Alphaville e Brasília

se beneficiarem do aprendizado no Re-

tail Lab.

A nova fase da ESPM dá ênfase à

produção de conhecimento, por isso boa

parte do lucro da escola passou a ser des-

dente da diretoria executiva da ESPM.

Como está explicado no folder de divul-

gação da escola, "o CAEPM caracteriza-

se pela integração da reflexão teórica e

prática e pela busca de relações éticas e

enriquecedoras com o mercado, a aca-

demia e a sociedade".



administração de empresas e negócios. A

escola cresceu e diversificou-se, mas man-

teve os valores éticos e acadêmicos, her-

dados de seus fundadores. Oferece cursos

de graduação nas áreas de comunicação

social, administração, design e, mais re-

centemente, relações internacionais com

ênfase em marketing e negócios.

História
O embrião da ESPM foi um departamento

do Museu de Arte de São Paulo (Masp) cri-

ado a partir do desejo do então diretor, Pietro

Maria Bardi, de abrir a primeira escola de

arte publicitária do Brasil. Mas foi Rodolfo

Lima Martensen, com o apoio dos

principais publicitários da época,

que organizou a estrutura original

da Escola de Propaganda de São

Paulo. Por isso, a data da fundação

considerada oficial é 27 de outubro

de 1951, dia em que Martensen

apresentou o anteprojeto para As-

sis Chateaubriand, presidente dos

Diários Associados, que sediaram

a escola. No ano seguinte, recebia

a primeira turma de alunos.

A ESPM tem, atualmente, cin-

co campi: dois em São Paulo, um

em Campinas, um no Rio de Ja-

neiro e um em Porto Alegre. Tam-

bém tem parcerias com entidades

acadêmicas em Alphaville, Bra-

sília e até no exterior. É coaside-

rada um centro de excelência no

ensino da propaganda, marketing,

Para a fase seguinte da carreira, a

ESPM dispõe de um completo pro-

grama de pós-graduação nas seguintes

áreas: pós-graduação primeira gerência

em gestão de negócios, com ênfase em

marketing; pós-graduação em gestão de

vendas; gestão empresarial e inovação

tecnológica; pesquisa de mercado com

ênfase na gestão da infor-

mação, em parceria com o

Ibope; ciência do consumo

aplicada; e gestão estratégi-

ca da embalagem. Oferece

ainda o MBA Executivo

(com áreas de concentração

em marketing e marketing

de serviços e complementa-

ção em gestão de pessoas),

que pode ser cursado em

outras universidades

O corpo docente da

ESPM, em suas quatro

unidades, conta com cerca

de 700 professores. Estão

matriculados atualmente em

suas unidades cerca de 11

mil alunos, dos quais muitos

são executivos ou consul-

tores de grandes empresas.
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"A ESPM é uma obra coletiva de propriedade do mercado
em que muitos dos nossos pioneiros construíram os
alicerces e os que os seguiram ergueram as paredes."

Hiran Castello Branco - 3° VP

do Conselho Deliberativo

Para cumprir esse objetivo, o centro

conta com três áreas de interesse: comu-

nicação, propaganda e marketing; gestão,

organizações e mercados; e consumo,

cultura e sociedade. Suas atividades di-

videm-se em produção do conhecimento,

por meio de pesquisas de vanguarda; in-

vestigações que resgatem aquilo que foi

pesquisadores, o mercado e a sociedade,

usando-se para isso publicações, mídia

eletrônica e eventos. Nesse último item

destacam-se o Simpósio Internacional de

Administração e Marketing e o Encontro

ESPM de Comunicação e Marketing,

cuja primeira edição iniciou as atividades

de difusão do conhecimento do CAEPM.

estudado numa determinada área (esta- "Nessa nova fase iniciamos um programa

dos-da-arte); e da formação de grupos de de trabalho para os próximos dez anos.

estudos e pesquisas coordenados por pro- Se antes a escola era reconhecida pela ex-

fessores da ESPM por meio de núcleos celência na graduação e pós-graduação,

temáticos. As atividades são complemen- agora passa a oferecer também mestra-

tadas pela difusão do conhecimento por do", diz Gracioso. O próximo passo será

meio da promoção do diálogo entre os o doutorado.

"A ESPM foi a escola da minha vida empresarial. Lá apren-
di tudo que hoje uso na Biruta e nas minhas aulas. Cheguei
na ESPM um jogador de futsal e saí um empresário!"

Rafael Liporace - ex-aluno do campus RJ, sócio e diretor

executivo da Biruta Mídias Mirabolantes

Unidades
Agência ESPM
Reproduz fielmente o ambiente de tra-

balho de uma agência de propaganda.

A equipe de trabalho é composta por

alunos estagiários da graduação, que

atendem clientes reais. Além da apren-

dizagem, a Agência ESPM permite que

os estudantes montem um portfólio que

vai ajudá-los na busca por trabalho.

Empresa Jr.
Formada e gerida por alunos da gradu-

ação, permite que os alunos prestem

consultoria e assessoria, desenvolvendo

projetos profissionais para empresas.

Central de Cases ESPM/
Exame
Em parceria com a revista Exame, a es-

cola realiza um estudo aprofundado das

matérias jornalísticas da publicação nas

áreas de administração, marketing e co-

municação.

Cintegra
É o núcleo de integração aluno-empresa

que faz o cruzamento dos dados rece-

bidos por empresas contratantes com

os currículos de alunos registrados, oti-

mizando a concretização de estágios ou

empregos.

Oficinas de criação
Cursos e workshops orientados por

professores especializados, voltados à

prática e desenvolvimento do potencial

criativo individual nas áreas de concen-

tração dos cursos de graduação ou as-

suntos emergentes do mercado.
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de apoio
Publicações ESPM
• Revista ESPM - publica trabalhos iné-

ditos dos professores da ESPM e outros

estudiosos que contribuam com as áreas de

administração, marketing e comunicação,

que são o foco da escola Com tiragem de

15 mil exemplares, a revista tem circulação

bimestral.

• ESPM + - informativo trimestral que

registra e divulga as inúmeras atividades

não-acadêmicas, realizadas nos diversos

campi da ESPM, propiciando a integração

e desenvolvimento dos alunos.

• Estudos ESPM e Cadernos Acadêmi-

cos - publicações trimestrais que divulgam

trabalhos científicos, pesquisas, teses e

artigos do Núcleo de Pesquisa e da Pós-

Graduação Stricto Sensu.

• Publicações - coordenação nacional para

estímulo ao lançamento de livros do corpo

docente.

• Conteúdo ESPM - coletânea de registros,

documentos, transcrições e gravações, entre

outros meios, especializados em eventos e

aulas sobre administração, marketing e co-

municação. Este conteúdo é distribuído gra-

tuitamente ou vendido por valor simbólico

em meios como vídeos, DVDs, livros,

apostilas, podcasting e website.

Biblioteca especializada em

liberdade de expressão

Além da tradicional e completa biblioteca

que auxilia os alunos nos estudos, a ESPM,

em parceria com o Conar (Conselho Na-

cional de Auto-Regulamentação Publici-

tária), possui um importante acervo que

serve como fonte para jornalistas, políticos,

publicitários e o mundo acadêmico.
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Conselho Deliberativo
Presidente: Armando Ferrentini
l ° VP: Luiz Sales
2° VP: João de Simoni Soderini
Ferracciù
3° VP: Hiran Castello Branco

Membros:
- Altino João de Barros
- Avelar Vasconcelos
- Geraldo Alonso Filho
- José Eduardo Bicudo de Almeida
- José Francisco Queiroz
- Roberto Martensen
- Sérgio Reis

Conselheiros da ESPM
- Alex Periscinoto
- Altino João de Barros
- Álvaro Novaes
- Armando Ferrentini
- Avelar Vasconcelos
- Décio Clemente
- Francisco Mesquita Neto
- Geraldo Alonso Filho
- Hiran Castello Branco
- João de Simoni Soderini
Ferracciù

- João Roberto Marinho
- João Vinícius Prianti
- José Eduardo Bicudo
de Almeida
- José Francisco Queiroz
- José Heitor Attílio Gracioso
- Luiz Fernando Furquim
- Luiz Sales
- Christina Carvalho Pinto
- Octávio Florisbal
- Petrônio Corrêa
- Ricardo Fischer
- Roberto Civita
- Roberto Duailibi
- Roberto Martensen
- Sérgio Reis
- Waltely Longo

Diretoria executiva
Presidente: Francisco Gracioso
VP: Luiz Celso de Piratininga

Diretores
- Alexandre Gracioso
- Emmanuel Publio Dias
- Humberto de Campos
- José Roberto Whitaker Penteado
- Reinaldo Ferreira

lizações e atuação da escola desde a sua

fundação. A publicação destaca os dife-

renciais da ESPM, como o Papo (Pro-

grama de Apoio Psicológico Orienta-

do), oferecido gratuitamente aos alunos;

as bolsas de estudo institucionais e por

mérito; e as ações de responsabilidade

social da escola, que incluem a mobili-

zação do público interno em campanhas

de arrecadação de fundos, alimentos e

agasalhos, doação de sangue e elabora-

ção de planos de consultoria para em-

presas do terceiro setor.

Todo a trajetória da ESPM é funda-

mentada em valores éticos. Por isso, o

seu presidente, professor-Francisco Gra-

cioso, apesar da brilhante carreira como

redator publicitário e diretor de algumas

das maiores agências do Brasil, como

JW Thompson e McCann-Erickson, se

sente realizado na sala de aula: "Mais

do que ensinar, aqui eu posso contribuir

para a formação ética dos alunos e para

um mundo melhor." •

Serviço:
- São Paulo
Campus Prof. Francisco Gracioso
Rua Dr. Álvaro Alvim, 123, Vila
Mariana - tel. 11 50854500
Campus Rodolfo Lima Martensen
Rua Joaquim Távora, 1240, Vila Mari-
ana-tel. 11 50818200

- Rio de Janeiro
Rua do Rosário, 90, Centro
tel. 2121062000
Av. Rio Branco, 53, Centro
tel. 2121062133/2134

- Porto Alegre
Rua Guilherme Schell, 350, Santo
Antônio - tel. 51 32181300

- Campinas
Av. José Bonifácio Coutinho Nogueira,
150,3° andar, Oeste, Vila Madalena
tel. 19 3707441
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Text Box
Fonte: Propaganda, ano 51, n. 668, p. 28-36, nov. 2006.




