
Inovação e internacionalização
Após 26 anos de atuação, o professor
Francisco Gracioso deixa a presidên-
cia da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM) e é substituído pelo
vice -presidente Luís Celso de Pirati-
ninga, que herda a Escola com prestígio
em alta e em plena fase de expansão.
São mais de 13 mil alunos distribuídos
em quatro unidades - São Paulo, Porto



Alegre, Rio de Janeiro e Campinas -,
em setenta cursos de graduação, mes-
trado, MBA, especialização e extensão
nas mais variadas modalidades de co-
municação e negócios, a cargo de um
corpo docente formado por setecentos
professores.
Na última avaliação do Exame Nacional
de Desempenho do Estudante, (Enade),
a ESPM recebeu a nota máxima nos
cursos de Administração e Comunica-
ção, mantendo uma tradição que co-
meçou a ser construída desde a adoção
dos processos de avaliação do ensino
superior pelo Ministério da Educação
(MEC), em 2004 (Provão). Além disso,
recebeu, por dois anos consecutivos, o
Prêmio Melhores Universidades Guia
do Estudante / Banco Real, na categoria
empregabilidade e inserção no mercado
de trabalho.

Recursos próprios. Nesses tempos de
preocupação com a saúde financeira do
ensino privado e até de sérias crises em
tradicionais instituições de ensino, a
ESPM é uma das raras exceções, pois a

qualidade de seus cursos ombreia com
a eficiência da gestão, demonstrada por
uma receita bruta de 150 milhões de
reais em 2006, com margem de renta-
bilidade de 15%, bem acima da média
de mercado.
Constante ao longo dos últimos anos.
esse resultado permitiu os investimen-
tos em programa de expansão com re-
cursos próprios. Por exemplo, a ESPM
comemorou seus 55 anos, em outubro
passado, com a inauguração de um
novo prédio de dez andares, que pra-
ticamente dobra a área construída do
campus paulista. "Essa ampliação não
foi para acomodar novos alunos, mas
para melhorar o ensino dos que já estão
na escola", afirma Piratininga, dando
uma pista sobre a receita para a fama de
seus cursos de Propaganda, Marketing
e Administração.
O novo edifício abriga uma série de ino-
vações, como o Vídeo Lab - um labora-
tório digital equipado com o que há de
mais moderno no mundo. Outro exem-
plo é o Retail Lab, voltado para o estudo
do comportamento do consumidor de va-

rejo, sem paralelo no país. Mas além de
infra-estrutura e tecnologia, Piratininga
terá sob sua responsabilidade os mesmos
cursos de graduação no Rio de Janeiro e
no Rio Grande do Sul ? sem contar uma
gama de cursos específicos de pós, regio-
nalmente focados, como o de Marketing
do Vinho, em Porto Alegre.

Escola de alto nível. Todas as inicia-
tivas estão ancoradas num projeto de
qualidade de ensino que marca a tra-
jetória da ESPM - manter uma esco-
la de alto nível, sem fins lucrativos e
que acompanhe a evolução dos negó-
cios, incluindo as demandas regionais,
atendidas por cursos focados, como o
de Marketing do Vinho, ministrado em
Porto Alegre. A receita da dianteira
está justamente na proposta de acom-
panhar um mercado em constante mu-
tação e evolução. Foi assim que nas-
ceram novos cursos de graduação, em
Administração e Design, e neste ano
surgiu a primeira turma de Relações
Internacionais, com ênfase em Marke-
ting e Negócios, que se propõe a suprir
a carência de profissionais habilitados
para lidar com a globalização.
Na visão de Piratininga, a inovação, a
sustentabilidade e a geração de conhe-
cimento são pressupostos fundamen-
tais para qualquer escola que pretenda
sobreviver no mercado global e serão
essas as prioridades da sua gestão. No
âmbito da geração de conhecimento,
a ESPM tem ampliado o investimento
em pesquisa nos últimos cinco anos,
com a criação de núcleos que ofere-
cem bolsas aos professores, programas
de iniciação científica e, mais recente-
mente, o mestrado em Comunicação e
o Centro de Altos Estudos de Propa-
ganda e Marketing.
A inovação e a sustentabilidade serão
trabalhadas como temas transversais,
com ações coordenadas e alterações
curriculares. "Realizamos um levanta-
mento sobre centros de inovação nas
áreas de nosso interesse em todo o
mundo, para identificar pesquisadores
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e instituições com os quais podemos
dialogar", exemplifica Piratininga. Con-
comitantemente, a ESPM direciona-se
para o projeto de internacionalização,
tendo como suporte uma pesquisa apro-
fundada sobre a internacionalização do
ensino superior.

Importância dos porquês. O antigo
slogan da ESPM aqui ensina quem faz
foi complementado por aqui ensina
quem faz e explica por quê, pois já não
basta corresponder às expectativas do
mercado e "a prática cotidiana deve es-
tar associada à constante reflexão sobre
aquilo que se faz, seja para transformar
processos, seja para avaliar os impactos
sociais e ambientais das nossas ações",
explica Piratininga. Nesse contexto, o
estágio continua sendo fundamental,
sempre acompanhado de perto pela ins-
tituição de ensino.
A ESPM possui dois sistemas de estágio.
Há a disciplina Estágio Supervisionado,
na qual o aluno conta com um professor
orientador que avalia semanalmente seu
aprendizado prático e produz um relató-
rio, que passa a fazer parte do acervo da
biblioteca. Há também o Estágio de In-
teresse Curricular, que não se configura
como disciplina, mas é acompanhado de
perto pelo Centro de Integração - Aluno

Escola (Cintegra), criado para oferecer
suporte à entrada dos alunos no merca-
do de trabalho.
Em sua gestão, Francisco Gracioso
foi responsável pela consolidação da
ESPM como uma das principais facul-
dades de marketing do país. Segundo
ele, isso se deve ao prestígio acadêmi-
co, à excelência do ensino e ao reconhe-
cimento,do' mercado. Desde o início,
um conselho formado por profissionais
da propaganda, veículos e anunciantes
tem assegurado uma gestão profissional
e bem sucedida, em que as receitas da
ESPM são integralmente aplicadas na
remuneração dos colaboradores, na ma-
nutenção e expansão das instalações e

equipamentos, assim como na aquisição
de imóveis para o seu funcionamento.
Gracioso considera que uma das prin-
cipais lições tiradas de sua longa ges-
tão foi a constatação de que é possível
associar a qualidade de ensino à eficiên-
cia administrativa. Ele prova isso na
prática. Quando assumiu, a escola tinha
pouco mais de trezentos alunos e hoje já
supera os 13 mil.

Perfil de Piratininga. Ex-aluno da
ESPM, além de graduado em Socio-
logia pela Universidade de São Paulo
(USP), Luís Celso de Piratininga, que
assume a presidência, acompanhou a
trajetória da escola e a gestão de Gra-
cioso durante os 25 anos em que esteve
ligado ao conselho. Além disso, ocupou
a presidência de entidades profissionais,
como a Associação Paulista de Propa-
ganda (APP), o Sindicato das Agências
de Propaganda do Estado de São Paulo e
a Associação Brasileira de Agências de
Propaganda (Abap), além de três man-
datos consecutivos na vice-presidência
do Conselho Nacional de Auto-Regula-
mentação Publicitária (Conar). Há mais
de quatro décadas atuando no mercado
publicitário, Piratininga fundou, em
1970, a Adag Serviços de Publicidade,
onde hoje comanda as áreas de Pesquisa
e Planejamento Estratégico envolvidas
no atendimento das contas.
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