
Entre os seus pilares de gestão está a internacio-

nalização da ESPM. Como está esse processo?

A internacionalização é o começo de um projeto in-

finito, na medida em que se desdobra em inúmeras

atividades que vão desde um simples intercâmbio de

alunos até duplas certificações. Mas antes de nos inter-

nacionalizarmos temos de reforçar algumas coisas.

Quais?

A primeira é a responsabilidade socioambiental. Já te-

mos a ESPM Social com várias atividades, mas sempre

pontuadas na relação da escola com a comunidade.

Acho, porém, que temos de aprofundar muito mais,

treinar nossos professores para eles irem às salas de aula

convencidos de que a responsabilidade social deve es-

tar embutida em todas as áreas, em todos os atos, em

todas as disciplinas. O aluno tem de sair da ESPM con-

vencido da importância de pensar na sociedade e no

ambiente onde exerce sua profissão e onde vive.

Como funciona a ESPM Social?

A ESPM Social tem desenvolvido projetos com pes-

cadores do litoral sul de São Paulo, em Cananéia, para

pessoas que pegam ostras. Nós os orientamos sobre

a industrialização, valorização do preço, qualidade



do produto, enfim, um business plan criado pelos

alunos de comunicação e administração. Também
temos uma parceria com uma comunidade próxima
da ESPM e vamos continuar tendo, mas acredito que
precisamos ir além. Temos um projeto complicado e

difícil, que é criar uma escola de segundo grau de
alto nível e gratuita. O objetivo é disseminar a edu-
cação entre jovens carentes, formar pessoas que pos-
sam ter capacidade de disputar vagas não apenas na
ESPM, mas onde quiserem.

Qual o outro projeto?
O segundo é a inovação. Temos a convicção de que

tem de ser desenvolvida,
mas ainda precisa ser bas-
tante discutida por ser algo
muito amplo. Também
contamos com o próprio

centro de inovação criado
aqui na ESPM.

Sua plataforma fala
também sobre a gera-
ção de conhecimento.
Esse é o terceiro passo, no
qual a escola está muito
bem lá fora. Além do CA-
EPM, temos o curso de
mestrado stricto sensu,que
começa a produzir neste

final de ano as primeiras pesquisas; temos planos
de incentivo para alunos que queiram desenvolver

trabalhos com mais profundidade, o PIC (Plano de
Iniciação Cientifica); e temos um plano de incentivo

para professores que queiram desenvolver projetos e
estudar determinados assuntos. O CAEPM também
está começando a soltar os primeiros trabalhos. Com

essas premissas fortalecidas a internacionalização se
torna mais fácil.

O que já acontece hoje em termos de parceria
internacional?

Movimentamos cerca de 100 alunos anualmente para
outros países e recebemos, em média, 30 estrangeiros
por ano. Já existem parcerias com a McGill Univer-
sity, em Montreal, a espanhola Universidad Antônio

de Nebrija, a americana University of Califórnia Ri-
verside (UCR) e a criação de um MBA em conjunto

com a Florida International University (FIU). Temos
um aluno em Roma, no curso de desenho industrial,

e 20 portugueses na unidade do Rio de Janeiro. Mas
esse é um movimento natural de intercâmbio, não se
trata de internacionalização. O primeiro movimento
de fato foi a parceria com a FIU.

O que falta para intensificar o processo de in-
ternacionalização?
A entrada no mercado internacional não é tão fá-
cil como parece. Existem hoje três grandes certifi-
cadoras de qualidade no mundo: uma nos Estados

Unidos, da qual nós já somos sócios, e outras duas
na Europa. Depois de ficar sócio é preciso pedir

a essa entidade que certifique a sua universidade
ou escola pela qualidade para poder interagir com
as demais, que também estão procurando parcei-

ros, uma espécie de selo de qualidade. Além de ser
muito cara essa certificação é algo demorado. São
vários passos a serem dados, como pagar a vinda
de analistas para verificar in loco o que a univer-
sidade oferece e o que é feito. Além de demora-

das e caras, são tarefas ao mesmo tempo difíceis,
porque realmente se tem de ter a qualidade que
se pretende levar para fora. Nós pretendemos ser
certificados pelas três.

De que maneira a questão da responsabilidade
social e ambiental pode ser tratada na ESPM, já
que vocês lidam com o consumo, considerado
um vilão para o meio ambiente?
A propaganda é vilã de muitas novelas, mas não creio
que a questão ambiental seja uma delas. Estamos em
entendimento com o Instituto Akatu, que lida com

a questão do consumo responsável. A escola não
quer ensinar o consumo pelo consumo. Queremos



e vamos insistir na tecla do consumo responsável,

que é comprar o que se precisa, comprar produtos

de empresas socioambientalmente responsáveis. Isso

é algo difícil, mas é preciso começar. O Akatu está

fazendo um esforço muito grande nessa direção. Eu

acredito que o consumo é fundamental, gira a eco-

nomia e dá empregos; não é um vilão.

Mas em geral o modelo é da compra pela compra.
A agência de propaganda no modelo atual e que exis-

te ao longo dos últimos 20 anos acabou. Hoje a agên-

cia tem de usar de meios absolutamente heterodoxos

para atingir os objetivos. Pelas estatísticas divulgadas,

50% das verbas estão fora da propaganda convencio-

nal. O professor Francisco Gracioso, que me antece-

deu na presidência da ESPM, lançou as bases de um

raciocínio que vem sendo difundido que é a questão

das arenas de comunicação. Essas arenas começam a

ganhar mais importância: são as arenas da moda, do

agribusiness, dos espetáculos musicais. Veja o Cirque

du Soleil. É um espetáculo com inúmeros patroci-

nadores e incentivadores que o usam para relaciona-

mento e tudo mais. A própria internet já deu lugar a

uma série de outras coisas, um meio e não mais um

fim, uma forma de difundir notícias próprias, inter-

venção dos chats, blogs, Second Life, YouTube. Enfim,

temos diante de nós um mundo cheio de expectativas

e as agências têm de estar muito ligadas em tudo para

fazer com que o cliente, sem dúvida, venda, mas que

seja de forma responsável.

Não é urna contradição a internacionalização

quando esse modelo de propaganda já acabou?
Há uma grande contradição sim, porque alguns,

aspectos da internacionalização são cruéis. O que

contribui para uma agência brasileira ser com-

prada por um grupo internacional? Qual é a con-

tribuição técnica que trazem para cá? Nenhuma.

Eles querem, na realidade, ter lucro, e para isso vão

fiscalizar, atormentar todos os caras dessa agência

para que ofereçam a rentabilidade esperada. Ali-

nhamento de contas? Tudo bem, mas não são to-

das as contas que se alinham, e a maioria delas

já está alinhada. Eu me lembro de um diretor fi-

nanceiro de uma agência adquirida por um grupo

internacional que há muitos anos me dizia: "Es-

tou ficando maluco. Agora os camaradas querem

que eu meça quanto eu gasto de luz por metro

quadrado em cada sala e em cada setor! E não é

só o problema de eu levantar isso, o que é terrível.

O grande problema é que esse relatório ninguém

vai ler!" Então há coisas cruéis nesse mundo da in-

ternacionalização. A contribuição é zero, tecnolo-

gicamente, e até do ponto

de vista da criatividade, o

que, pelo contrário, pode

até restringir. Depois que

o Alex Periscinoto trouxe a

dupla de criação nos anos

60 não aconteceu mais ne-

nhuma novidade na pro-

paganda brasileira.

Por que as práticas de mar-

keting brasileiras não são
tão reconhecidas como as

de propaganda?
E uma boa pergunta. Geral-

mente quando um sujeito

elogia a pergunta é porque

não sabe a resposta (risos).

A publicidade sempre teve

muita exposição na mídia,

por suas estrelas. Eu dizia

que Mauro Salles, quando entrou para a profissão, há

muitos anos, tirou a publicidade das colunas sociais

e a passou para as páginas de negócio, até porque

a publicidade exerce uma função econômica muito

forte. Esse tipo de glamour que a publicidade ainda

tem forçou as pessoas a prestarem atenção em uma

parte da comunicação, mas esquecerem o proces-

so de marketing como um todo. A ESPM tem essa

grande virtude, pois tudo que ensinamos é voltado

para o marketing. •
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