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Da matricula ã formatura:
lã todos têm vez
Uma empresa humana. É assim que os funcionários da
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) do

Rio Grande do Sul se referem à instituição, que chegou
a Porto Alegre há 20 anos numa parceria para oferecer

cursos de pós-graduação. Em 1996, a escola ganhou se-
de própria e, em 1999, implantou os primeiros cursos de
graduação. Não é à toa que quem trabalha lá tem orgu-
lho. Os salários são acima da média de mercado, e os be-

nefícios, invejáveis. A começar pela possibilidade de fa-
zer todos os cursos oferecidos pela instituição com bol-
sa integral. E não para por aí. Como é sabido que nem to-

dos os funcionários têm como arcar com os custos da
festa de formatura, a ESPM/RS oferece ajuda para que

eles comemorem a data com familiares e amigos. O fun-
cionário pode optar por uma festa para 30 pessoas, na se-
de, ou um jantar para até quatro pessoas em local de sua
escolha. Quem estuda fora da instituição tem auxílio de

50% do valor do curso. Filhos e cônjuge também têm des-
conto na instituição. "Tenho redução de 80% no valor do
curso da minha filha", diz uma funcionária. Em 2012, a

ESPM/RS lançará seu primeiro programa de mestrado e
já tem reserva de vagas para a equipe. Mas o que mais
tem encantado o time é o Espaço Gourmet, criado recen-

temente, na sede. Lá, os funcionários têm a chance de vi-
rar chef de cozinha e mostrar aos colegas suas habilida-
des pilotando o fogão. Na inauguração, o cozinheiro foi
o reitor. As receitas dos pratos preparados serão publica-
das em livro. -» MARINA IZIDORO, de porto Alegre (RS)

A partir deste ano, a instituição
passara a pagar bônus também
aos professores, a exemplo do
que já acontece na unidade de
São Paulo.

Embora haja vários casos de fun-
cionários que progrediram pro-
fissionalmente dentro da insti-
tuição, ela não possui um plano
formal de carreira.
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