
ESPM tem 
curso de mídia 

D i v u l g a ç ã o 

ESPM está atrás de inovação. 
Levando em conta o históri-

co da instituição de ensino que 
surgiu em 1951 como a primeira 
escola de propaganda em São 
Paulo, esse objetivo sempre fez 
parte do DNA da ESPM. A bola 
da vez é o recente lançamento 
de um curso de mídia, elabora-
do em parceria com a Miami Ad 
School, que busca incentivar o 
pensamento estratégico e cria-
tivo do profissional para traba-
lhar com o universo de mídias 
multifacetadas. 

Batizado de Bootcamp Plane-
jamento de Mídia para o Século 
21, o curso começou no último 
dia 15 e visa estimular o profis-
sional de mídia a ajudar a cria-
ção a explorar as novas mídias. 
"Uma agência não vai conseguir 
explorar todo seu potencial se 
não explorar todas as mídias. 
Caso contrário, a criação vai fi-
car limitada à página dupla, ao 
comercial de 30 segundos", pon-
tuou Paulo Sérgio Quartiermeis-
ter, diretor do Centro de Inova-
ção e Criatividade da ESPM. 

Para Quartiermeister, o papel 
do atual profissional de mídia 

é trabalhar junto com a criação 
e entender de todas as mídias. 
"Mas na prática isso ainda acon-
tece superficialmente", falou o 
diretor da ESPM. Os alunos vão 
trabalhar em duplas e receber 
briefings de campanhas off e 
online para clientes reais. "Tudo 
dentro da ótica para orientação 
da criação e planejamento", re-
forçou Quartiermeister. 

O programa aborda a mídia 
tradicional, as novas mídias e 
planejamento de comunicação, 
com foco em decisões estratégi-
cas. As aulas são ministradas por 
profissionais e especialistas do 
mercado. Objetivo é aproximar 
ao máximo o aluno da realidade 
do negócio. Além de estimular a 
criatividade dos alunos na ela-
boração de campanhas, o curso 
vai abordar o conhecimento em 
pesquisa, inovações em mídias, 
redes sociais e estratégias para 
lidar com as diferentes mídias. 
Entre os profissionais que dão 
aula no Bootcamp Planejamento 
de Mídia estão: Adriana Favaro 
(DPZ), Adriana Pascala (Y&R), 
Ana Lúcia Fugulin (ESPN), Ro-
berto Schimidt (TV Globo), Sil-
vio Sato (Vivo) e Fernando Tas-
sinari (Razorfish). 
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