
A indústria da comunicação e o mer
cado publicitário brasileiro têm, entre 
tantas qualidades e características, uma 
que definitivamente se destaca entre 
outros ramos de negócio em nosso 
país e em muitos outros países onde a 
publicidade e as outras atividades de 
comunicação existem como um setor 
econômico importante. Temos um 
agudo senso de responsabilidade so
cial e o assumimos sempre que de
mandados pela pressão da sociedade e 
de nossos próprios agentes, sejam eles 
os parceiros anunciantes, as agências, 
os veículos e todos os atuais players 
que compõem o poderoso setor dos 
negócios da comunicação. 

Respondemos a essas demandas 
com ações efetivas e geradas em 
nosso próprio meio, assumindo nos
sos compromissos e liderando os 
vários setores envolvidos para uma 
solução de consenso, autorregulada e 
em benefício da sociedade: o CENP -
Conselho Executivo de Normas-Padrão 
e o CONAR - Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária são 
exemplos vivos e poderosos dessa 
nossa forma de agir. 

A ESPM foi a primeira forte demons
tração dessa independência. Quando a 
indústria da propaganda dava seus pri
meiros passos no sentido da profissio
nalização, pressionada por anunciantes 
e marcas internacionais que aportavam 
aqui trazendo, no bojo de suas opera
ções, suas agências, houve a natural 
escassez de recursos humanos e técni
cos, numa área em que o Brasil tinha 
pouca ou nenhuma tradição. 

Os fundadores da ESPM fizeram o 
que sempre fazem até hoje nossos 

líderes: detectaram o problema, reuni
ram-se e juntaram suas forças de anun
ciantes, veículos, agências, fornecedo
res e deram uma solução ao problema, 
sem pedir ou esperar por uma solução 
"oficial". 

Assim, em 27 de outubro de 1951, 
nascia a então Escola de Propaganda 
do MASP, numa feliz conspiração do 
engenho e da arte: Pietro Maria Bardi 
(já investido das funções de curador do 
MASP e com o então poderosíssimo 
apoio do líder dos Diários Associados, 
Assis Chateaubriand) uniu-se aos princi
pais publicitários e anunciantes da 
época e no ano seguinte, já abriam a 
primeira turma da escola, utilizando 
como convite o significativo slogan 
"Aprenda com quem faz". 

A missão, os valores e o compromis
so então assumidos (excelência profis
sional, ética e desenvolvimento dos 
mercados em benefício da sociedade), 
perduram imutáveis até hoje, assim 
como a nossa governança. Somos 
uma entidade sem fins econômicos 
que reinveste em suas próprias ativida
des todos os resultados de suas opera
ções. 

Assim crescemos e nos tornamos a 
ESPM de hoje, a maior e melhor esco
la de comunicação, marketing e ges
tão do País, oferecendo, além do tradi
cional curso de Publicidade, cursos de 
graduação em Administração, Rela
ções Internacionais, Design e Jornalis

mo. Na área de Pós-Graduação, 15 cur
sos "lato sensu", além de duas cente
nas de outros cursos intensivos e de 
especialização. 

Hoje, a ESPM atende quase 17 mil 
alunos em todas as suas unidades e 
modalidades de ensino, sendo 6.800 
na graduação, 2.400 na pós e 7.650 nos 
cursos de extensão, que englobam 
cursos intensivos, avançados, de férias, 
escola de criação e cursos livres. São 
cerca de 700 professores, 585 funcio
nários, cinco cursos de graduação e 15 
de pós. Possui dois mestrados em ativi
dade: PMGI (Programa de Mestrado 
em Gestão Internacional); e PPGCOM 
(Programa de Pós-Graduação em Co
municação e Práticas de Consumo). 

Em termos de receita, a expectativa 
para 2011 é de R$ 220 milhões, com 
projeções de crescimento de 30% até 
2015. Até lá, serão investidos R$ 225 
milhões em estrutura física, capacita
ção de professores e governança. 

Mas, o principal é que continuamos 
cumprindo a missão a que se propuse
ram nossos fundadores: formar e ofe
recer ao mercado e à sociedade os 
melhores profissionais. 

E com esse propósito e com esse 
passado, sob a liderança de nosso 
Presidente, Prof. J. Roberto Whitaker 
Penteado, olhamos com absoluta con
fiança para o futuro, preparando-nos 
para cumprir cada vez melhor o papel 
que o mercado nos confiou. 

Emmanuel Publlo Dias 
Vlce-Presldente Corporativo ESPM 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: CENP em Revista, São Paulo, ano 8, n. 29, p. 43, dez. 2010.




