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São Paulo, 6 de Fevereiro de 2004 - Em cinco décadas de existência, a Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) ajudou a escrever a história da propaganda brasileira moderna. A 
Escola teve participação ativa na divulgação de conceitos que resultaram, por exemplo, na criação 
de órgãos como o Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária (Conar) e, mais 
recentemente, do Código de Ética de Marketing.  
 
Mas esta é apenas uma das vertentes pelas quais se pode escrever o itinerário da instituição. Essa 
história pode ser contada por cerca dos oito mil alunos que estudam nos seus cinco campus - dois 
em São Paulo, um no Rio de Janeiro, Porto Alegre e Campinas -, ou numa das cinco regionais, 
localizadas em Alphaville e São Bernardo do Campo (Grande São Paulo), Brasília, Salvador e 
Recife. Na área de graduação, a escola oferecia, até o ano passado, os cursos de Administração 
de Empresas - que recebeu oito conceitos "A" nos provões do MEC - e Comunicação Social. Uma 
pesquisa de empregabilidade realizada em dezembro de 2003 pelo Cintegra/ESPM (Centro de 
Integração Aluno/Empresa) mostrou que 90% dos alunos de Administração da ESPM saem da 
escola empregados, o mesmo acontece com 65% dos alunos de Comunicação Social.  
 



Este ano, a escola oferece um novo curso de graduação: Design e Embalagem, com ênfase em 
Marketing. "Este curso surgiu dentro da teoria da convergência da imagem: a imagem 
institucional e a imagem do produto, que eram distintas, hoje convergem para uma imagem única 
e, cada vez mais, se confundem. Esta foi uma das razões que levou as empresas a se 
preocuparem com sua responsabilidade social", explica o presidente da instituição, o professor 
Francisco Gracioso, formado na segunda turma da escola e há 23 anos à frente da instituição.  
 
Na área de pós-graduação, a ESPM, que pratica o conceito de educação continuada, criou os 
programas integrados que acompanham as diversas fases da carreira. "Antigamente a graduação 
era suficiente para o mercado de trabalho. Hoje, exige-se a especialização", diz o professor. 
"Também percebemos que a pós-graduação deveria ser em níveis, acompanhando as diversas 
fases da vida profissional", explica. "Assim, na ESPM, começamos com o MBA 1 Gerência. Depois 
vem o MBA executivo e, em seguida, os programas avançados, pois os "top manegement" 
também precisam voltar a estudar." Dentro desse conceito, ainda este ano será criado um curso 
de pós-graduação a nível de diretores de empresas.  
 
A escola tem ainda dois cursos de pós-graduação para profissionais que preferem uma formação 
generalista, mas com uma especialização. O primeiro deles é o de "Pesquisa de Mercado", com 
ênfase na gestão da informação, lançado no ano passado e resultado de uma parceria com o 
Ibope. O curso, que tem filas de espera, está direcionado a profissionais cuja área de atuação ou 
interesse seja a Pesquisa de Mercado/Mídia em grandes empresas, veículos de comunicação e 
agências de propaganda. O segundo curso é o de "Comunicação com o Mercado", um curso lato 
sensu, resultado de uma parceria com a Miami Ad School, escola de criação publicitária e design. 
O curso objetiva capacitar os participantes para as atividades de gestão de comunicação com 
clientes e consumidores.  
 
A ESPM tem também um programa para atender às empresas interessadas em cursos específicos. 
É o "In-Company", cujos cursos podem ser ministrados na ESPM ou na empresa solicitante. Há 
ainda a possibilidade de cursos a distância pelo canal de TV fechado da ESPM em que os cursos de 
pós-graduação são veiculados em tempo real e com interatividade para todo o Brasil.  
 
A ESPM tem hoje um patrimônio de mais de US$ 50 milhões e, garante Gracioso, ótima solidez 
financeira. "É obrigação da ESPM ser bem administrada. Afinal, formamos administradores de 
empresas", diz. "A ESPM financia o próprio crescimento, com o reinvestimento dos lucros no 
próprio negócio. Acredito que esta é a única fórmula para a criação e a manutenção de 
instituições de ensino sólidas", afirma. A escola é administrada por um Conselho Deliberativo de 
11 membros eleitos por um Conselho Pleno de 30 membros. O Conselho Deliberativo dá apoio à 
presidência que tem ampla liberdade de ação.  
 

 
Professor Francisco Gracioso, há 23 anos no comando 



 

 
 
Gracioso qualifica a ESPM como uma escola de comunicação e negócios com foco no mercado. 
Uma das máximas que definem o conceito da escola é: "Aqui ensina quem faz". Seu corpo 
docente, com mais de 500 professores, é formado por empresários, executivos e consultores 
recrutados preferencialmente no mercado. Em 1998, a ESPM criou uma "academia" que tem como 
objetivo aperfeiçoar e reciclar o conhecimento e o desempenho desses profissionais como 



docentes. As atividades incluem até uma oficina de técnicas teatrais aplicadas à sala de aula 
ministrada por professores/atores do Teatro Escola Macunaíma. Mais de 300 professores da ESPM 
passaram pela academia.  
 
O "foco no mercado" significa ainda preparar o aluno com atividades práticas e é dentro deste 
espírito que foram criadas a agência de publicidade ESPM e a ESPM Jr. A agência atende a 
empresas comerciais, do terceiro setor e a própria ESPM e seus estagiários já conquistaram vários 
prêmios, entre eles Leões em Cannes, Prêmio da Central de Outdoor, Prêmio Apple e IVC. A ESPM 
Jr. é uma consultoria gerida por alunos dos cursos de graduação. Há 12 anos no mercado, a ESPM 
Jr. já realizou mais de 150 projetos para clientes como Cultura Inglesa e Motorola. Em tempo: a 
ESPM Jr. é uma empresa lucrativa que vive dos próprios recursos, sem intervenção da escola. É 
também o "foco no mercado" que define outro aspecto da ESPM: a agilidade em acompanhar as 
mudanças e se adaptar a elas. Os currículos, por exemplo, são mudados a cada ano.  
 
Outra atividade da escola é a ESPM Social, criada há quatro anos, e que, em parceria com a 
Universidade Solidária, já levou alunos e professores, durante as férias, para serviços 
comunitários em Alagoas e Pernambuco. "Está havendo uma evolução nas empresas que 
compreenderam afinal que devem ser acima de tudo boas cidadãs e que isso não significa apenas 
fazer benemerência, mas significa integração, participação na vida da comunidade. É dever da 
ESPM formar seus alunos também dentro desse conceito", diz o professor Gracioso.  
 
Toda a história da ESPM começou no Museu de Arte de São Paulo (Masp), nos anos 50, por 
inspiração de Pietro Maria Bardi e Assis Chateaubriand, mentores do museu, que, em outubro de 
1951, aprovaram o plano apresentado pelo professor Rodolfo Lima  Martensen para a criação da 
primeira escola de publicidade do País. Assim, em 1952, surgiu a "Escola de Propaganda do 
Masp". Conta o professor Gracioso que a escola nasceu do interesse de um "grupo de publicitários 
que queriam criar quadros para o mercado de propaganda e o Bardi, que antes de assumir o 
museu foi diretor de propaganda da Olivetti, teve todo o interesse no projeto", diz. Os primeiros 
professores da escola, na época todos voluntários, eram executivos e diretores de criação das 
melhores agências de propaganda do País. "Nasceu daí o lema "aqui ensina quem faz", que 
simboliza o compromisso da escola com a prática", diz Gracioso.  
 
Em 1955, a escola separou-se do Masp e foi para o prédio da rua Sete de abril, 230, onde ficou 
até 1970. No mesmo ano, o curso de publicidade transformou-se em curso universitário de 
Comunicação Social e a escola ganhou seu nome atual. "Começamos como uma escola de 
propaganda e o marketing entrou na história depois, como uma conseqüência natural", explica o 
professor Gracioso. "Percebeu-se que a propaganda fazia parte de algo maior: o marketing, que é 
uma filosofia. Hoje, nos orgulhamos de ter sido a primeira escola brasileira a ter esta visão", diz. 
Em 1978 foram criados os cursos de pós-graduação.  
 
Gracioso assumiu a direção da ESPM em 1981, depois de atuar na criação publicitária e na direção 
de grandes agências de publicidade do País, como a J.W.Thompson e a McCann-Erickson. Na 
ESPM, onde formou-se como primeiro colocado na turma de 1955, já foi professor, diretor e 
conselheiro. Quando assumiu, a escola tinha 374 alunos e 27 professores. Foi ele quem 
capitaneou as grandes mudanças que transformaram a ESPM. A homenagem e o reconhecimento 
vieram no ano passado, quando o Conselho deu o nome de "Professor Francisco Gracioso" ao 
campus da Vila Mariana, em São Paulo. Após a chegada de Gracioso, em 1985, foi criada a ESPM 
de Porto Alegre. Nos anos 90, a escola adquiriu seu perfil atual como centro de ensino de 
comunicação, marketing e administração.  
 
Aos 73 anos, o professor inicia mais um período letivo cheio de planos. Além dos novos cursos há 
a chegada às bancas da Revista da ESPM, uma publicação bimestral e com uma tiragem de 15 mil 
exemplares. A cada edição, a revista apresenta artigos das áreas de Administração, Comunicação 
e Marketing, assinados por professores, pesquisadores, consultores e executivos.  
 



Outra novidade é a Central de Cases, inspirada na Universidade de Harvard e coordenada pelo 
professor Ivan Pinto. A central reúne experiências reais de empresas que vão servir de material 
de estudo para os alunos e ainda ser utilizados pelo público, uma vez que está disponível no site 
da revista Exame.  
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