100 anos do Palácio do Comércio

O prédio histórico da FECAP no Largo São Francisco, centro de São Paulo, completou um século
no dia 12 de dezembro de 2008. Conhecido como Palácio do Comércio, o prédio foi doação da família
Álvares Penteado para a instalação dos cursos da FECAP que se iniciaram em 1902 e que devido ao
enorme sucesso necessitavam de um espaço mais amplo e adequado. O projeto do arquiteto Carlos Ekman
privilegiou o estilo art nouveau e uma suntuosa celebração marcou a inauguração no dia 12 de dezembro
de 1908, com a presença de Albuquerque Lins e Washington Luis, entre outros. A solenidade foi seguida
de um concorrido baile na Casa Alemã, com a orquestra do maestro Guido Rocchi. O senador Lacerda
Franco, o Dr. Veiga Filho e o professor Horácio Berlinck eram os diretores da escola na ocasião. O novo
prédio escolar veio atender as necessidades da pujante economia paulistana da época, que em 1910 já
contava com 4.145 estabelecimentos fabris e 83.998 operários. Neste mesmo ano a FECAP já possuía 450
alunos, sendo a quase totalidade deles no curso de formação contábil, com duração de 3 anos precedidos
de um ano de curso preparatório.
Vizinho da Faculdade de Direito, o prédio da FECAP atravessou o século XX no epicentro da vida
econômica e política do país. Na revolução paulista de 1932, por exemplo, o edifício serviu de sede à
organização que ficou conhecida como MMDC (em homenagem aos jovens heróis da revolução), encarregada de inúmeras atividades relativas às questões logísticas e financeiras do movimento. Professores da
FECAP geriram os fundos da revolução. Ao longo do século passado, grandes personalidades da vida
econômica e política do país passaram pelo Palácio do Comércio. A escola também abrigou, durante 21
anos, a Escola de Sociologia e Política. Ali ministraram aulas professores brasileiros, norte-americanos e
europeus de renome mundial, como o antropólogo Radcliffe-Brown, da Universidade de Oxford. Em
1992, o belo prédio foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e
Ambiental da Cidade de São Paulo (Compresp).
A demanda pelos cursos da FECAP ampliou-se ao longo dos anos e em 1974 foi oficialmente
inaugurado o novo e moderno campus da Avenida Liberdade, com cerca de 40.000 metros quadrados. O
velho prédio do Largo São Francisco não mais comportava a quantidade crescente de alunos. O elegante
edifício do Largo São Francisco, inteiramente restaurado, hoje abriga os cursos de pós-graduação lato sensu.
Aberto à visitação pública, abriga também um museu sobre a história da FECAP. Se o Palácio do Comércio
simboliza o passado brilhante da FECAP, o presente não é menos luminoso. Simultaneamente tradicional
e moderna, a FECAP continua a se destacar como escola de gestão de negócios, tendo sido apontada pelo
Ministério da Educação (MEC) como o melhor centro universitário privado do Brasil em 2008.
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