
Luiz Celso de
Piratininga
assume a

presidência da

ESPM depois de

dois anos em

processo de

preparação

mudança de comando na

ESPM tem impacto profun-

do não só para os quase 10 mil alunos

e mais de seiscentos professores que

se espalham pelos campi de São

Paulo, Campinas, Porto Alegre e Rio

de Janeiro, como para toda a atividade

publicitária brasileira, que tem na

Escola uma das suas mais notáveis

realizações. Sim, porque da mesma

forma que um dos mais importantes

segredos do sucesso da publicidade

brasileira é a excelência dos profis-

sionais formados pela ESPM, um dos

fundamentos da qualidade da Escola é

exatamente o fato de ela ter sido

fundada e dirigida desde 1951 por

publicitários. Não é exagero dizer que

sem a ESPM a publicidade não seria o

Para a publicidade brasileira, 2007 ficará marcado por um acontecimento

raro: a troca de comando na Escola Superior de Propaganda e Marketing,

ESPM. Depois de 26 anos à frente da instituição, a mais reputada e

bem-sucedida na formação de publicitários, Francisco Gracioso aposentou-se

da presidência da Escola, sendo substituído por Luiz Celso de Piratininga.



que é, da mesma forma que a ESPM

apenas reflete o alto nível de quali-

dade da publicidade brasileira. Trinta

mil alunos já passaram pela Escola.

O sucesso da ESPM pode ser

medido de várias maneiras, inclusive

aquelas mais típicas de uma empresa.

São R$ 150 milhões de receita bruta

prevista para 2007, com um patri-

mônio líquido de R$ 83 milhões e um

lucro de RS 31 milhões. Os campi

Álvaro Alvim e Joaquim Távora, em

São Paulo, somados aos do Rio e Por-

to Alegre, totalizam 65 mil metros

quadrados. No campi da Álvaro Alvim,

a Escola acaba de inaugurar o edifício

Otto Scherb, com 13,6 mi metros

quadrados, onze andares, doze labo-

ratórios, inclusive um de varejo, onde

foi montado nos mínimos detalhes

um supermercado de 200 metros

quadrados de área de venda para

estudar posicionamentos, reações

dos consumidores, impacto de emba-

lagens e promoções etc.

Contudo, como indicação do su-

cesso da Escola, Piratininga e seu

corpo docente preferem, compreensi-

velmente, citar o nível de empregabili-

dade dos formados pela instituição,

que vê praticamente todos os seus

alunos empregados em no máximo

um ano. Em 2007, informa Piratinin-

ga, este índice ficou em 82%, conside-

rando-se os cursos de Administração

e Comunicação Social.

guindado do Conselho Deliberativo

para a diretoria do Centro de Altos

Estudos de Propaganda e Marketing,

com o propósito explícito de absorver

parte da larga experiência acumulada

por Gracioso na gestão da Escola, ao

mesmo tempo em que tinha as condi-

ções ideais para traçar planos para a

sua gestão. "Estes dois anos foram

uma espécie de estágio, que me

permitiram uma visão completa e pro-

funda da Escola, suas rotinas, minu-

ciosas e sonhos" , diz Piratininga. "Foi

um período de adaptação necessário e

importante. Mesmo depois de trinta

anos de vivência no Conselho, mesmo

tendo sido aluno, professor e diretor

de departamento, não tinha consciên-

cia das dimensões e complexidades

exigidas do presidente da Escola. Sin-

ceramente, não sei como em certas

organizações um novo executivo assu-

me e anuncia reformas e planos am-

biciosos depois de apenas quinze dias

no cargo. Se e e consegue fazer isso é

porque é um super-homem ou a em-

presa não é tão complexa e multiface-

tada quanto a ESPM."

Piratininga considera o Centro de

Altos Estudos como um marco, tanto

para a Escola quanto para o meio uni-

versitário, por incentivar a pesquisa

dentro da organização, dando oportu-

nidade aos professores de desenvol-

ver e aprofundar as suas idéias. "Foi

bom estar à frente do Centro durante

A transição de comando na ESPM

não poderia ter sido mais tranqüila,

sendo definida com dois anos de an-

tecedência, quando Piratininga foi



Piratininga assumiu a presidência

da ESPM em abril. Gracioso, mantido

como conselheiro, continua ligado

aos destinos da Escola, mas terá mais

tempo para viajar, escrever e cuidar da

Revista da ESPM, uma das suas cria-

ções de que mais se orgulha. "Acho

que, certamente, não terei muito tem-

po livre para sentir-me solitário", dis-

se recentemente.

A Escola para ele surge como um

desafio renovado, que o fez deixar

para o filho a gestão da Adag Propa-

ganda, agência fundada por ele em

1970. Ainda que tenha anunciado sua

disposição de preservar tudo o que a

ESPM conquistou até agora, Piratinin-

ga tem planos ambiciosos, resumidos

num programa de quatro pontos,

onde as palavras-chave são interna-

cionalização, responsabilidade social,

inovação e geração de conhecimento.

Ele considera que, no mundo glo-

balizado, a internacionalização é uma

condição para a própria sobrevivên-

cia. "Não se pode pensar numa via de

mão única; há grandes instituições

internacionais com os olhos voltados

para o futuro do nosso mercado de

ensino. Temos de pensar em receber -

cada vez mais - os inputs do exterior,

mas também levar o nosso know-how

e conhecimentos adquiridos em mais

de meio século para outros mercados,

maiores ou menores do que o nosso",

explica Piratininga.

Investir em responsabilidade so-

cial não é novidade para a ESPM, mas,

segundo seu novo presidente, trata-se

de reconhecer que vivemos uma fase

histórica. "Não basta ser eficiente em

termos mensuráveis - receitas, investi-

mentos, crescimento. É decisivo tam-

bém que se pense e pratique o quali-

tativo: qual a contribuição que esta-

mos dando para a comunidade; qual

será a nossa participação no futuro

índice de felicidade dos funcionários,

professores, alunos e outros clientes

da Escola?", explica Piratininga

Para ele, inovação é termo difícil

de definir, mas impossível de não re-

conhecer: "Cada situação é nova, na

medida em que requer, além da

técnica e das habilidades necessárias,

um enfoque criativo para analisá-la e

inseri-la no conjunto das expectativas

sobre as realidades que serão vividas

amanhã e depois de amanhã, sobre-

tudo por nossos alunos".

Ele quer reforçar na ESPM a voca-

ção para a geração de conhecimento.

"As principais instituições de ensino,

em todo o mundo, se descobrem co-

mo verdadeiras fábricas de conheci-

mento e informação, por meio das ati-

vidades que se desenrolam cada vez

mais fora das salas de aula, em encon-

tros, seminários, simpósios, debates,

pesquisas que produzem artigos, li-

vros, e também novas teorias e novas

técnicas. A ESPM está e estará na van-

guarda deste processo."

A ligação de Piratininga com a ESPM

não é de hoje e - como não poderia

deixar de ser - começou por meio de

um anúncio de jornal, onde se

procurava um gerente de produto.

Seduzido pelo salário, Piratininga,

então com 26 anos de idade, foi até

uma empresa de seleção de pessoal,

no centro de São Paulo. Foi pré-

qualificado em meio a trezentos

candidatos e seguiu, confiante, para a

entrevista com a empresa, nada

menos do que a Lever, uma das

pioneiras no uso das técnicas de

marketing no Brasil.

A entrevista era como diretor de

marketing da empresa, que, ao final,

sentenciou: "Você não tem condições

dois anos, e dificilmente estaria tão

confiante quanto ao assumir a presi-

dência da Escola."



de assumir este cargo agora, mas tem

todas as condições de seguir na pro-

fissão. Acho que você deve cursar a

Escola de Propaganda". Dias mais tar-

de, Piratininga estava matriculado na

Escola de Propaganda de São Paulo,

fundada em 1951, como Escola de Pro-

paganda do Museu de Arte de São

Paulo, pelo escritor e publicitário Ro-

dolfo Lima Martensen, atendendo a

um convite de Pietro Maria Bardi e com

o apoio de Assis Chateaubriand.

Depois de se formar no curso, ten-

do sido escolhido como orador da tur-

ma e proferido um discurso na sole-

nidade de diplomação que marcou

época, Piratininga envolveu-se profun-

damente com a publicidade, tornan-

do-se inclusive professor da própria

ESPM, além de desenvolver sólida car-

reira por mais de trinta anos na Escola

de Comunicações e Artes da USP.

A guinada começou com Martensen e

foi vigorosamente expandida a partir

de 1971, quando Otto Scherb assumiu

a presidência. O novo nome foi o pon-

to de partida para uma completa

redefinição dos horizontes da Escola,

que passou de um centro formador de

publicitários para um centro de gestão

de negócios, com foco em marketing

e na comunicação. Hoje, essa cons-

tatação parece banal, ainda que mui-

tos continuem a confundi-la, mas não

era assim no passado.

Curiosamente, Piratininga foi con-

A ESPM - o nome atual veio em

1971 - foi a primeira escola de propa-

ganda a assumir que a disciplina é

apenas uma das partes do marketing.



tra a mudança da Escola em 1971, que

a transformaria formalmente em uma

faculdade. Ele considerava que a Esco-

la tinha, por não ser uma instituição

de ensino reconhecida oficialmente,

uma condição privilegiada, estando '

dispensada, por exemplo, de atender

às recomendações do Ministério da

Educação em pleno regime militar.

"Éramos uma escola risonha e

franca", diz ele. "Mas agora reconheço

que o Otto tinha toda razão. Se não

tivéssemos dado esse passo, não te-

ríamos a Escola como é hoje", diz

Piratininga.

Atualmente, a ESPM oferece

cursos de graduação em Comunica-

ção Social - Publicidade e Propagan-

da, Administração de Empresas -

Marketing, Design - Comunicação Vi-

sual e Ênfase em Marketing e Rela-

ções Internacionais - Negócios,

Marketing e Comunicação Interna-

cas específicas de cada uma das uni-

dades, e ambos respondem direta-

mente à Presidência. As áreas acadê-

micas - de graduação e pós-graduação

- reportam-se técnica e administrati-

vamente às diretorias nacionais, se-

diadas em São Paulo e ocupadas por

Humberto de Campos (finanças),

Alexandre Gracioso (assuntos acadê-

micos), José Roberto Whitaker Pentea-

do (assuntos culturais e corporativos)

e Emmanuel Publio Dias (marketing).

cional. A Escola oferece também o

Mestrado em Comunicação e Práticas

de Consumo, o Sistema de Educação

Continuada, com uma série de MBA's

executivos e cursos de pós-graduação

em várias disciplinas, programas

intensivos, programas avançados,

núcleos de estudos, cursos de férias e

cursos in-company.

A ESPM instalou-se no Rio em

1974 e em Porto Alegre em 1985. Os

diretores das unidades, Alexandre

Mathias e Sérgio Checchia, respectiva-

mente, têm bastante autonomia para

atender às necessidades e característi-

A estabilidade na direção da ESPM

é um dos segredos do sucesso da ins-

tituição. De fato, desde a sua funda-

ção, em 1951, Piratininga é apenas o

seu quarto presidente, depois de Mar-

tensen, Otto e Gracioso. Tal estabilida-

de tornou mais fácil a transmissão do

DNA da Escola. Mas como defini-lo?

"Talvez seja tão simples concei-



tualmente quanto constatar que o DNA

é a essência da vida, mas só um pou-

co menos complexo do que a consti-

tuição de suas moléculas", diz Pirati-

ninga. "Acho que tem a ver com a

fundação da Escola por um grupo de

profissionais que trabalhava principal-

mente em agências de propaganda,

mas que representava também o tripé

sobre o qual se apoia a atividade até

hoje: agências, veículos e anuncian-

tes. O mercado foi invadido pelo

marketing e expandiu-se por muitas

áreas, e isso se reflete na extensa

gama de opções de ensino que

oferecemos aos nossos alunos, atual-

mente. Os destinos da Escola, con-

tudo, são decididos pela Assembléia

de Conselheiros Associados, que é

constituída pelos sucessores daqueles

mesmos profissionais que a fundaram

56 anos atrás e que representam os

setores das agências (de vários tipos e

também fornecedores de serviços de

comunicação), os veículos de comu-

nicação e os mais importantes anun-

ciantes do país. Eles elegem um Con-

selho Deliberativo de onze membros

que acompanham o trabalho da Es-

cola de perto, orientando e decidindo

sobre as suas ações administrativas e

acadêmicas. Não fico constrangido em

lembrar que alguns dos nossos funda-

dores já foram substituídos pelos pró-

prios filhos. Assim, fica mais fácil en-

tender a origem do nosso DNA e como

ele chegou intacto ao século XXI."

Para Piratininga, é esta a base

que tornou a ESPM um centro de

excelência. "O publicitário de hoje é

bem diferente do de trinta ou qua-

renta anos atrás, até pelo fato de que

ele não restringe o seu campo de

atuação às agências. Mesmo toman-

do apenas o nosso curso de gradua-

ção em comunicação, cuja especia-

lização é em publicidade, não mais

do que 15 a 20% dos alunos vão tra-

balhar em agências. Os demais en-

contram suas oportunidades de traba-

lho (e são intensamente requisitados)

nos anunciantes, na indústria, nos ser-

viços e no varejo, em ONGs e até na

administração pública", diz ele. •

monica
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