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Luiz Celso de Piratininga, um dos mais importantes profissionais e acadêmicos da história 
da propaganda, foi eleito, no último dia 10 de abril, presidente da ESPM – Escola Superior 
de Propaganda e Marketing. Ele substitui o também professor, autor e especialista em 
marketing, Francisco Gracioso, que ocupou o cargo nos últimos 25 anos e fez a instituição 
passar por uma completa revolução, atingindo o posto de principal estabelecimento de ensino 
da propaganda brasileira e um dos mais relevantes em marketing e administração. Para saber 
um pouco mais do que pensa e planeja Piratinga para a ESPM, o Portal da Propaganda fez com 
ele uma entrevista exclusiva. 
 
Além de longa carreira como profissional e empresário, tendo fundado e dirigido sua própria 
agência, a Adag, Piratininga foi presidente da APP e da Abap, fundador e dirigente do Conar. 
Na área acadêmica, foi professor da ECA/USP por muitos anos, onde fez mestrado em 
Comunicação e Prática de Consumo. Há muitos anos ligado à ESPM, onde se formou e que 
agora preside, criou em 2005 o CAEPM – Centro de Altos Estudos de Propaganda e Marketing. 
 
Piratininga responde às perguntas formuladas pelo Portal da Propaganda com a autoridade de 
ser um dos raros publicitários brasileiros que fez uma carreira tão relevante na vida prática 
quanto na acadêmica, fazendo uma ponte entre esses dois mundos que ainda continuam 
bastante isolados, mesmo considerando os importantes esforços no sentido de aproximá-los, 
como dele mesmo e da própria ESPM. 
 
PORTAL DA PROPAGANDA – Quais as razões básicas de haver um histórico distanciamento 
entre o universo acadêmico e o mundo prático da propaganda? 
LUIZ CELSO DE PIRATININGA – Esse distanciamento a que você se refere de fato existe e é 
bom que continue assim. Cabe à ESPM estar atenta ao que ocorre no mercado para poder 
transmitir aos alunos os fatos de forma correta e eficiente. Mais recentemente, o que se 
percebeu é que a universidade deve gerar conhecimento tomando os fatos como base e 
projetando sua evolução e modificação. A ESPM hoje dispõe de inúmeros núcleos que estão 
pesquisando para poder produzir esses conhecimentos. O mercado, objeto desse trabalho, vai 
se beneficiar e os alunos também. 
 
PP  – O que o motivou a permanecer lecionando regularmente mesmo quando sua agenda 
ficou apertadíssima, em função de sua ascensão profissional? 
PIRATININGA – Lecionar sempre ajudou minha agência, a Adag. Primeiramente quando 
lecionei aqui na Escola (onde também sou formado) e depois na ECA/USP de onde sai há 
quatro anos com mestrado e doutoramento. Ajudou porque era necessária uma constante 
atualização em métodos mercadológicos e de bibliografia. Ajudou também pelo prestígio que a 
função de professor sempre atribui a seu possuidor. E hoje, vai ajudar ainda mais na função de 
presidente de uma Escola como a nossa. 
 
PP – Quais lhe parecem ser as razões que redundaram no fato de que parte expressiva dos 
principais profissionais do ramo não contou com uma formação acadêmica mais requintada, 
sendo que alguns nem mesmo estudaram especificamente propaganda? 
PIRATININGA – Pessoas brilhantes podem ou não ter passado pela academia. Elas despontam 
em qualquer profissão. Na área da publicidade essa condição é não apenas desejável, mas 
uma exigência fundamental. Mesmo assim, tenho centenas de ex-alunos que hoje ocupam 
posições de destaque em nosso universo e em outros, como a docência, por exemplo. 
 
PP – Quais seriam os benefícios mútuos (para a academia e a prática) dessa aproximação? O 
que já tem sido feito de mais relevante no sentido dessa aproximação? 
PIRATININGA – Quando privilegio o distanciamento, não quero dizer alheamento. Há duas 
semanas, os chefes de departamento da graduação ouviram, em reverencial silêncio, duas 
horas de um pronunciamento do Júlio Ribeiro. Os alunos, por sua vez, têm a oportunidade de 
apreciar palestras de profissionais do gabarito de Marcello Serpa. Isso é uma atividade comum 
na área de publicidade e o poder de convocação da ESPM é muito grande. Todos profissionais 
convidados, salvo imprevistos, atendem a nossos convites.  



A ponte com o mercado fica evidente com os ótimos índices de empregabilidade da ESPM. 
Cerca de 85% de nossos alunos saem daqui já empregados. E esse índice não é maior porque 
parte deles opta por complementar seus estudos com viagens para o exterior ou dedicam-se a 
projetos de mestrado, por exemplo. 
 
PP – A atividade publicitária e, por extensão, de comunicação de marketing, tem vivido 
sucessivas transformações e, nesse momento, vive mais uma revolução. Considerando que a 
academia nem mesmo sistematizou todo o conhecimento sobre todas as melhores práticas do 
passado, o que a ESPM pode fazer para acompanhar o que está mudando, estruturar esse 
novo conhecimento e de fato capacitar seus alunos para um futuro profissional mais sólido? 
 
PIRATININGA – Você exagera. Os conhecimentos das melhores práticas já estão devidamente 
escritos e decorados. Aliás, brinco dizendo que depois do Kotler, com seus quatro “Ps”, 
(alguém já colecionou vinte e um!), e do Alex Periscinotto ter trazido a dupla de criação por 
volta dos 1960, o resto são variações sobre o mesmo tema. Mas, de fato, estamos vivendo 
uma revolução e a Escola está mais preparada para ela do que o Vasco Moscoso de Aragão, do 
Jorge Amado. Nossa equipe de professores e pesquisadores, agora falando sério, nada perde 
do que está ocorrendo no mundo da comunicação. E, estamos interessados em prever o que é 
apenas um modismo e o que virá para ficar. 
 
PP – Já existem planos concretos para sua gestão à frente da ESPM? 
PIRATININGA – Vou tentar resumir em quatro itens: responsabilidade social e ambiental, 
inovação, geração de conhecimento e internacionalização. Qualquer um deles daria um artigo. 
 
PP – Mudando de assunto e aproveitando sua extraordinária experiência como líder da 
atividade publicitária, queria ter sua avaliação sobre o nível atual de união e cooperação entre 
as empresas, as entidades e os próprios setores dessa atividade. Tenho a sensação de que 
falamos muito em ação integrada e conjunta, mas na prática cada um vai cuidando de sua vida 
e o resultado prático oscila entre muita des-coordenação e até uma certa dose de atuação 
conflitante aos próprios interesses comuns? Não parece existir falta de senso associativo e um 
vácuo de novas lideranças? 
 
PIRATININGA – Estamos vivendo um momento muito especial de liberdade cada vez maior do 
mercado. É a época das empresas e da competitividade. Até no mundo da educação se pode 
perceber essa tendência. As entidades de classe, principalmente as corporativas e lobistas, 
perderam sua importância em favor da livre empresa. Muita gente lutou pela 
desregulamentação e agora que esse dia chegou não sabe mais o que fazer. Eu sou 
inteiramente favorável a esse modelo só que ainda precisamos aprender a trabalhar com ele. 
Para que o panorama se torne ainda mais favorável, só falta o governo entender o que se 
espera dele: que não atrapalhe. 
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