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Fundador da Adag e presidente da ESPM, Piratininga é lembrado pelo envolvimento com o 
ensino e pelo trabalho em benefício da propaganda brasileira    
 
Em julho deste ano, a CitiFoundation firmou parceria com a Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (ESPM), em São Paulo, para o financiamento do braço de responsabilidade social da 
instituição chamado de ESPM Social. O acordo permitiu ao departamento, administrado pelos 
próprios alunos sob orientação de professores, ampliarem a realização de consultorias de 
marketing a Organizações Não-Governamentais (ONGs) e as atividades de um projeto de 
geração de renda na comunidade do Vale do Ribeira, na divisa de São Paulo com o Paraná. 
Mas um dos principais personagens dessa história não vai ver o resultado desse esforço. Luiz 
Celso de Piratininga, presidente da ESPM e responsável pelo acordo, faleceu no último dia 19, 
aos 76 anos. "Sem o envolvimento dele não teríamos conseguido o financiamento", diz 
Mariana Gonçalo, aluna de propaganda e gestora da ESPM Social. Foi ela a responsável por 
escrever uma carta, representando os 55 alunos que fazem parte da área, em homenagem a 
Piratininga. "O financiamento nos possibilitou dar um passo maior", diz Mariana. 
 
No comando da faculdade desde 2007, Pira (como era chamado pelos amigos) teve a carreira 
marcada pela dedicação ao ensino e à política de consolidação da publicidade. "O grande 
legado de Pira está no interesse que teve pela profissão e pelo ensino das técnicas de 
comunicação", afirma Petrônio Corrêa, presidente do Conselho Executivo de Normas-Padrão 



(Cenp). Mas, seu espírito combativo, também não é esquecido por todos que conviveram com 
ele. 
 
Bom de briga 
 
Roberto Duailibi, um dos diretores da agência DPZ, lembra de uma série de lutas políticas para 
a defesa da ética na propaganda em que Piratininga participou ativamente. Entre elas, houve a 
luta contra as "house agencies" (agências de propaganda mantidas por anunciantes), que 
tiravam mercado dos profissionais independentes. 
 
Piratininga, mesmo tendo uma atividade empresarial (a agência Adag, hoje tocada pelo filho 
dele, Luiz Celso de Piratininga Júnior), nunca se desligou da sala de aula. Ensinou por 30 anos: 
primeiro na Escola de Propaganda de São Paulo (hoje ESPM) e depois na Universidade de São 
Paulo (USP). Também foi um dos fundadores do Conselho de Autorregulamentação Publicitária 
(Conar) e presidente da Associação Brasileira das Agências de Publicidade. Pela sua trajetória, 
um dos sócios, Jefferson Scotti, sugeriu que ele se dedicasse à vida pública. A resposta foi: 
"Política eu faço desde garoto. Mas, tanto quanto a política, gosto muito de comunicação e 
principalmente do ensino e da vida acadêmica". 
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