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Acontece no meio

Depois de quase 30 anos de carreira entre agências, 
desde janeiro deste ano Hiran Castello Branco é vice-
presidente da Escola Superior de Propaganda e Marke-
ting – ESPM. Hiran é filho de Renato Castello Branco, 
um dos maiores publicitários da história do País. 

Não há como falar da carreira de Hiran sem lembrar 
de seu pai. Renato, além de ter sido um dos publicitá-
rios mais importantes da profissão no Brasil, também 
foi um escritor de renome. Com mais de 20 livros 
publicados, participou do nascimento da Associação 
dos Profissionais de Propaganda (APP), em 1937; da 
criação da Associação Brasileira das Agências de Pu-
blicidade (ABAP), em 1949, e da fundação, em 1951, 
da própria ESPM. Em 1964, foi um dos fundadores do 
Conselho Nacional de Propaganda (CNP), sendo eleito 
seu primeiro presidente.

Ele começou sua carreira em 1935, na N.W. Ayer, 
passou quase 30 anos na JWT e, em 1971, fundou a 
CBBA – Castelo Branco, Borges & Associados, com 
outros profissionais egressos da Thompson. Faleceu em 
1995, deixando um legado de ética, responsabilidade 
social e eficácia de herança.

A CBBA foi a segunda casa de Hiran na publicidade. 
Depois de se formar em Administração na Fundação 
Getúlio Vargas, em 1973, ele rodou por todos os de-
partamentos da Norton Publicidade, até começar a 
atuar na agência em que seu pai era um dos sócios. E 
por lá ficou até a empresa ser vendida para a própria 
JWT, em 1986.

Em 1990, Hiran fundou a HCA, que tinha como prin-
cípio receber sua remuneração por comissionamento. 
“Possuíamos um modelo inovador, mas que se tornou 
convencional. Éramos apenas 40 profissionais, numa 

Gente

O bom samaritano
Renato Pezzotti

gresso Brasileiro de Propaganda. 
“Não há função mais nobre do que trabalhar no ser-

viço público. Aqui também tem um pouco disso, já que 
ensinamos cidadania e ajudamos jovens cidadãos a se 
formarem para um mundo melhor”, reforça.

Em 2006, enquanto presidente do Conselho Nacio-
nal de Propaganda (CNP), Hiran foi agraciado com a 
medalha Cinquentenário das Forças de Paz no Brasil, 
prêmio promovido pela ONU. Ele foi homenageado pelo 
trabalho voluntário realizado em prol do Unicef, quando 
atuou como coordenador do movimento Mídia da Paz, e 
na entidade Parceria Contra as Drogas.

Durante 15 anos, foi diretor voluntário do Hospital 
Samaritano, em São Paulo. Dirigiu a comissão médica do 
hospital e chegou a fazer parte da diretoria da casa nos 
anos 90. “Consigo até fazer uma operaçãozinha”, brinca. 
O próximo passo é unir duas instituições de excelência – 
a ESPM e o Samaritano, no Núcleo de Negócios de Saúde. 
“Mexemos com talentos e vocações. E ser criativo e ser 
cirurgião é muito parecido”, finaliza.

estrutura que esgota. A agência ficava no prédio da PB 
Kids (na zona oeste de São Paulo) e lá eu via o dia clarear 
e escurecer”, lembra o publicitário.

Depois de oito anos, o executivo decidiu reunir suas 
forças com Ricardo Guimarães e Dennis Giacometti, 
fundando a Giacometti Propaganda. “Como grande ad-
mirador do Rodrigo Sá de Menezes, fundamos a agência 
inspirados na Propeg. Sempre pretendemos ser uma boa 
agência em diferentes praças, no Rio, em Brasília e Belo 
Horizonte”, explica.

Mas, depois de quase 13 anos de união, ele deixou 
de ser sócio e se tornou apenas conselheiro da agência 
ao ser convidado por José Roberto Whitaker Penteado 
para ser vice-presidente da Escola. “Pretendi me desligar 
da agência sem dor. Todos do mercado colocaram algum 
tijolinho aqui e faço parte disso também”, diz Castello 
Branco. “É uma mudança na rotina, mas não é muito 
diferente porque sempre convivi muito aqui”, destaca. 

Esta é a primeira vez que o executivo trabalha 
numa instituição de forma remunerada. Hiran também 
acumula os cargos de presidente do Conselho Nacio-
nal de Propaganda (CNP), conselheiro da Associação 
Comercial de São Paulo e do Conselho Executivo das 
Normas-Padrão (CNP). 

Hiran já foi indicado quatro vezes ao Prêmio Caboré. 
Em 1980, 1981 e 1983 disputou o troféu na categoria Pro-
fissional de Planejamento/Atendimento – e levou a Coruja 
para casa em 1983. Em 1986, ainda, foi indicado ao prêmio 
como Empresário da Indústria da Propaganda. 

Além disso, já presidiu a Associação dos Profissio-
nais de Propaganda (APP), Sindicato das Agências 
de Propaganda do Estado de São Paulo e comandou 
a Comissão de Assuntos Socioambientais do IV Con-

n A WEBTraffic fez duas novas contratações: 
Felipe Garrido (ex- Buscapé) é o novo coorde-
nador da área comercial, e Danilo Lang Stapani 
(ex-English Town) atuará como analista de 
planejamento. Já Renan Sanches foi promo-
vido para assistente de mídia da empresa.

n A Epigram contratou cinco profissionais: a 
diretora de atendimento Anik Strimber (ex-
Telefónica); o diretor de arte Márcio Tirico 
(ex-G.A. Produções e Comunicação); Caio 
Nucci (ex-AdAgency) para o atendimento; e 
os redatores Walter Mazar (ex-CC&M Comu-

A Bold Conteúdo anuncia Daniele Marques 
como sua nova supervisora criativa.
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Luciana Serra (ex-F/Nazca S&S) é a nova diretora de 
mídia da Publicis Brasil.

A Africa promoveu Gustavo Gusmão, que 
passa a atuar como diretor de criação.

André Esteves (ex-Futura Propaganda) é o novo diretor de  
contas da Sunset.

A agência Mood reforça sua criação com a contratação do 
redator Augusto Coelho (ex-MPM Minas)

A Hotel Filmes comunica a contratação de 
Priscila Andrade como nova profissional 
de atendimento.

nicação e Marketing) e Beto Rando (ex-Fracta 
Propaganda & Marketing).

n A Sun/MRM Worldwide anuncia a contratação 
de Juliana Verde como nova supervisora de 
atendimento.

n O redator Rafael Moreno (ex-Mostro, de San-
tiago do Chile) chega a Tudo. 

n A Fess’Kobbi incrementa seu staff com a 
contratação de três planners, o gerente Igor 
Kupstas (ex-Europa Filmes), a analista Joyce 

Yuen (ex-Claro) e o estagiário Felipe Carvalho 
(ex-Conspiração Filmes).

n GfK comunica a admissão de Mario Destri. Ele 
é novo diretor executivo das áreas de auditoria 
de varejo e auditoria de serviços.

n Páris Piedade Neto (ex-Microsoft) assume 
como diretor de desenvolvimento de produtos 
da Predicta.

n O redator Ricardo Wolff (ex-DDB Berlim) 
reforça a equipe de criação da AlmapBBDO.

n Luiz Fernando Dal Póz Henriques (ex-
Benner) é o novo gerente de marketing do 
Grupo Linx.

n Willian Bastos (ex-Super Produções) 
desembarca na Power4 como diretor de 
operações da empresa.

n A Santa Clara ampliou sua equipe com 
a chegada de uma nova dupla de criação, 
composta pela redatora Daniela Ribeiro (ex-
Y&R) e pelo diretor de arte Paulo Lemos (ex 
Neogama/BBH).

Hiran Castello Branco herdou do pai, Renato, 
legado de responsabilidade social e eficácia
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