
Propaganda da ECA-USP faz 40 anos 
 

 
 
 
A ECA-USP (Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo) comemorou os 40 

anos do curso de publicidade e propaganda da 
faculdade na semana passada. A celebração oficial 
contou com palestra de Armando Ferrentini, diretor-
presidente da Editora Referência e presidente do 
Conselho Diretor da ESPM (Escola Superior de 
Propaganda e Marketing), que homenageou dois ex-
presidentes da escola: Otto Scherb e Luiz Celso de 
Piratininga. 
 
Ferrentini iniciou a palestra falando sobre a apreensão 
de que a internet elimine alguns meios de 
comunicação. “Eu posso garantir que nenhum meio vai 
acabar. A história nos ensina o presente e o futuro. 
Nenhum meio acabou até hoje, eles apenas mudaram. 

Ainda hoje a pedra do tempo das cavernas é usada como propaganda”, falou o presidente do 
Conselho Diretor da ESPM.  
A importância da publicidade no Brasil também foi citada pelo palestrante. “A publicidade no 
Brasil não tem mais de 50 mil profissionais, mas o público brasileiro adora a propaganda. 
Muitas vezes o comercial é melhor que alguns programas”, disse Ferrentini. 
 
A palestra teve como tema central os dois grandes nomes da publicidade. Otto Scherb foi o 
primeiro a ser lembrado. “Otto teve uma importância extraordinária no desenvolvimento da 
ESPM. A Escola de Propaganda não foi criada para ser o que é hoje com 11 mil alunos e mais 
de 700 professores. Foi ele que projetou a ESPM do futuro”, falou o presidente do Conselho 
Diretor da ESPM, lembrando que foi Scherb quem acrescentou os termos Superior e Marketing 
ao nome da instituição de ensino. 
 
Quando foi fundada, há 60 anos, a Escola de Propaganda ministrava cursos livres. Foi Scherb 
quem teve a ideia de transformá-la para oferecer cursos de graduação quando assumiu a 
presidência, em 1971. “Ele deu o primeiro grande pontapé. Ele ousou imaginar a escola muito 
maior”, contou Ferrentini. O palestrante falou sobre o bom humor de Scherb, que lutou na 
Segunda Grande Guerra Mundial. “Apesar dessa imagem de militar, de repente, ele soltava 
uma piada que fazia todo mundo rir”, contou. A curta participação de Pira à frente da ESPM, 
entre 2007 e 2009, também foi citada por Ferrentini. “Ele me impressionava pela extrema 
sinceridade”, disse. 
 



O diretor-presidente da Editora Referência contou que participou  de perto da chegada de Luiz 
Celso de Piratininga à presidência da Escola. “Eu conduzi esse processo já como presidente do 
Conselho Diretor da ESPM. Entre as suas bandeiras estava a internacionalização da escola. Ele 
deu uma mudada na escola e fez dela mais do que ela já era”, falou Ferrentini. O papel do 
fundador da Adag na realização do III Congresso e na criação do Conar (Conselho Nacional de 
Autorregulamentação) foi um dos temas da palestra. “Ele teve um trabalho importante na 
confecção e na aprovação do Conar em uma época difícil”, contou. 
 
A palestra também teve apresentação do documentário “Otto Scherb: Uma história de quem 
entendeu tudo muito antes” e de depoimentos de grandes nomes do mercado sobre os dois 
publicitários homenageados, entre os quais do atual presidente da ESPM, José Roberto 
Whitaker Penteado; do conselheiro associado e ex-presidente da ESPM, Francisco Gracioso; do 
presidente do CNP (Conselho Nacional de Propaganda), Hiran Castello Branco; do presidente e 
fundador da Talent, Julio Ribeiro; do vice-presidente do Conselho Deliberativo da ESPM, Luiz 
Sales; e do sócio-diretor da DPZ, Roberto Duailibi. 
 
O evento também marcou o lançamento do livro “A USP e a invenção da propaganda, 40 anos 
depois”, organizado pelo professor da ECA-USP, Victor Aquino. “Não apenas por ser um expert 
da área, ser um bandeirante da notícia da propaganda, ele é uma das grandes cabeças do 
marketing. E ele ter convivido com esses dois colegas nossos que passaram por aqui e são os 
verdadeiros criadores do curso de propaganda facilitou enormemente esse contato e 
engrandeceu esse momento”, disse Aquino. 
 
Na plateia estavam alguns nomes importantes da propaganda como o cartunista Dorinho e o 
presidente da Adag, Celso Piratininga Jr. “Foi uma homenagem muito emocionante. Armando 
Ferrentini trouxe uma visão de mercado a respeito da importância do Otto e do Pira para a 
instituição da publicidade”, opinou Piratininga. 
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