
Eu me lembro 
Armando Ferrentini 
 
É a primeira vez em 46 anos ininterruptos do propmark que escrevo neste espaço na primeira 
pessoa do singular. 
 
Penso que assim haverá uma só pessoa para assumir a responsabilidade pela história que vou 
contar, com seus acertos e erros. 
 
Sequer entrara na fase adulta estava com 20 anos de idade quando meu irmão Nello 
Ferrentini, que estava liderando a implantação de uma nova fase no antigo Diário Popular, 
convocou-me para montar o departamento comercial do jornal, que nunca havia existido em 
suas oito décadas de atividade. 
 
Nello tomou essa decisão, com o respaldo dos proprietários do Diário Popular, baseado na 
força da minha juventude, no amor ao trabalho que desde menino demonstrava (comecei a 
trabalhar com 12 anos, do que muito me orgulho) e na minha fé inquebrantável de que quase 
tudo é possível quando se quer. 
 
É claro, havia ainda um componente de experiência publicitária na minha formação, apesar da 
pouca idade. Já havia trabalhado em agências de propaganda, duas das quais responsáveis 
por ensinamentos que não possuía: a Multi MP Propaganda, braço da McCann criado para 
atender, a partir de 1957, a conta da Willys, que conflitaria com a GM se ficasse na agência 
mãe. E a J.Walter Thompson, uma verdadeira escola de publicidade, que me fez perceber logo 
cedo a importância da atividade e da profissão para um mundo em desenvolvimento. 
 
Bom de amizades, o que cultivo até hoje, levei comigo para o Diário Popular alguns jovens 
como eu, sequiosos por subir na vida trabalhando duro, mas com prazer. 
 
O departamento comercial foi montado, produzindo os primeiros resultados para o jornal, que 
nunca havia tido em suas páginas os chamados grandes anunciantes com os seus grandes 
anúncios. 
 
Na minha permanente inquietude, porém (que me acompanha até hoje), percebia claramente 
que faltava algo importante para o Diário Popular se consolidar: ser lido pelos publicitários, 
que assim veriam com maior facilidade a rápida e moderna transformação daquele meio 
impresso que tinha passado, já possuía o presente e lutava por um bom lugar no futuro. 
 
Em uma insuportável aula de Direito Comercial (uma contradição nesta história), nos primeiros 
anos do curso de Direito que frequentava na Universidade Mackenzie, desliguei-me do 
professor-apostila e pus-me a pensar no que poderia ser a solução para o problema do jornal. 
 
A ficha caiu rapidamente: passaria a escrever uma coluna semanal sobre propaganda, com 
foco em elogios e críticas, o que, a meu ver, logo atrairia a atenção do mercado. 
 
Era necessário, porém, que os textos, de um lado e do outro, fossem corretos, equilibrados, 
consistentes, responsáveis, isentos e coerentes, demonstrando um mínimo de conhecimento 
de causa. 
 
Sob essa linha mestra de análise, inclusive no noticiário, a coluna pegou e logo choveram 
cartas (era o que havia na época) exigindo um espaço maior para o Asterisco, primeiro nome 
de batismo da seção. 
 
A direção do jornal logo percebeu que ali estava sendo construí-da a maior ponte do veículo 
com o meio publicitário em seus 80 anos de vida. Por isso, o apoio foi total, até porque logo 
passamos a receber anúncios do trade, a preços de tabela – onde Asterisco já estava inserido  
com 20% de desconto de agência... Os mesmos prosaicos 20% objetos de extensa e relevante 
matéria nesta edição comemorativa dos 46 anos do propmark. 
 



Mas havia outra razão para o sucesso de Asterisco: estávamos em 1965, sob novo governo, 
repleto de boas intenções (que mais tarde se desvirtuaram, desaguando nos anos de chumbo), 
com planos para tirar o Brasil da sua letargia de gigante adormecido. 
 
Esse primeiro momento do governo militar desenhou os passos iniciais para a segunda grande 
etapa do nosso desenvolvimento, cabendo a Juscelino Kubistchek, dez anos antes, iniciar a 
primeira. Sim, houve Getúlio lá atrás, mas o Brasil era um deserto de homens e ideias, como 
afirmava Oswaldo Aranha, e o pequeno caudilho, que tempos depois “sairia da vida para entrar 
na História”, diante dessa dificuldade de talentos e de tecnologia, preferiu embrenhar-se no 
populismo, alternando momentos de glória, como a criação da Cia. Siderúrgica Nacional e da 
Petrobras, com decisões cucarachas, nas quais se sobressaía o estilo da dupla Perón e Evita, 
cujos espíritos até hoje pairam sobre a bela Argentina, entravando seu progresso. 
 
Mas, onde estava eu? Sim, na “outra razão” a anabolizar a importância e o consequente 
sucesso (ou vice-versa) de Asterisco. A propaganda brasileira precisava de um porta-voz sério, 
competente, independente e do ramo. Já era jornalista (provisionado) antes da lei que 
regulamentou a profissão e já o era nos primeiros momentos de Asterisco. Mas meu coração 
desde cedo era publicitário. No meu título de eleitor – o primeiro deles, tirado aos 18 anos, 
que guardo até hoje, consta: profissão, publicitário. Era a simbiose perfeita para preencher, de 
forma razoável, a lacuna do mercado, o que veio a se reforçar ainda mais a partir de 1968, 
com a formatura em advocacia. 
 
Um bom jornalista precisa conhecer leis, para melhor entender o mundo que o cerca e se 
desviar das armadilhas que o seu entusiasmo prepara. 
 
Eu me lembro, foi assim que tudo começou, há 46 anos. A história é longa, repleta de 
fatos, de alegrias e tristezas, mas  é bom que se diga  é uma história gratificante, 
que me cativa até hoje e me entusiasma com o mesmo ardor da juventude, quando 
acompanhava Asterisco  como uma criança  saltar da máquina de escrever para as 
linotipos e destas para a paginação nas bancadas de madeira do saudoso Diário 
Popular, expelindo provas nesse curto caminho para a revisão corrigir o que fosse 
preciso, antes da rotativa girar, numa época em que a língua portuguesa era tratada 
melhor que hoje, quando querem introduzir erros nos livros escolares, por quê?, meu 
Deus! É assim que o povo fala. Que povo? O que infelizmente não aprendeu a falar (e a 
escrever) direito, por culpa das nossas precariedades. 
 
O jovem jornalista virou empresário, ergueu a sua própria editora, delegou muitas tarefas a 
profissionais que formaram equipes das quais sempre me orgulhei. 
 
Muitos deles abriram também suas empresas e são hoje bem-sucedidos, com um traço comum 
que é um dos meus pontos de honra: a manutenção dos nossos laços de amizade e respeito. 
 
No mundo cada vez mais digital, aquele jovem jornalista, 46 anos mais velho, não esconde seu 
amor incondicional pelo papel, embora sua empresa invista cada vez mais no admirável mundo 
novo. Fomos o primeiro jornal do trade a inaugurar seu site na web. 
 
Mas como a paixão é apaixonante, como é bom, mais que bom, muito bom nas primeiras 
horas das manhãs de sábado recolher na soleira da porta de casa o exemplar impresso do 
propmark. 
 
É um prazer que vem do fundo da alma e que se fortalece com o passar do tempo. 
 
É o mesmo prazer que sentem todos os fazedores, aqueles que amam o que fazem, como a 
valorosa equipe do propmark. 
 
A história prossegue, o propmark é do mercado. 
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