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Armando Crisóstomo Ferrentini nasceu no dia 27 de janeiro de 1.943, no bairro do 

Brás, filho de Armando Ferrentini e dona lgnez Panini Ferrentini. Formado em Direito pela 
Universidade Mackenzie, sua vocação sempre esteve voltada à Comunicação Social. 

Tornou-se o primeiro jornalista da Imprensa paulista especializado em Marketing e 
Propaganda. Apesar de sua formação acadêmica ser Direito, bacharelado pela Universidade 
Mackenzie, a vocação jornalística nasceu no antigo jornal Diário Popular. 

Em 1.965, Armando Ferrentini, como é mais conhecido, estreava o Caderno 
"Asteriscos" no mesmo Diário Popular com notícias voltadas exclusivamente ao mercado 
publicitário. Ainda na década de 60, Ferrentini assumiu a diretoria comercial do mesmo Diário 
Popular e jamais abandonou sua veia jornalística pela publicidade. 

Juntamente com dois parceiros publicitários - Elóy Simões e Cícero Silveira - Ferrentini 
criou o mais tradicional e importante troféu da Propaganda brasileira, em 1.968, o Prêmio 
Colunistas que, até hoje, reconhece e destaca os melhores da publicidade nacional. 

Ferrentini foi repórter esportivo também e em 1.966 cobriu a Copa do Mundo na 
Inglaterra. Palmeirense de berço, em 1.971 assumiu a diretoria de propaganda da Sociedade 
Esportiva Palmeiras. Ainda na área de Esportes, foi interventor da Federação Paulista de 
Futebol em 1.979. Naquele mesmo ano, Armando Ferrentini assumiu a presidência da ADVB - 
Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil. Em sua trajetória profissional e empresarial, 
criou a Editora Referência (onde é sócio majoritário) responsável pelas revistas Propaganda, 
Marketing e pelo Caderno Propaganda & Marketing, hoje denominado apenas de Propaganda 
& Marketing. Ferrentini foi pioneiro também na criação de instituições importantes do mercado 
publicitário, como o Prêmio Marketing Best, a Semana Internacional de Criação, o Prêmio 
Veículos de Comunicação e fundou a ainda a Associação Brasileira dos Colunistas de 
Marketing e Propaganda- ABRACOMP. 

Sua trajetória de trabalho inclui também o ensino universitário. Palestrante voluntário 
sobre o que mais conhece na vida profissional. Armando Ferrentini é, ainda, presidente do 
Conselho Deliberativo da Escola Superior de Propaganda e Marketing. 

Indiscutível a contribuição profissional, social e de vanguarda desse jornalista ao 
fortalecimento e engrandecimento da Propaganda Brasileira, inclusive em nível internacional 
com apoio e cobertura ininterruptas há mais de três décadas do principal festival internacional 
da Propaganda, o Festival de Cannes, realizado anualmente na França. 

Inquestionável também a contribuição de Armando Ferrentini para o negócio da 
propaganda paulista, setor que detém hoje, mais de 70% das verbas publicitárias do País e 
onde se concentram as maiores e melhores agências de publicidade do Brasil, muitas 
originárias de jovens que tiveram incentivo e apoio desse jornalista e dos veículos 
especializados que edita e dirige até hoje. 

A história de vida, dedicação, respeito e defesa da propaganda paulistana, paulista e 
brasileira justificam esta nossa propositura em homenagem a um dos grandes filhos desta 
nossa cidade por tudo que tem feito por ela e por uma gama imensa de trabalhadores que 
fazem da propaganda de São Paulo uma das melhores do mundo. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2019, p. 110 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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