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Para quem gosta de propaganda, o livro “Bonitinha ou ordinária”, escrito pelo publicitário Júlio 
Cosi Jr. e que será lançado nesta terça-feira (10) pelo Instituto Cultural ESPM, promete ser 
uma viagem no tempo. Há mais de 60 anos na profissão, Cosi atualmente consultor de 
marketing escolheu o título, uma adaptação do clássico de Nelson Rodrigues “Bonitinha, mas 
Ordinária”, porque, segundo ele, “em propaganda não existe meio termo: ou é cute (bonito em 
inglês) ou corny (caipira, mal feito)”. 
 
Ele conta que ouviu a definição pela primeira vez de Bill Bernbach, quando era estagiário na 
Doyle Dane Bernbach, em Nova York, em 1961. “Era a mais talentosa agência nos Estados 
Unidos. Ele me disse que propaganda não tem meio termo, ou é cute ou corny. Ou seja, ou é 
bonitinha ou é boba. Ou consegue ou não consegue”, sentencia Cosi. 
 
Sob esse conceito afiado, o escritor descreve no livro capítulos da sua trajetória profissional e 
histórias da publicidade brasileira, que entre os anos 40 e 50 tinha muitos diretores de arte e 
criação estrangeiros, “que vieram para o Brasil e ganharam muito dinheiro, porque a 
propaganda brasileira foi ganhando brilho aos poucos”, conta Cosi. 
 
No sumário do livro há um capítulo que ensina como criar uma campanha partindo do zero. 
“Eu começo ensinando a buscar a estratégia certa e que seja conveniente para o produto”, 
afirma ele. Na contracapa do livro, Carlos Chieza (ex-presidente do Clube de Criação de São 
Paulo), escreveu: “um livro que dispensa marcador, em cada página começa uma história 
interessante”. “Tem mil histórias que conto, como a estratégia para a criação de campanha da 
água de colônia da Bozzano 1010”, adianta o autor. 
 
Com passagens por grandes agências como Almap, Eclética e Standard, Cosi considera que 
Alex Periscinoto (da Almap) deu o título de diretor de criação a ele para encantá-lo. “Eu nunca 
fui diretor de criação, o criador número 1 na Almap era Alex Periscinoto. Eu sou um 
gerenciador de contas, especialista em marketing”, diz. 
 
A obra está dividida em três partes: a primeira trata do Renascimento entre os séculos 14 e 
16; a segunda aborda o impressionismo, no século 19, e a terceira mostra o processo criativo 



dos anos de 1949 a 1986, memórias da vida profissional e algumas passagens da vida pessoal. 
“Considero essas épocas marcos da criatividade revolucionária”, reforça Cosi. 
 
Sobre a propaganda atual, Cosi revela que não tem nenhuma solidez para poder emitir 
opiniões, que se trata de uma nova geração, mas diz: “hoje existe muito malabarismo e pouca 
profundidade. Por outro lado, os recursos de criação são imensamente maiores do que eram 
antes. Hoje os truques são feitos de uma forma que no passado não podia se pensar, mas a  
capacidade de comover o consumidor, não sei não...”. 
 

 
 
O lançamento de “Bonitinha ou Ordinária” será nesta terça-feira (10), na Livraria Saraiva do 
Shopping Eldorado, em São Paulo, às 19h. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 ago. 2010, p. 13.  


