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O publicitário gaúcho Bottega ganhou os principais prêmios da publicidade regional, 

nacional e conquistou o único Leão de Ouro em Cannes para o RS em 2001. 

Atualmente faz parte da direção do Clube de Criação do RS e, recentemente, assumiu a 

vice-presidência da Associação Riograndense de Propaganda. Em 2016 foi finalista na 

categoria Diretor de Criação no Salão da ARP. – Crédito: Reprodução de Tela 
Texto | Alessandra Castaman 

A primeira aula inaugural online do curso de Publicidade e Propaganda do Centro 

Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) aconteceu na noite da última quarta-feira (08/04) 

por meio da plataforma Blackboard Collaborate. O convidado foi Cado Bottega, um dos 

publicitários mais representativos da propaganda gaúcha. A partir do tema “Pintar o teto: o 

desafio de Michelângelo”, ele falou sobre processo criativo e o valor das ideias. Mais de 

150 pessoas participaram da sessão, entre elas, estudantes do curso dos campi FAPA e Zona 
Sul, além de ex-alunos, professores e convidados externos. 

http://facs.uniritter.edu.br/cado-bottega-a-criatividade-e-a-arte-de-resolver-problemas/


Cado Bottega explicou que na publicidade é preciso saber usar os argumentos das técnicas 

de criatividade para vender, ressaltando que cada profissional tem um jeito próprio de criar. 

Fez questão de salientar que o processo criativo nem sempre é rápido: “A criatividade é a 

arte de resolver problemas”. O publicitário disse também que “é preciso trabalhar mais e 

desenvolver mais, pois é da quantidade que se tira a qualidade”. O processo é trabalhoso, 
“mais vale a pena no final”, garantiu. 

Profissional com 35 anos de experiência, Bottega já trabalhou como Diretor de Criação em 

agências como Competence, Matriz, Martins e Andrade, Escala e21, CDN. Empreendeu 

duas agências de propaganda: Artefacto e Upper até o ano de 2001.  Professor de 

graduação, pós-graduação e intensivos da ESPM-RS, foi Diretor da Escola de Criação da 

ESPM e atualmente é professor convidado do SENAC-RS na pós-graduação. Como 
publicitário já atendeu grandes marcas: Iguatemi, Multiplan, Gaston, Paquetá entre outras. 

Além de publicitário e músico, também é um ilustrador premiado na literatura infantil. 

Bottega contou aos estudantes de PP da UniRitter que escolheu a publicidade porque 

gostava de desenhar e recebeu a influência do pai que era projetista (participou do projeto 

do Planetário de Porto Alegre). “A ilustração durante muito tempo era uma substituição da 

fotografia, que era muito cara. Com o tempo ela começou a ganhar contornos de arte e hoje 
tem coisas maravilhosas na ilustração”, constata. 

Respondendo a dúvida de uma aluna sobre o que fazer quando surge o bloqueio criativo, 

explicou: “a criação às vezes é um ato solitário, mas é necessário também conversar com 

outras pessoas, trocar ideias, ler um livro, assistir um filme. Às vezes o bloqueio se deve à 
necessidade de dar forma ao dilema da folha em branco”. 

A professora de Publicidade e Propaganda Deise da Luz deixou um recado no bate-papo: 

“Acredito muito na fusão da publicidade com o design, os projetos que funcionam nesse 

modelo tem se diferenciado bastante”. A professora Camila Morales revelou que 

entrevistou Cado Bottega para o seu TCC e que sempre admirou muito o publicitário, com 
quem conversou ontem sobre propósito na publicidade. 

Respondendo a uma aluna do primeiro semestre que pediu dicas, Cado Bottega respondeu: 

“Primeiro ser curiosa, perguntar, se grudar em alguém que admire, estudar o trabalho da 

pessoa, entender o processo de criação da pessoa. Buscar referência, leitura, cinema, teatro, 

absorver todas as culturas, tudo é importante”. 

O valor das ideias 

Geferson Barths, coordenador do curso 

de Publicidade e Propaganda da UniRitter – Crédito: Reprodução de Tela 



Para o coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da UniRitter, Geferson Barths, 

“refletir sobre o processo criativo e o valor das ideias deveria ser uma prática constante. O 

tema é atualizado diariamente pelos movimentos da sociedade. As tecnologias passam, as 

técnicas mudam, os modelos e fluxos operacionais se transformam, mas o que fica é a 

criatividade. Esse dom, inerente ao ser humano, nenhuma máquina será capaz de substituir. 

Foi um prazer enorme receber Cado Bottega. Somos gratos pela bela aula, humana e 

inspiradora. Nosso curso se fortalece ainda mais e cresce em sabedoria a partir dos 
ensinamentos dessa noite”. 

  

  

  

Campanha publicitária 
O professor Cado Bottega contou que criou uma campanha publicitária para os tempos de 

pandemia, o roteiro segue a métrica do ‘’samba do avião” e aos poucos a música vai se 

adaptando ao momento atual, confira um trecho: 

Roteiro Rio de Janeiro: 

Estou vivendo de saudades 

Minha alma canta 

Na sacada 

Na janela 

Vejo o Rio de Janeiro 

Pela TV 

Estou vivendo de saudades 

Teu mar 

Serra 

Praias sem fim 

Rio de Janeiro 

Tua alegria 
Você foi pra mim 

Devido ao isolamento social para estancar o avanço da pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19), a Faculdade de Comunicação Social do Centro Universitário Ritter dos Reis 

(UniRitter) adaptou as aulas inaugurais para o ambiente virtual. Confira a íntegra da Aula 

Inaugural com o publicitário Cado Bottega no canal da Agência INQ no Youtube. 

 

https://youtu.be/wvJkSLgCuUA

