
O mineiro Bernardo Paz criou em Brumadinho, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, o 
maior centro de arte contemporânea do planeta: o Instituto Inhotim. Com quase cem 
hectares de área de visitação, que inclui 17 galerias de artistas de renome nacionais e 
internacionais, jardim botânico (o próprio Burle Marx deu "sugestões" na composição 
dos espaços), lagos e mata preservada, o lugar deve receber 400 mil visitantes em 2012, 
boa parte vinda de países europeus atraídos pelo ambiente inovador e artístico. 
Empresário do ramo de mineração e um dos maiores mecenas da arte brasileira, Paz 
não revela quanto investiu em Inhotim, que emprega quase mil colaboradores, mas 
estima-se que os valores possam chegar a US$ 500 milhões. Por mês, 50% do que é 
gasto na manutenção do lugar saem do bolso dele. O restante é arrecadado com a 
bilheteria e patrocinadores de peso, como Vale, Vivo, Banco Votorantim e Itaú, entre 
outros. Com seis casamentos no currículo — e prestes a ser pai pela sétima vez —, Paz 
transformou o instituto no maior projeto de sua vida e já desenha a expansão do lugar 
para os próximos anos, com direito a aeroporto, hotéis, lofts para venda e concha 
acústica. Com voz quase inaudível, entre um cigarro e outro, o empresário, que 
atualmente comanda o Grupo Itaminas, falou ao Meio & Mensagem sobre 
investimento em marketing cultural e temas econômicos que dificultam a vida dos 
industriais brasileiros. 

Meio & Mensagem — Por que decidiu criar 
o Instituto Inhotim? Como surgiu a ideia? 
Bernardo Paz — Um projeto como o 
Inhotim não é planejado, ele é intuitivo 
- porque, na verdade, trabalhei com áre
as diferentes, como mineração e aço. Ve
nho de uma família em que minha mãe 
era artista, poeta, e meu pai, engenhei
ro, filho de militar. Certamente eu tinha 
o lado da minha mãe mais forte. Esta fa
zenda veio junto com a mineradora que 
comprei. Tinha me separado de uma das 
minhas ex-mulheres e falei: "Vou ficar por 
aqui mesmo" Era só uma casinha, não t i 
nha mais nada. Como não sei ficar para
do, comecei a inventar moda. Conheci o 
Roberto Burle Marx — ele foi amigo meu, 
frequentei muito o sítio dele —, que veio 
aqui várias vezes e deu muitas sugestões 
do que fazer com os jardins. Depois, co
mecei a comprar arte contemporânea -
do Tunga, da Lygia Clark... 

M&M — Como foi o processo de transfor
mar uma c o l e ç ã o particular em um pro
jeto grandioso, considerado o maior mu
seu de arte c o n t e m p o r â n e a do mundo a 
c é u aberto? 
Paz — Temos de diferenciar o maior mu
seu de arte a céu aberto do mundo do que 
na realidade é Inhotim. Vamos acabar com 
essa mania de dizer que isso aqui é um 
museu. Isto aqui é um lugar no mundo! 

As pessoas se assustam porque não é um 
museu, é um lugar. Na realidade, quando 
comecei, não pensei em fazer o que está 
aqui. Foi acontecendo, porque eu sabia 
que arte contemporânea envolve volumes 
grandes - à medida que criam esse volu
me, tem que ter um jardim. Os volumes fo
ram sendo construídos e os jardins foram 
se expandindo. Claro que isso depende de 
dinheiro, que eu tive, em princípio, de co
locar - sou industrial há 40 anos. Foi um 
grupo pequeno de pessoas que fez comi
go tudo isso e, quando cresceu o suficien
te para achar que não poderia mais ser só 
meu, tinha que ser público, tive de renun
ciar, praticamente, à minha vida pessoal e 
até à minha vida mental. Quando você tem 
que se dedicar ao público, não pode mais 
pensar em você, tem que pensar nas pes
soas. Não penso em outra coisa a não ser 
construir. Já pensei em tudo que vai acon
tecer aqui nos próximos dez anos. Inho
t im está pronto para mim. Fazer Inhotim 
acontecer é um processo perturbador. Eu 
vivo da perspectiva de Inhotim dar certo. 

M&M — Nesses anos todos (Inhotim foi 
idealizado na d é c a d a de 1980 e fundado 
em 2002), quanto v o c ê investiu no institu
to e como ele é mantido financeiramente? 
Paz — Me desculpa, mas o que é dedica
do ao público não tem preço. Todo valor 
que eu disser, diante das pessoas, do ser 

humano, não é nada. O ser humano me
rece dez vezes mais do que já gastei aqui, 
isso não é relevante. Relevante é o que 
posso fazer para as pessoas. Metade do 
valor colocado aqui é meu. Metade é ar
recadado pelo próprio parque e por mais 
eventuais patrocinadores via Lei Roua-
net. Temos, hoje, um dos maiores volu
mes do Brasil aprovados pela Lei Roua-
net (N.E.: segundo a assessoria do insti
tuto, foram aprovados R$ 21 milhões em 
captação para 2012). Este ano vamos ter 
400 mi l pessoas aqui. Vamos chegar a ter 
um milhão de visitantes do mundo inteiro. 
A vantagem maior é que Inhotim trans
forma as pessoas, que chegam aqui e to
mam um susto. 

M&M — Inhotim está fora do eixo Rio-São 
Paulo... 
Paz — (interrompendo a pergunta) Vou 
explicar, porque as pessoas não enten
dem. É difícil... Você cria um lugar e não 
existe eixo Rio-São Paulo, Nova York-Lon-
dres ou Berlim-Paris. Existe um lugar, que, 
por acaso, está aqui. Estou pouco ligando 
se existe eixo Rio-São Paulo, não impor
ta se é nos Estados Unidos ou na França. 
Eu fiz um lugar. Fico horrorizado porque, 
às vezes, não consigo arregimentar recur
sos e patrocínio porque não estou em São 
Paulo. Quando a ficha cair, vai ser tarde 
para eles. Vou contar uma coisa que acon

teceu com (o torneio de tênis) Roland Gar
ros. Quando fundaram o torneio, esco
lheram cinco patrocinadores que deram 
500 mil euros cada um. Quando venceu o 
contrato, cinco anos depois, eles correram 
para renovar. Disseram: "Quero dez m i 
lhões de euros de cada um"! Quatro não 
quiseram, mas havia 20 (empresas) na fi
la querendo botar os dez milhões de eu
ros. O (empresário) brasileiro ainda não 
entendeu (Inhotim). Quando entender 
vai ser tarde, porque não vai mais conse
guir participar. As agências de publicida
de vêm aqui, se apaixonam e enlouque
cem com isso, mas não entendem direi
to. É uma coisa muito simples, ridicula
mente simples. Isto é a forma mais fácil 
de viver. Aqui você relaxa, não tem stress. 

M & M—V o c ê está buscando e x c e l ê n c i a na 
f o r m a ç ã o da sua diretoria (Recentemente 
foram contratados como diretora de proje
tos e captação e diretor de imagem e cria
ção, respectivamente, Renata Salles (ex-
-T4F) e Alexandre Suannes (ex-Africa, W/ 
Brasil e AlmappBBDO))? 
Paz — Estou buscando excelência em tu
do. Quando se lida com pessoas, a expres
são que deve reger é "excelência absoluta" 
Tenho muita preocupação em não conse
guir levar isto aqui até o fim por uma ra
zão simples: porque isto depende de mui
to dinheiro. Eu não tenho muito dinheiro, 
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as minhas empresas têm. Ainda não com
prei apartamento para os meus filhos - e 
eu tenho sete filhos. Fico preocupado por
que vou gastar aqui R$ 11 milhões ou R$ 12 
milhões este mês e minha filha, que mo
ra em Nova York, pediu R$1,5 milhão pa
ra comprar um apartamento e eu não dei 
o dinheiro. Ela mora lá de aluguel. O meu 
problema é fazer com que as empresas de 
publicidade entendam o que o New York 
Times entendeu, quando dedicou uma pá
gina sobre Inhotim (a reportagem foi pu
blicada em 9 de março). O que eu preci
so é que as pessoas que formam opinião 
neste País entendam Inhotim, ajudem as 
pessoas a entender Inhotim e me ajudem 
a levar esse negócio à frente. 

M&M — 0 que o Instituto Inhotim oferece 
em termos de imagem para uma empresa? 
Paz — O presidente da Fundação Dom 
Cabral chegou para m i m e disse: "Ber
nardo, isto aqui não tem limite" Por que 
não tem limite? Fiquei tentando dedu
zir... Porque é belo; porque por trás tem 
uma área de inclusão social sólida, com 
atendimento a 50 mi l crianças de esco
las públicas; porque tem a área de botâ
nica mais importante do Brasil (são mais 
de 1.400 espécies de palmeiras), a Mata 
Atlântica intocada e os jardins. E vai ter 
hotéis com qualidade excepcional, cen
tro de convenção, teatro, concha acústi
ca, green house, 300 lofts para venda, para 
Inhotim se perpetuar. Consegui a aprova
ção da Anac (Agência Nacional de Avia
ção Civil) e da Infraero para construir um 
aeroporto. Agora estou falando com o Go
verno de Minas e algumas outras empre
sas para que possa construí-lo. É um pro
jeto para dar sustentabilidade ao Institu
to, que terá mais cem pavilhões, mais de 
mi l pessoas trabalhando e mais 700 hec
tares de jardins. É impossível manter isso 
sem ter uma estrutura comercial por trás, 
mas esta estrutura não visa lucro para bo
tar no bolso do dono, mas, sim, o intuito 
de manter Inhotim. Muito provavelmen
te pode surgir uma grande empresa aqui, 
como surgiu a Disneyworld. 

M&M — Dentro da sua concepção, este pro
jeto deve ficar pronto em quanto tempo? 
Paz — Por m i m ficaria pronto ontem (ri
sos). A maquete e o 3D ficarão prontos em 
40 ou 60 dias. Não sei em quanto tem
po, dependo do meu dinheiro e dos i n 
vestidores. É o melhor negócio do mun
do transformar isto em uma companhia. 
Mas o que o mundo é hoje? Especulação, 
dinheiro rápido. O Brasil se transformou 
em um foco de especulação, mais nada, 
e as indústrias estão morrendo. Não es
tá nascendo nenhuma companhia de al
ta tecnologia, sofisticada, porque o Brasil 
não tem técnica. (05 técnicos) estão nos 
Estados Unidos, na China e na Coreia. 

M&M—De quantas empresas você é sócio? 
Paz — Tenho umas dez empresas, mas, 
funcionando, só duas minerações, cha
madas Itaminas. Fechei todo o resto por
que se tornou antieconômico diante da 
taxa cambial. (O Brasil) não tem proble
ma de infraestrutura. Eu posso embarcar 
a qualquer momento, tem trens grandes, 
tem porto, tem tudo, mas a taxa cambial 
impede qualquer trabalho na área, inclu
sive na área de semiacabados. Nós caímos 
no conto do vigário americano e europeu. 
Eles vão entupir o Brasil de mercadoria e 
o Brasil vai vender commodities, porque 
não souberam administrar a taxa cambial. 

A China soube, o Japão e a Coreia soube
ram na sua época: o câmbio mata. Juros 
não matam, mas câmbio mata. Tinha de ter 
havido um controle maior. Não poderiam 
ter deixado chegar aonde chegou. Agora 
é tarde. Vão levar cinco ou seis anos para 
controlar esta situação porque têm de equi
librar todos os setores do custeio da eco
nomia brasileira, inclusive do governo. Ao 
equilibrar todos os setores de custeio, vo
cê é capaz de interferir no dólar. O gover
no está preocupado agora, mas tinha que 
ter se preocupado oito anos atrás, quando 
tinha que equilibrar as contas e o câmbio. 

M&M—Isto inviabiliza a indústria nacional? 
Paz — Totalmente. A indústria só com
petirá se for protegida. Eu não tinha co-

mo (seguir com as empresas), ia quebrar. 
Já tinha quebrado uma vez, ia quebrar pe
la segunda vez. 

M&M — V o c ê acha que os e m p r e s á r i o s de
vem ter o olhar voltado para a China, co
mo v o c ê teve na d é c a d a de 1980 (Paz re
cebeu US$ 10 milhões em 1986 para mon
tar uma empresa em sociedade com o go
verno chinês)? 
Paz — Nenhum louco neste mundo põe 
dinheiro aqui. A não ser em entreteni
mento, setor imobiliário ou, talvez, par

ques, porque a população está frequen
tando um pouco mais. Falsamente, por
que não tem como segurar esta popula
ção no emprego - o Brasil não é os Esta
dos Unidos, onde 70% é consumo. E mes
mo lá, com 70% de consumo, destruiu-se 
a indústria, o conteúdo e o mercado f i 
nanceiro começou a dominar. O capita
lismo está à prova, porque mataram as 
riquezas em função do mercado, do di 
nheiro muito rápido. O mundo todo es
tá diante de um capitalismo falido e que 
está morrendo. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1501, p. 6-7, 19 mar. 2012.




