
m Mini Cooper, uma lata de 
Pepsi e até uma caixa de sa
bão em pó Om]o já se trans

formaram numa espécie de tela 
para o artista plástico pernambu
cano Romero Britto, 49 anos. Ele 
encontrou no licenciamento de 
produtos uma poderosa forma de 
disseminar seus trabalhos. "Que
ro que a minha arte seja de inclu
são. Não preciso falar que eu tenho 
pinturas exclusivas só porque es
tão na mão de pessoas importan
tes", diz. A aproximação com as 
empresas começou por acaso, em 
1989, quando Britto foi descober
to em Miami pelo francês Michel 
Roux, que era responsável pelo 
marketing e distribuição da vodca 
Absolut nos Estados Unidos. Roux 

então o convidou para criar uma 
campanha publicitária para a be
bida. Foi um sucesso — e Britto 
não parou mais. Nas suas contas, 
até hoje fez mais de mil trabalhos 
para empresas. Confira, a seguir, 
a entrevista que ele concedeu com 
exclusividade para a Pequenas 
Empresas & Grandes Negócios, 
de seu estúdio em Miami. 

Quando você percebeu que 
e r a um artista? 
Desde pequeno adorava desenhar 
nos meus cadernos, mas nunca 
imaginei que a minha pintura se 
tornaria tudo para mim. Confor
me você cresce, precisa se adap
tar ao mundo ao seu redor e to
mar uma decisão de onde se en-

caixa melhor. E u queria ser 
embaixador do Brasil , viajar o 
mundo, representar o país. Por is
so, fui fazer direito na Universi
dade Católica de Pernambuco. 
Mas quando estava na faculdade 
percebi que aquilo não era para 
mim, estava infeliz. Antes de co
meçar o quarto semestre, resolvi 
abandonar o curso e tentar minha 
arte em outro lugar. O Brasil de 25 
anos não tinha as mesmas opor
tunidades do Brasil de hoje. 

O que o inspira a criar? 
O que está acontecendo no mun
do e o que estou vivendo me ins
piram a criar minha arte. Você vê 
praias, montanhas, tantas caras 
de pessoas, coisas criadas pelo 
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homem. Mas o mais importante 
é o amor. Se você não tem amor, 
não cria nada. 

Como é o seu processo 
de criação? 
É muito fluido. Quando estou no 
estúdio, em Miami, chego cedi
nho e só saio bem tarde. Tenho 
muitas ideias, o problema é o 
tempo para executar todas elas. 
Eu adoraria poder criar tudo que 
imagino. T e n h o muitas enco
mendas de galerias e de colecio
nadores, e t a m b é m vou traba
lhando em experiências novas 
que eu quero fazer. Viajo bastan
te, visito e x p o s i ç õ e s . E m b o r a 
quando esteja viajando eu não 
possa criar, viajar ajudar a reno
var as ideias. 

Quanto tempo você leva 
para terminar uma obra? 
Depende. Eu começo vários tra
balhos ao mesmo tempo e depois 
termino vários simultaneamente, 
também. O processo criativo, a 
ideia em si , é u m a coisa rápida. 
Depois, vem o momento de fazer 
acontecer: o desenho, a escolha 
das cores. Tenho um assistente 
que preenche as cores para mim. 

Cada uma delas, às vezes, preci
sa ter de dez a 20 mãos de tinta. 
Quando os meus assistentes pre
enchem as cores, eu vou termi
nar o trabalho, colocar as linhas, 
o desenho de novo e também to
dos os detalhes. O trabalho mais 
longo que fiz foi uma encomen
da grande, de 80 por 96 polega
das, chamada Looking into the 
Future (Olhando para o Futuro). 
Por outro lado, um trabalho sim
ples, como um desenho, eu pos
so fazer em uma hora. 

Para v o c ê , foi claro o 
momento em que estava 
virando um empreendedor? 
Acho engraçado quando as pes
soas me dizem que sou empre
endedor, eu não me sinto um. An
tes de mais nada, sou um artista. 
Quando você faz uma coisa legal, 
todo mundo quer. Acredito que 
um empreendedor tem de ter 
paixão e qualidade, ou o negócio 
não vai dar certo. 

Como surgiu a ideia de 
l icenciar sua arte p a r a 
produtos? 
Foi uma ideia que apareceu e aca
bou virando um bom casamento. 
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Quando eu estava em Miami, a 
vodca Absolut se interessou pe
lo meu trabalho, achou que mi
nha arte se comunicava bem com 
as pessoas. E s s e projeto abriu a 
minha mente. Eu não precisava 
mostrar a minha obra apenas em 
galerias — poderia levá-la para 
produtos e tantas outras coisas. 
As empresas querem ter u m a 
p e r s o n a l i d a d e , u m a c o n e x ã o 
com o público. E o artista preci
sa ter a mente aberta para o que 
está acontecendo hoje. 

O que significa ter mente 
aberta, hoje? 
Há artistas que criam para pou
cos. Eu quero que a minha seja a 
arte da inclusão, não da exclusão. 
N ã o preciso falar que eu tenho 
pinturas exclusivas só porque es
tão na mão de pessoas importan
tíssimas. Também quero que mi
nhas imagens estejam nas mãos 
de jovens que podem eventual
mente m u d a r o mundo. Se eu 
pintar um quadro por mês, como 
vou poder fazer isso? 

Qual o seu critério para 
aceitar um projeto de 
licenciamento? 
Se eu fosse fazer tudo que as 
pessoas me pedem, seria u m a 
loucura. Analiso o tipo de e m 
p r e s a , o tipo de produto. T e m 
coisas de que eu realmente gos
to, empresas que têm a ver com 
a minha arte, então eu faço. Já 
trabalhei com mais de mil pro
dutos. Hoje, um mercado muito 
importante é o da Ásia. Só que 
há problemas com as leis. Você 
faz um trabalho lá e logo saem 
copiando. É chato, mas é o pre
ço de fazer sucesso. 

Você consegue acompanhar 
as finanças da empresa? 
Não, tenho contadores para fazer 
isso. Há uma equipe de mais de 
80 pessoas trabalhando comigo, 
em várias áreas — e 80% são mu
lheres. Quando eu estou pintan
do, não penso em números. Tem 
artista que pinta pensando no di
nheiro. Enquanto pinto, meu ob
jetivo é fazer uma coisa legal. 

Por que você escolheu 
Miami para morar? 
Para mim, Miami lembra Recife. É 
uma cidade misturada, com gente 
de vários lugares, é jovem. T e m 
todas as possibilidades das gran
des cidades, mas não tem proble
mas como o trânsito e a poluição. 
Além disso, Miami tem o mar, a se
gurança e acesso fácil à Europa, 
que visito com frequência. 

Que conselhos você dá para 
os artistas que querem ter 
sucesso fora do Brasil? 
É importante ter um alto padrão 
de qualidade e estar aberto a to
das as oportunidades. Faça o má
ximo possível, exercite a capaci
dade de fazer o excelente mesmo 
que você não esteja ganhando di
nheiro agora. Primeiro, você pre
cisa mostrar seu potencial. E is
so que explica por que algumas 
pessoas crescem e outras não. Se 
quiser ficar no topo, você preci
sa saber que o espaço é pequeno. 
E quanto mais alto v o c ê está, 
mais a torre balança. 
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Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 285, p. 72-75, out. 2012.




