
ascido no Recife, o artista plástico Romero Britto imigrou 
para os Estados Unidos com a cara e a coragem. Antes de 
começar a pintar em folhas do jornal Miami Herald, nas 
ruas de Coconut Grave, trabalhou em restaurantes e lava-
-rápidos. Seu sucesso atual é relacionado à sua persistên

cia e ao traço característico que mistura estilos como o cubismo, a pop 
arte americana, o grafite, mas também às cores e à alegria do frevo per
nambucano e um pezinho na transgressão estética do mangue beat. 
Seus quadros já foram expostos no Museu do Louvre. No Museu da 
Criança do Cairo está a instalação de 16 metros de altura concebida para 
a exposição Tutancâmon e a Era de Ouro dos Faraós, no Centro de Expo
sições 02 Bubble, no Hyde Park, Londres, em 2007. Britto é um workaho-
lic dedicado. Seu ateliê conta com uma estrutura de 100 pessoas. Obras 

do artista renomado fazem parte das coleções 
particulares do bilionário Carlos Slim, da can
tora Madonna, do político Bill Clinton, da so-
cialite Paloma Picasso e do astro do basquete 
Michael Jordan. 
Seu estúdio em Miami coordena a produção de 
estampas encomendadas para ser usadas em 
cadernos, agendas, relógios, guarda-chuvas, 
malas, sacolas, cortinas, xícaras, pratos, qua
dros, cartões-postais, selos, cadeiras, sofás e 
uma infinidade de objetos. Um de seus projetos 
mais rentáveis é a parceria que tem com a Dis
ney, cujos itens são comercializados nas lojas da 
Disneyworld em Orlando, Los Angeles e Paris. 
A publicidade e os grandes eventos começa
ram a fazer parte do seu universo de negócios 
nos anos 1990, quando ele recebeu convite de 
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executivos da Vodka Absolut para desenvolver rótulos para uma linha 
especial e, mais tarde, também, para uma campanha publicitária global. 
"Trabalhar para a Absolut foi marcante na minha vida" diz Britto, que es
teve no Brasil no mês passado para ministrar uma palestra no 3o Fórum de 
Empreendedores do Grupo de Líderes Empresariais (Lide). 
"Meu sucesso está relacionado a uma dedicação intensa à produção, 
sempre com muita humildade, determinação, alegria e sonho" confessou 
como um mantra para uma plateia que incluía megaempresários brasilei
ros como Edson de Godoy Bueno (Amil), Artur Grynbaum (O Boticário), 
Laércio Cosentino (Totvs), José Batista Junior (JBS/Friboi), Marco Stefani
ni (Stefanini) e Salim Mattar (Localiza). 

Depois da experiência com a Absolut, que ele considera tutorial em sua 
carreira, Britto criou uma grande ação promocional para a Pepsi, embala
gens para a Omo, coleções para a Melissa e a Dupé, projetos de comuni
cação para a IBM, selos para os Jogos Olímpicos de Pequim e, mais recen
temente, começou a trabalhar para a Coca-Cola. 
"Fui convidado pela Coca-Cola para algumas interferências relacionadas 
à comemoração dos 125 anos de fundação da empresa nos Estados Uni 
dos. O pessoal do marketing no Brasil me chamou para criar um cartão de 
Natal e atuar no aniversário de 70 anos da marca no país. Se há conflito? 
Pepsi e Coca-Cola são marcas maravilhosas." 

Um dos grandes momentos da carreira de Britto foi ter assinado a deco
ração do Super Bowl de 2007, o projeto mais caro de mídia nos Estados 
Unidos. Até o luxuoso automóvel inglês Bentley se rendeu à arte de Britto: 
a marca encomendou uma customização para o modelo Continental GT 
a pedido do designer paulistano Raul Pires, que desenvolve os protótipos 
preferidos da realeza britânica. A Audi também o convidou para custo
mizar um dos seus modelos de luxo. Confira a seguir o que ele nos falou 
sobre diversos temas. 

PUBLICIDADE 
"A publicidade tem uma grande influência no comportamento da socie
dade moderna. Acho que ajuda muito nas escolhas, nas vendas e no cres
cimento estético e criativo." 
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nome. Isso ocorreu nos anos 1990, e as latinhas 
que desenhei fizeram o maior sucesso. Nos Esta
dos Unidos fui chamado pela área de marketing 
da Coca-Cola para criar um projeto relacionado 
aos seus 125 anos de fundação. Neste ano me 
envolvi com a unidade brasileira da Coca-Cola 
e criei um cartão de Natal ("Happy Hollidays''.) 
Agora estou participando da estratégia para a co
memoração dos 70 anos de atividades no Brasil 
da companhia." 

JORNAL 
"Usei, sim, os jornais como matéria-prima logo 
que cheguei a Miami porque simplesmente 
não tinha recursos financeiros para financiar a 
compra dos artigos mais adequados para de
senvolver meu trabalho. Foi a forma inicial de 
começar e não me arrependo, porque ajudou a 
chamar atenção para a minha proposta artísti
ca. Acho que as dificuldades pelas quais passei 
me ajudaram muito no desenvolvimento criati
vo do meu trabalho." 

MARKETING 
"Não tenho um departamento de marketing no 
meu estúdio. Tenho vários departamentos, mas 
não especificamente o de marketing. Todos os 
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Para fazer acontecer é preciso ter público, relacionamento, sonho, prazer, 
tempo, produção, entrega e empregados motivados." 

DISNEY 
"Colaborar com a Disney é um sonho para qualquer artista. Eu adoro to
dos os personagens criados pelo Walt Disney. O meu projeto com eles é o 
maior sucesso. Eu me senti muito orgulhoso e gratificado de ser o primei
ro brasileiro a interferir, com meu traço, em personagens tão marcantes 
em todo o mundo." 

INSTALAÇÕES 
"Acho que a instalação como a que fiz para o retorno do rei Tutancâmon 
a Londres é um trabalho realmente maravilhoso. Ela tinha 16 metros de 
altura e foi instalada no Hyde Park a convite da exposição Tutancâmon e a 
Era de Ouro dos Faraós para comemorar a volta do rei egípcio à capital in 
glesa após 35 anos no centro de exposições 02 Bubble. Foi um trabalho i n 
tenso que exigiu cinco semanas de dedicação para ser concluído no prazo 
estabelecido pelos organizadores. Fiz o trabalho na Alemanha e o custo 
foi de US$ 2,5 milhões. Já em Londres executei a pintura toda a mão com 
a ajuda de crianças de vários países. Hoje ela está no Museu da Criança do 
Cairo. Instalações como a pirâmide em Hyde Park são bem complicadas 
de fazer. Seria mesmo muito difícil realizar de novo algo desse porte. Acho 
que a arte pública é o melhor meio para um artista se comunicar em alta 
escala. Quanto maior, melhor!" 

PLANOS 
"Tenho muitos planos e sonhos. Quero construir um novo estúdio em 
Miami com mais de 200 m i l metros quadrados de área. Este é apenas um 
entre vários." 

EMPREENDEDORISMO 
"Ser empreendedor é ser um profissional sonhador que vai em busca de 
como fazer os sonhos acontecer todo dia, do começo ao fim." 

BRITTO FOUNDATION 
"Meu trabalho, por ser dinâmico e alegre, pro
move a esperança, o positivismo e a vontade de 
viver. Acredito que cada um de nós tenha uma 
missão. A minha é oferecer parte do meu tem
po e da minha arte para arrecadar fundos para 
obras beneficentes. Eu me identifico com os 
necessitados. Jamais vou esquecer o que é ser 
pobre, e isso é o que faz com que seja tão i m 
portante para m i m ter meu trabalho acessível a 
todas as pessoas. Para m i m , a arte pode refletir 
a celebração das coisas boas e simples da vida. 
Isso é o mais importante." 
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Text Box
Fonte: Propaganda, São Paulo, ano 57, n. 741, p. 26-29, dez. 2012.
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