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rasilio Wille é fotógrafo
publicitário e professor
de fotografia. Lecionou
na International School
of Curitiba. Também es-

creve artigos e matérias para diversas
revistas e publicações especializadas
do mercado, como Veja, Vogue, Cláu-
dia Modas, e na Folha de S. Paulo. É
proprietário da MC Fotografias, com
sede em Curitiba (PR), e tem como
clientes O Boticário, Inepar, Volvo
do Brasil, Bosch, Telepar, Rochesa,
entre outras empresas. Wille é um dos
palestrantes do congresso Estúdio
Brasil, que acontece em São Paulo
em novembro. Ele conversou com
a reportagem de Pbtos Snagens
Acompanhe a entrevista exclusiva.
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O que você definiria como
um estúdio eficiente?

Um bom estúdio precisa de um bom
modelo de gestão, estrutura física,
equipamentos e equipe qualificada.
O sincronismo desses elementos faz a
eficiência do estúdio. Mas o foco de
atividade é essencial para o sucesso
do estúdio, assim como o talento em
capturar imagens.

Os equipamentos seriam direcio-
nados para o tipo de serviço que o
fotógrafo pretende prestar?

Os equipamentos e suas aplicações
modelam o ambiente de trabalho e
criam o "efeito sonho de estúdio"
para cada área: pessoas, eventos,
publicidade, documento. A estrutura
de equipamentos é específica e direta-
mente dependente da área disponível
para instalação e realização de fotos
com qualidade.

O fotógrafo terá que ter vocação
comercial? Como conciliar essa
situação?

É interessante, mas não fundamental.
Saber contratar e manter uma boa
equipe de administração do negócio é
sinônimo de capacidade de crescimento
e profissionalismo.

Existe o estúdio ideal?

Deve existir na imaginação e nos
sonhos para manter a atividade com
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criatividade. Se chama renovação, capa-
cidade de se auto-inventar.

O processo digital alterou muito o per-
fil de um estúdio? Em quais sentidos?

Mudou a regra e as ordens de se resolver
uma imagem. Introduziu mais flexibi-
lidade e liberdade criativa, mas exige
capacitação específica e constantes
atualizações de hardware, ferramentas
e de informação. O digital desestrutu-
rou e destruiu a rigidez da fotografia
convencional e criou a "imagem", não
mais fotografia e sim imagem, muito
rnais livre e de infinitas possibilidades.
Permanecem percepções, mas não o
processo duro do filme. Os estúdios
estão se remodelando para o digital e
para a imagem. Novos rumos e formas
de guardar memória humana e artística.
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Pode-se afirmar que, com a tecno-
logia digital, o estúdio reforçou sua
importância, seja como agregador de
valor para o lojista ou como possibi-
lidade de ganho para o fotógrafo que
vive somente do estúdio?

Tudo depende da sociedade onde o
estúdio se localiza e da forma como o
mercado percebe o trabalho do fotó-
grafo profissional. Há regiões em que a
cultura, por exemplo, do photo-book é
forte, em outras não. O lojista pode ter
um incremento com um mini-estúdio
em seu negócio com a tecnologia digi-
tal, e o fotógrafo, com a computação,
ganhou novas ferramentas e agilidade
para exercer seu olhar e talento.

Vocâ cursou administração e, como
autodidata, partiu para a fotografia.
Como despertou esse interesse?

A fotografia surgiu como hobby quan-
do eu tinha quinze anos, montando e
desmontando uma câmera "topcon"
e, quando eu consegui fazer a mesma
funcionar, acabei aprendendo como
fotografar e nunca mais parei. A Admi-
nistração serviu como ferramenta em-
presarial para minha vida de fotógrafo
e hoje, como instrutor e palestrante,
transmito as vivências e as formas ad-
ministrativas de se manter um estúdio.

Foi daí que surgiu a MC Fotografias?

Como todo iniciante, comecei fotogra-
fando em casa, montando e desmon-
tando um pequeno estúdio na garagem
dos meus pais, pois Curitiba é uma
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cidade ruim para fotos externas por
causa do frio e da chuva. Chegou um
ponto em que me uni a uma amiga e
montamos o primeiro estúdio comer-
cial. A primeira experiência a gente
nunca esquece. Desfeita a sociedade,
abri com minha namorada (hoje esposa
e "chefa") a MC Fotografias, empresa
que está no mercado desde 1987.

A MC atua em quais áreas?

Anteriormente em publicidade e
books. Atualmente, com treinamento,
palestras e consultoria em fotografia
digital e seus agregados, como estúdio
e processos digitais.

Você ministra cursos dos mais
variados temas relacionados à foto-
grafia. Você entende que o fotógrafo
deve estar em permanente processo
de reciclagem?

A vida é um eterno processo de recicla-
gem e a criatividade e as mudanças são
as ferramentas de adaptação às novas
realidades.
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O que mudou após esse período
de £0 anos de envolvimento com a
fotografia?

Com o surgimento e desenvolvimento
de novos canais de comunicação (mí-
dias físicas e eletrônicas), houve uma
expansão fantástica dos meios e recur-
sos, antes lentos e de difícil acesso para
a realidade que vivemos hoje. Na verda-
de, a única coisa constante é que tudo
muda, mas o que fazemos é sempre
imagem. Ou seja, memórias e registros

da atividade humana no mundo.

E o que você vislumbra nesse uni-
verso digital onde todos se acham
fotógrafos?

Vivemos um momento de radicais
transformações, mas que ainda
diferencia os batedores de foto dos
fazedores de imagem, onde o talento,
o conhecimento, a tecnologia e a
arte de administrar o digital farão a
diferença.
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