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o mercado de publicidade e moda exige 
profissionais multidisciplinares, capazes de soltar 
a imaginação e produzir eles mesmos as imagens 
que concebem. Por Fabiana Baioni

Bruno Pavão
Web: www.brunopavao.com.br   
           pavaophoto.wordpress.com

Especialidade: Fotografia de estúdio com efeitos 
especiais e fusões com 3D 

Kit: “Trabalho com uma Canon 50D e uma 7D, 
um jogo de lentes claras, teles, meia tele, macro e 

grande-angular, e um bom computador”

Currículo: Graduado em Design de Mídias Digitais e especializado em  
computação gráfica e fusões de 3D com fotografia; começou na fotografia 
como assistente em estúdio, logo partindo para criações próprias.

Conheça melhor...
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Há quem diga que o computador 
veio para acabar com a magia da 
fotografia, dos enquadramentos 
milimetricamente calculados, das 
composições estudadas por vários 

minutos, horas e até dias, e da busca pela exposição 
perfeita. Os mais radicais dizem ainda que a 
dependência inevitável do computador, gerada pelo 
crescimento descontrolado da fotografia digital, 
impediu que os novos fotógrafos experimentassem 
a sensação de terem uma imagem perfeita sem a 
interferência de um programa de edição.

Nadando contra essa maré e tendo a seu favor 
a enorme abertura que o mercado tem dado aos 
profissionais multidisciplinares está o fotógrafo 
Bruno Pavão.

Em pouco mais de cinco anos atuando 
profissionalmente, Bruno tem entre seus clientes 
grandes marcas como Dior, Bobstore, Editora Globo 
e Editora Abril, e vem conquistando um espaço 
significativo em duas das fatias de mercado mais 
exigentes: a publicidade e a moda.

Graduado em Design de Mídias Digitais e 
especializado em 3D, o fotógrafo conta que 
começou sua carreira em um segmento que 
pouco tem a ver com seu foco atual: “Comecei 
fotografando festas rave quando tinha uns 22 
anos. Depois, fui trabalhar de assistente na 
revista Quem. Lá aprendi a fazer still, retratos, 
fotografia social e trabalhei com outros 
profissionais da área. Apaixonei-me pela 
fotografia de estúdio e fui conhecendo outros 
fotógrafos e fazendo contatos, até conseguir uma 
vaga de assistente em um estúdio. Trabalhei 
lá por cerca de dois anos. Então, comprei 
meu equipamento e parti para trabalhos 
independentes”, relembra.

Bruno acredita que sua paixão por efeitos 
especiais, eletrônica e matemática tenha 
direcionado seus interesses na fotografia para 
o estúdio: “a fotografia de estúdio é mais 
técnica, exige um pouco mais de cálculo. Mas 
a criatividade sempre me acompanhou e aos 
poucos fui me interessando por arte e design. 

    no Gravity
“as limitações sempre 
existirão, mas existe um 
momento em que elas 
se tornam parceiras 
criativas e obrigam a 
achar soluções; e a mais 
importante delas está 
no poder do imaginário 
coletivo – é onde o 
movimento ganha força 
e o ajuda a encontrar 
pessoas que compram a 
sua idéia e acrescentam 
seus devaneios.
Junto com a fotógrafa 
gabriela haddad criamos 
o projeto No gravity; a 
idéia é que esse projeto 
ainda tenha mais alguns 
painéis e se torne uma 
exposição. Nesta imagem 
também participa 
giovanna Montoro, que 
empresta o seu talento 
de designer de produtos e 
conselheira criativa”
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“Para este trabalho, além 
do Photoshop, foram 
usados também os 
softwares autodesk 
Maya (modelagem) 
e Mental ray 
(renderização)” 

       SolanGe 
frazão

“Cenário 100% criado em 
computação gráfica e foto 
da modelo em estúdio 
com gelatinas azuis e luz 
branca, para obter uma 
mistura de cores”
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As campanhas publicitárias eram como gibis para 
mim, e aquela linguagem me fascinava. Sonhava em poder 
colocar uma luva metálica de robô em uma pessoa, um 
dinossauro na Avenida Paulista, poder deixar a imaginação 
livre sem me deparar com as limitações clássicas”.

Aplicando o conceito de imagem híbrida aos seus 
trabalhos comerciais – imagens que se situam entre a 
fotografia e a computação gráfica, compostas igualmente 
por ambas as tecnologias – o fotógrafo alega que uma 
boa imagem não depende apenas de uma fotografia de 
qualidade ou exclusivamente de um tratamento impecável: 

“A fotografia, o design e a computação gráfica andam 
juntos. Vivemos em um tempo onde o que importa não 
é o suporte, e sim a mensagem. A comunicação tomou 
rumos inimagináveis e a necessidade de se quebrar 

fronteiras tecnológicas para alcançar os melhores resultados 
faz surgirem novas técnicas para a criação de imagens 
híbridas. Acredito que o estúdio que não se adaptar a esse 
novo mercado está fadado a virar museu, pois vejo muitos 
fotógrafos saudosistas perderem espaço para a molecada, 
não só na publicidade, mas também no jornalismo, social, 
gastronomia e outros gêneros. Os conceitos são muito mais 
dinâmicos hoje: ou você os decifra, ou eles o devoram”.

As vantagens da união dessas tecnologias são inúmeras, 
segundo Bruno: “Se focarmos apenas na parte criativa, 
podemos dizer que a liberdade que essa união lhe 
proporciona é quase infinita. Você pode brincar de ser 

‘Deus’ e criar praticamente o que quiser, de cenários aos 
mais variados objetos. E tudo isso é muito valorizado no 
mercado de trabalho”.

“Muitos fotógrafos saudosistas estão 
perdendo para a molecada que 
quebrou as fronteiras tecnológicas”

Bruno  Pavão
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    makinG of paSSo  
a paSSo: DJ auDrey

“Um dos nomes femininos mais 
fortes da cena house brasileira.
eu gosto dessa luz que invade a 
partir do cenário e entra no primeiro 
plano; funciona como uma espécie 
de abraço – um abraço iluminado. 
Foto feita em estúdio e cenário em 
computação gráfica (3d)”

8

DPBR04-Portfólio_Bruno_Pavão.indd   75 10/1/10   9:34 AM



portfÓlio4 Bruno Pavão

76  digital PhotograPher Brasil

DPBR04-Portfólio_Bruno_Pavão.indd   76 10/1/10   9:34 AM



digital  PhotograPher Brasil    77

Bruno conta também que o processo de criação e 
composição de suas imagens é baseado em referências de 
diversas áreas: “Geralmente o processo parte de alguma 
referência que achei interessante. Tenho muita influência do 
movimento surrealista, dos trabalhos de Frida Kahlo, André 
Breton e Salvador Dalí; mas não excluo minhas vivências 
culturais, como a música eletrônica, a noite paulistana e claro, 
muita ficção científica. Quando tenho tempo, planejo as 
imagens com mais calma. Mas o processo é mais ou menos 
padrão para tudo: monto a iluminação no estúdio já com o 
cenário na cabeça, faço a foto do elemento de primeiro plano 
e depois crio o cenário no computador. Por fim, faço a fusão 
dos dois elementos no Photoshop. É importantíssimo que a 
iluminação e a perspectiva do objeto fotografado saiam de 
acordo com o planejado, para que a inserção dessa imagem 
no cenário fique a mais natural possível”, revela.

Bruno  Pavão

    Como 
abDuzir uma 
peSSoa em 
trêS paSSoS

“Primeiro: Feche os olhos 
e imagine que está numa 
piscina. segundo: deite 
a cabeça e estique os 
bracinhos e os pezinhos. 
terceiro: Crie um cenário 
em 3d, depois aplique 
sua imaginação”
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“Tenho influência 
do surrealismo, da 
noite paulistana e 
da ficção científica”
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Dentre seus principais trabalhos, Bruno destaca uma foto 
que criou para um livro de Química, da Editora Ática: “Tive que 
comprar um equipamento de splash exclusivamente para esse 
trabalho. Precisava capturar o instante exato de um balão de ar 
estourando. O nível de complexidade da imagem era bastante 
alto. Mandei trazer o equipamento do Nordeste.  Aprendi a usar o 
aparato e então saiu a foto. Ficou incrível! Outro material que vale 
destaque ainda não está finalizado. Estou fazendo um trabalho 
para a Electrolux que envolve fotografia digital em médio formato, 
3D, aluguel de equipamentos, freelancers e muito Photoshop. É 
muita responsabilidade, pois trata-se de um cliente grande e de 
um resultado que é muito esperado. Estou ansioso para ver o 
resultado”, conta.

Mas mesmo em meio a altas tecnologias e composições 
futuristas, o fotógrafo não deixa de considerar a importância 
das relações humanas para o desenvolvimento de seu trabalho: 

“Acho que o que é mais importante na vida de um fotógrafo é sua 
bagagem cultural. Quanto mais ele souber da vida, mais poesia 
suas imagens terão”. E termina dando um conselho: “É bom fazer 
amigos também, pois embora a gente viva e dependa das 
máquinas, eles são a base de um futuro inteiro”.

“A bagagem cultural 
é o mais importante 
de tudo na vida de  
um fotógrafo”
8

    “matheuS 3D”
o passo-a-passo completo, desde 
o esboço da cena num guardanapo 
de restaurante até a fusão do 
cenário construído em 3d e o 
tratamento de cor para integrar a 
luz real com a virtual
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