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sinopse longa
Helena (Paolla Oliveira), uma jovem e bem-sucedida mulher de 30 
anos, toma uma decisão radical depois de várias decepções amorosas: 
viver em Lisboa, solteira e independente. Porém, Helena não controla 
o destino e dá de cara com uma nova paixão, Alex (Ricardo Pereira). 

Mas, se a princípio as coisas parecem perfeitas, com o passar do 
tempo ela está estagnada em mais uma relação rotineira. O problema 
é quando Helena deseja que Alex se torne um pouco mais parecido 
com ela e algo inesperado acontece: quando ela olha para ele, vê a 
figura de uma bela mulher. Seu desejo foi atendido, porém não da 
forma que ela imaginava.



A jovem e bem-sucedida Helena (Paolla Oliveira) decide viver em Portugal 
após decepções amorosas no Brasil. Mas ela fica solteira por pouco tempo, pois 
conhece Alex (Ricardo Pereira). A relação começa ótima, mas logo cai na rotina. 
Helena deseja então que Alex seja um pouco mais parecido com ela, e a partir 
daí, quando olha para ele, ela vê a figura de uma bela mulher. Seu desejo foi 
atendido, porém não da forma que ela imaginava.

Sinopse Curta: 



PAOLLA OLIVEIRA - BIOGRAFIA
Formada em Fisioterapia, com especialização em Reeducação Postural Global, Paolla 
Oliveira começou o seu contato com o mundo das artes com comerciais em revistas 
e na televisão. Pela dedicação em fazer um bom trabalho, a atriz estudou teatro na 
Oficina Mazzaropi, em São Paulo. 

Ainda antes de se formar na faculdade, fez uma imersão nas artes cênicas na Escola 
de Atores Wolf Maya, e o amor pelas artes falou mais alto. O reconhecimento do 
público e da crítica veio em 2005, pelo trabalho realizado em “Belíssima”, onde 
viveu a sonhadora Giovana. Desde então, a atriz não parou: foi a protagonista em “O 
Profeta”, vivendo a jovem Sônia. 

No ano seguinte deu vida a Leticia, sua personagem em “Ciranda de Pedra”. Sua 
versatilidade foi testada em 2009, em “Cama de Gato”, quando viveu sua primeira 
vilã, Verônica. Em “Insensato coração”, novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares, 
viveu a mocinha, Marina. Em “Amor à Vida”, de Walcyr Carrasco, ela encarou o desafio 
de viver mais uma protagonista, a pediatra Paloma Khoury – uma jovem impetuosa 
e rebelde. Em 2015, é escalada para a série “Felizes para Sempre?”, releitura da 
minissérie “Quem Ama Não Mata”, no papel de Denise, uma prostituta de luxo.
 
Durante a exibição da minissérie, uma cena da atriz repercutiu nas redes sociais, 
fazendo com que seu nome fosse o mais procurado do Google no Brasil. No mesmo 
ano, apresenta o reality do Fantástico, “Como Manda o Figurino” e interpreta a vilã 
Melissa, na novela “Além do Tempo”. E em abril de 2017, vive a policial Jeiza, uma das 
protagonistas de “A Força do Querer”.



SÉRIES E ESPECIAIS:
•   Tapas & Beijos | 2012 | De Claudio Paiva
•   Afinal, o que Querem as Mulheres | 2010 
     De Luiz Fernando Carvalho
•   As Cariocas | 2010 | De Daniel Filho
•   Casos e Acasos | 2008 | De Daniel Adjafre e Marcius Melhem
•   Faça sua História | 2008 

FILMOGRAFIA/ LONGAS-METRAGENS:
•Uma Professora Muito Maluquinha | Ivo Ferreira | 2011
•Eu e Meu Guarda Chuva | 2010
•Budapeste | 2009
•Entre Lençóis | 2008
 
PRÊMIOS:
2007 - Premio Contigo - Melhor Par Romântico,
por Sônia e Marcos, em “O Profeta”.  



RICARDO PEREIRA - BIOGRAFIA
O ator trabalhou em muitos projetos que vão do teatro, à televisão, ao cinema.  
Ele lançou sua carreira no ano 2000 com a peça A Real Calçada ao Sol, seguida 
pelo filme Um Homem não é um Gato.
 
Chegou ao estrelato em Portugal em 2002, com projetos de televisão como 
“Saber Amar” e “Bairro da Fonte”. Em 2004, o ator tornou-se o primeiro 
protagonista estrangeiro em uma novela da Rede Globo, mudando-se para o 
Rio de Janeiro com sua família. Desde então, integrou várias produções da 
Rede Globo, protagonizando “Como uma Onda” e “Aquele Beijo”, entre outras.

Apesar da agitada agenda, o ator continuou a trabalhar em teatro 
e cinema, estrelando várias produções teatrais e filmes. Ricardo 
Pereira também fez trabalhos como apresentador de TV, tanto em 
Portugal como no Brasil, apresentando Episódio Especial (SIC) e 
o quadro Dança da Galera (Domingão do Faustão, Rede Globo).  
Além disso, ele tem sido o rosto de várias campanhas publicitárias nos dois 
países, divulgando bancos, supermercados, cadeias de entretenimento e outras 
empresas.

Ele está atualmente na TV brasileira em “Deus Salve o Rei”, nos cinemas com 
o filme “Alguém Como Eu”, de Leonel Vieira.



FILMOGRAFIA/ LONGAS-METRAGENS:
• Cartas da Guerra | Ivo Ferreira | 2016
• Cosmos | Andrzej Zulawski | 2015
• Meu Passado Me Condena 2 | Julia Rezende| 2015
• Dores de Amores | Raphael Vieira | 2013
• Mistérios de Lisboa | Raul Ruíz | 2010
• Sonhos e Desejos | Marcelo Santiago | 2006
• O Crime do Padre Amaro | Carlos Coelho da Silva | 2005
• O Milagre Segundo Salomé | Mário Barroso | 2004
• Sem Ela | Anna da Palma | 2003



JÚLIA RABELLO - BIOGRAFIA
Júlia começou a carreira no teatro. Em 2004 estreou em filmes no curta-
metragem Insensatez e, em 2007, esteve no curta Vitrine. Em 2008 gravou 
o piloto do seriado Roteiro Aberto, que acabou nunca sendo realizado 
como série continua, porém concorrendo ao Festival Internacional de 
Televisão. Em 2011, participou do seriado Os Figuras, como a produtora 
Sandra. Em 2011 começa a trabalhar nas esquetes do canal de vídeos do 
Youtube Anões em Chamas. Em 2013 fez uma participação na série Vai 
Que Cola, como Jaqueline. Em 2012 passa a integrar o elenco fixo do 
seriado Cê Faz O Quê?, no canal Multishow. No mesmo ano inicia o canal 
no Youtube Porta dos Fundos junto com Fábio Porchat, Gregório Duvivier, 
Clarice Falcão, Letícia Lima, Rafael Infante, Marcos Veras e outros atores, 
se tornando o canal de maior visualização do Brasil em menos de um ano.

FILMOGRAFIA/ LONGAS-METRAGENS:
• Contrato Vitalício | Ian SBF | 2016
• A Noite da Virada | Fábio Mendonça | 2014
• O Candidato Honesto | Roberto Santucci | 2014
• Vestido pra Casar | Gerson Sanginitto | 2014
• Os Homens são de Marte… E é pra lá que eu vou | Marcus Baldini | 2014
• Copa de Elite | Vitor Brandt | 2014
• Odeio o Dia dos Namorados | Roberto Santucci | 2013



LEONEL VIEIRA - BIOGRAFIA
Nascido em Miranda do Douro, Portugal, filho de mãe portuguesa e pai 
espanhol. Desde muito jovem, sentiu uma forte inclinação para o design e 
dedicou-se à pintura aos 15 anos de idade. A partir dos 17 anos, instalou-
se na cidade do Porto, onde estudou design por 3 anos. Aos 20 anos de 
idade mudou-se para Madri, onde completou um Curso de Direção de 
Filmes na Escola TAI no início dos anos 90. Com quase 26 anos de idade, 
ele retorna a Portugal e dirige seu primeiro longa-metragem, “A Sombra 
dos Abutres”. Com o seu segundo filme “Zona J”, ele conseguiu fazer um 
dos maiores sucessos do cinema português: em 1998 foi o maior sucesso 
de bilheteria em Portugal e o 4º maior da história do cinema português. 
Em 2001, dirigiu a produção em grande escala “A Selva” na Amazônia 
brasileira, que também foi um grande sucesso em 2002. “A Shot in the 
Dark” foi lançado em 2005 e em 2007 dirigiu “The Trial”. Em outubro de 
2008 estreou “The Art of Stealing” e começou a rodar dois filmes de TV 
em coprodução com TV3 (Espanha) e TV Galicia (Espanha) “Conexão”. 
A Stopline, produtora cinematográfica de Leonel, está envolvida em 
mais de uma dúzia de projetos internacionais. “O Último Animal” está 
em fase de produção e é uma das maiores coproduções portuguesas 
até o momento, envolvendo Portugal, Brasil, França e Canadá. Leonel 
também dirige comerciais ao longo do ano, como parte de uma equipe 
de diretores jovens e experientes, que fazem da Stopline Films uma 
das principais produtoras em Portugal, tanto para filmes como para 
comerciais.



ENTREVISTAS



“ Helena é complicada, 
é confusa,  tem suas 
inseguranças, tem os 
medos, as paixões, 
tem tudo misturado numa 
pessoa só. De tão caótica,
ela fica engraçada.

Paolla Oliveira

- Quem é Helena?

- Quem é Helena? A Helena é ótima. Como diria ela mesma, muito complicada. 
Helena é uma mulher, acho que é a coisa mais simples que tem que se dizer.  
Claro que é uma comédia romântica, então ela tem uma pegada mais jovem, 
enfim, ela é um pouco inconsequente, mas, acima de tudo é uma mulher.  
É complicada, é confusa, tem suas inseguranças, tem os medos, as paixões, tem 
tudo misturado numa pessoa só. De tão caótica, ela fica engraçada. Acho que 
essa é a Helena.

- Com qual característica dela você se identificou mais?

- Com várias. A Helena é agitada, atrapalhada. Algumas não, ela é um pouco 
cética. Acho que todas as mulheres, quiçá os homens, vão se encontrar em 
alguma característica dela. Ela tem um bom humor, gosto sempre de deixar isso 
vivo. Muitas coisas da Helena se parecem com as minhas.

- Como foi contracenar com Ricardo Pereira?

- Ricardo Pereira. Ele é incrível. Além de lindo, é gentil, é um gentleman, um 
ótimo colega, não tenho o que falar. Já tinha trabalhado com ele antes, mas uma 
participação pequenininha numa novela... E agora tive essa experiência diferente, 
estou com ele na cidade dele, com a família dele, esposa, com todo mundo, os 
amigos, e ele está sendo super querido e receptivo. Muito legal a nossa troca em 
cena.

- A Helena te trouxe uma terceira pessoa no relacionamento do filme. Como 
é a relação dela com a personagem da Sara Prata, a mulher na qual o Alex se 
torna?

- A linda Sara Prata, atriz portuguesa muito fofa e muito querida, que eu não 
conhecia. Ela é um grande nome lá e foi muito engraçado, porque os dois faziam 
a mesma cena e eu fiz tudo duplo, com um e com o outro. E a minha reação foi 
engraçada, porque eu estava vendo Ricardo Pereira e de repente, passava a ver 
a Sara Prata. O trabalho fluiu, foi uma característica de todo mundo que passou 
por esse trabalho: ser fluido e fácil. 

“



- E o trabalho com Leonel, o diretor?

- Leonel é uma figura, gente... É uma figura. Ele é falante como um brasileiro, ele 
é intenso como um espanhol, que é de onde ele vem, mas é um português que 
tem todo o nosso carinho e é um grande realizador, como diriam aqui. Não é um 
diretor, é um grande realizador. Ele está olhando com olhos muito carinhosos, 
ele é muito intenso, agitado, dinâmico; ele pensa tudo ao mesmo tempo, fala 
tudo ao mesmo tempo – e eu também, então acho que a gente está se dando 
bem.

- Como foram as filmagens, algo inusitado?

- A gente vai aprendendo as coisas, a forma que eles falam, as gírias, isso não 
era fácil de entender, demorou um pouquinho, porque ainda mais no set tinham 
muitas coisas diferentes e específicas. Rolou muita risada, a gente falava “Ah, 
isso aqui é assim? Lá é de outro jeito” e a gente acabou fazendo piada e graça de 
tudo. Vou trazer isso para a vida, o bom humor, mesmo diante das dificuldades. 
Todos em Lisboa foram muito bacanas e simpáticos, Lisboa deu um abraço no 
nosso filme.

- Quais suas palavras preferidas em português de Portugal?

- (Risos) Giro... Tá fixe... Bué... Bué é maravilhoso, gente... “Tá bué de bom” 
(risos). Sei lá se está certo o uso. E algumas coisas são engraçadas, né? Virar no 
primeiro dia e me falarem “Vamos trocar sua cueca”, fiquei... Pensa, peraí! Minha 
cueca? É a famosa calcinha. Mas é isso, né? A gente vai ficando aqui em Lisboa e 
vai se divertindo. É engraçado, as diferenças que a gente acha que são poucas, 
mas na verdade não são só as gírias, não é só isso. Tem todo um entendimento 
diferente, existem as suas particularidades. Mas no fundo, no fundo, falamos 
todos a mesma língua e nos entendemos, de uma maneira ou de outra. 



“ É um personagem 
muito humano e normal, 
de um homem que vive 
em um relacionamento 
de paixão intensa e que 
depois sofre um desgaste 
por um motivo ridículo, 
que a vida de muitos 
casais tem

Ricardo Pereira

- Como é Alex, seu personagem em Alguém Como Eu?

O Alex é um executivo de uma seguradora, que vende seguros de vida, e por 
isso as cenas com ele mostram um escritório moderno em uma Lisboa moderna. 
Ele vende seguros, tem uma vida normal, tem amigos, sai à noite e vai tendo 
seus casos amorosos. Até que conhece Helena, muito por acaso. A partir daí, 
está tudo dito para que a história de amor se construa em um romance muito 
intenso e muito forte, dignos de uma comédia romântica, mas ao mesmo tempo 
com muitos ensinamentos. O que faz com que este personagem também se 
transforme ao longo do filme, quando começam a existir os conflitos do casal e 
os desgastes. Estas questões, discussões e dias de convivência tornam a relação 
difícil. É um personagem muito humano. É normal de um homem que vive em 
um relacionamento de paixão intensa se desgastar por um motivo ridículo. Coisa 
que muitos casais têm. E depois ele acaba por questionar suas escolhas, sua 
vida, e mudar totalmente seus pensamentos, teorias, até finalmente conseguir 
se estabilizar. 

- Como foi contracenar com a Paolla?

- Muito divertido. Ela já tinha sido a minha companheira de cena em uma novela 
da Rede Globo, Insensato Coração, portanto já havia uma química e uma parceria 
instaladas. Foi ótimo porque tivemos também a oportunidade de ensaiarmos 
juntos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Lisboa, o que tornou as cenas muito 
mais fáceis. Passamos praticamente o filme inteiro junto ao diretor, Leonel Vieira 
e quando chegamos à Portugal para filmar no set, o filme estava praticamente 
todo estruturado. Obviamente que no dia-a-dia, no set, as coisas vão mudando, 
mas a Paolla é uma atriz brilhante, uma ótima colega de cena, super generosa e 
muito divertida. Então foi muito fácil fazer este filme com ela.

- Como foi o trabalho com o Leonel Vieira?

- Leonel e eu já estávamos para trabalhar juntos há muitos anos e eu fiquei 
muito feliz. Aquilo o que eu tenho a dizer sobre ele é uma coisa para mim, muito 
importante: ao longo do filme, eu aprendi muito com o Leonel. Um amigo, mas 
que aqui tinha o papel de realizador e que, de certa forma, acaba por ter o papel 
maior de nos dirigir, de nos controlar, e de saber exatamente o que queria e 
como ele queria que estivéssemos neste filme. Foi muito bom, eu sou um ator 

“



que gosta de ser dirigido e, portanto, trabalhar com o Leonel foi um presente e um 
prazer. Tenho a impressão que foi o primeiro de muitos filmes e de muitas parcerias 
que vamos ter no futuro.

- E como foi construir a versão feminina do Alex?

- A minha versão feminina, a versão do Alex, é a Sara Prata. Na verdade sou eu mesmo 
que estou ali, só que ela vê uma mulher, então ela vê uma mulher fazer aquilo o que eu 
faço. Foi muito interessante construir isso juntos. Em todas as cenas que aparecemos 
juntos para Helena fizemos a cena duplicadamente. Tínhamos que estar atentos aos 
gestos um do outro. Então foi divertido, porque tentamos fazer gestos que alguém 
tinha de copiar. Ao brincarmos fomos descobrindo muita coisa e muito um sobre o 
outro. Foi o complemento perfeito, acho que minha versão feminina foi muito bem 
entregue à Sara, que fez um trabalho lindíssimo e traz um frescor ao filme. O que era 
muito importante.



“ Alguém como Eu é uma 
comédia contemporânea, 
que fala sobre essa 
figura, Helena, que é uma 
mulher contemporânea 
nesse mundo que a gente 
vive: sem fronteiras e 
globalizado

Júlia Rabello

- Fale um pouco sobre a sua personagem, a Joana.

- Bom, eu faço a Joana, ela é uma personagem tipicamente – como me disseram 
quando me apresentaram a personagem – tipicamente brasileira. Eu estou 
querendo descobrir ainda o que isso significa (risos). Porque isso foi o Leonel 
me dizendo, então o que um português acha de uma tipicamente brasileira? Ela 
é uma personagem muito colorida no humor dela, uma pessoa com um astral 
muito pra cima, muito divertida. Não tem tempo ruim pra ela. Então acho que ser 
tipicamente brasileira foi um elogio para os brasileiros. A Joana resolve tudo, dá 
jeito em tudo, se diverte em tudo.

- Você já tinha contracenado com Paolla?

- Uma das coisas mais legais do filme foi poder fazer isso. Eu já conhecia a Paolla 
de alguns eventos de trabalho, mas nunca tínhamos trabalhado juntas. Então 
foi muito divertido, porque a gente pôde, além de contracenar, começar uma 
boa amizade em Lisboa. A gente se divertiu bastante, ela conhecia Lisboa bem 
mais do que eu, então ela me apresentou bastante a cidade. Tem sido muito 
prazeroso, Paolla é uma grande atriz e uma bela amiga.

- E trabalhar com Leonel?

- A gente se conheceu no Brasil; muito divertido trabalhar com o Leonel, porque 
ele é uma figura encantadora, dentro desse tal do intercâmbio cultural. Eu me 
diverti e aprendi muito com ele e eu acho que ele também comigo, porque de 
vez em quando a gente se olhava e faz aquele “Hein?” (risos), “O que você disse? 
Oi?” e é muito divertido isso, a gente tem dado boas gargalhadas culturais nessa 
falta de entendimento – e aprendido muitas coisas. É muito legal, o Leonel me 
deu espaço para fazer minhas brincadeiras, ele diz que tem muito interesse e 
curiosidade pelas culturas. Por mais que a cultura brasileira venha também da 
cultura portuguesa, são muito próximas, mas, claro, temos as nossas diferenças. 
E ele tem muito interesse em conhecer essas diferenças. Eu brinco aqui no filme 
tentando trazer cores de humor e ele me deu todo espaço para poder brincar 
com isso.

“



- Quais são as palavras mais curiosas que você aprendeu em português de Portugal?

- Claro que quando a gente chega a um país, a gente se interessa logo pelas palavras 
que são as mais proibidas, né? (Risos). Talvez não possa falar sobre essas, mas tem 
uma que eu adoro, que eu conhecia, mas tinha esquecido... Recentemente eu fui a uma 
farmácia e lembrei: que a gente no Brasil chama “Band-aid” e aqui se chama “Pensa 
Rápido”. Genial, porque pensa rápido... O Band-aid você tem que tirar correndo, então 
precisa pensar rápido mesmo. Tem outra que eu vou falar, porque é muito engraçado: 
no Brasil a gente chama “bumbum”, “bunda” e aqui é “rabo”. Dizer “rabo” aqui deixa a 
gente meio constrangida (risos), e várias outras. A gente vai descobrindo ao longo do 
processo. Acho que eu sou meio infantil nesse aspecto, porque eu me divirto demais 
com isso (risos).

- Contracenar com o Zé Pedro, humorista português, teve para você mais diferenças 
ou igualdades?

- Eu tive o prazer de ter como partner o Zé Pedro, que é um cara sensacional, que 
trabalha com humor aqui em Portugal, e foi muito divertido, porque a gente vê que 
o humor tem uma coisa local, ele não deixa de ser regionalmente cultural, mas existe 
uma melodia do humor, como se a gente tocasse instrumentos. Foi muito divertido, 
porque tem essa coisa de ouvido, de timbrar junto. Eu fiquei muito feliz de perceber 
isso. Foi muito divertido.

- O que é o mais divertido do filme para você?

- Alguém como Eu é uma comédia contemporânea, que fala sobre essa figura, Helena, 
que é uma mulher contemporânea nesse mundo que a gente vive: sem fronteiras e 
globalizado. Helena é uma brasileira em Portugal. Quais são os conflitos dessa mulher 
contemporânea, que é basicamente a mulher do mundo ocidental inteiro, né? Então 
quais são os conflitos da mulher contemporânea? E essa diferença da relação da mulher 
com o homem e tudo o que passa na cabeça dessa mulher, as milhões de coisas que a 
gente é capaz de inventar, estão ali realmente.



“ Estou muito feliz, 
muito contente com o 
desempenho dos atores, 
com as personagens que 
conseguimos criar.  
Acho que elas têm uma 
empatia muito forte com 
a câmera e o material 
filmado é muito bonito, 
com uma estética muito 
apurada

Leonel Vilela (Diretor)

- Como foram as semanas de filmagem para você?

- O balanço das semanas de filmagem foi bom. Estou muito feliz, porque quando 
começa a filmagem, tem sempre expectativas sobre o que é possível fazer com 
aquele texto e o que é possível conseguir fazer com aqueles atores. Depois de 
mais de duas semanas filmando, já é possível ter a perfeita consciência de qual é 
a cor do filme, qual é o nível do filme, o estágio no qual os atores estão, como são 
as personagens em carne e osso. Confesso que estou muito feliz, muito contente 
com o desempenho dos atores, com as personagens que conseguimos criar. 
Acho que elas têm uma empatia muito forte com a câmera e o material filmado 
é muito bonito, com uma estética muito apurada. O diretor de fotografia, Luis 
Branquinho, fez um trabalho fantástico, uma luz fabulosa. Eu sempre quis fazer 
um filme com uma luz sofisticada, queríamos mostrar uma Lisboa com uma luz 
bonita, sob um ponto de vista não documental, de uma forma quase estilizada. 
Pretendíamos mostrar isso, uma história bonita e uma Lisboa bonita. Fui para 
casa muito feliz todos os dias de filmagem, principalmente porque sei que os 
atores estão muito bem. 

Cada dia que fizemos cenas importantes, eu sei que elas estão muito potentes 
e dentro do ponto pretendido. E é isso, olhar aos planos e perceber que eles 
fazem fluir ao filmar. Como sou daqueles realizadores que o meu momento é 
o momento da filmagem, meu momento de trabalho mais feliz é filmar, acho 
que estou num momento feliz. Todos os dias, levei para casa material bastante 
bom. Quase me atrevo a dizer, e não é aquela frase feita, cada filme que faço é 
sempre o melhor. Tenho uma consciência bastante clara dos filmes que fiz, com 
consciência das condições que eu tinha e neste, tenho consciência de que estou 
produzindo um material com muita qualidade. 

“
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Sobre a Paris Filmes 
A Paris Filmes é uma empresa brasileira que atua no mercado de distribuição 
e produção de filmes, primando pela alta qualidade cinematográfica. Além de 
ter distribuído grandes sucessos mundiais, como o premiado “O Lado Bom da 
Vida”, que rendeu o Globo de Ouro® e o Oscar® de Melhor Atriz a Jennifer 
Lawrence em 2013 e “Meia-Noite em Paris”, que fez no Brasil a maior bilheteria 
de um filme de Woody Allen, a distribuidora tem também em sua carteira os 
maiores sucessos do cinema nacional, como as franquias “De Pernas Pro Ar” 
e “Até Que a Sorte nos Separe”. Nos últimos anos, a Paris lançou o vencedor 
do Grande Prêmio do Júri em Cannes 2013, “Inside Llewyn Davis – Balada de 
um Homem Comum”, dos irmãos Coen; o aclamado “O Lobo de Wall Street”, 
de Martin Scorsese, “Mapas Para as Estrelas”, de David Cronenberg (Melhor 
Atriz no Festival de Cannes – Julianne Moore); a primeira adaptação animada 
da obra-prima de Antoine de Saint-Exupéry, “O Pequeno Príncipe”; “A Série 
Divergente” e o esperado final de Jogos Vorazes em “A Esperança – O Final”. 

Produzidos pela Paris Entretenimento, há ainda “Um Namorado Para Minha 
Mulher”, “Carrossel 2 – O Sumiço de Maria Joaquina” e “Meus 15 Anos”. Em 
2017, a empresa esteve à frente de lançamentos como “La La Land – Cantando 
Estações”, grande vencedor da 74ª edição do Globo de Ouro®, com 7 
estatuetas incluindo Melhor Filme de Comédia ou Musical, “A Cabana”, “D.P.A: 
Detetives do Prédio Azul - O Filme”, “Extraordinário”, entre outros. Para 2018, 
a distribuidora possui um lineup diverso, que inclui títulos como “Nada a Perder 
– Contra tudo. Por todos”, “Baseado em Fatos Reais”, de Roman Polanski,  
“O Homem das Cavernas”, de Nick Park, “Turma da Mônica – Laços”, “Robin 
Hood – Origens”, entre outros.



Sobre a Gullane 
Em 1996, os irmãos Caio e Fabiano Gullane fundaram a Gullane Entretenimento, 
hoje somando mais de 40 filmes com destaque no Brasil e no exterior,  25 séries 
de televisão, inúmeros especiais e documentários. “Carandiru”, “Bicho de sete 
cabeças”, “O ano em que meus pais saíram de férias”; a franquia “Até que a 
sorte nos separe”; “Que horas ela volta?”, “Como nossos pais”, “Bingo, O rei das 
manhãs”; as séries “Alice” (HBO), Unidade Básica (Universal) e “Carcereiros” 
(TV Globo) são algumas das obras realizadas pela Gullane nos últimos anos. 

Uma produtora ativa no crescimento do audiovisual brasileiro que ancora 
seus projetos com os melhores talentos e players do entretenimento. Sua 
capacidade e empenho em todas as etapas de realização a garantiu importantes 
coproduções internacionais e a comercialização de suas obras para mais de 
mais de 60 países, levando a identidade do cinema nacional mundo a fora. 

Caracterizada por sensibilizar e movimentar reflexões através de suas histórias 
a Gullane já acumulou mais de 500 prêmios e nomeações em sua carreira, 
além de ter seus projetos reconhecidos nas seleções oficiais dos festivais 
mais importantes do mundo como: Oscar, Cannes, Berlim, Sundance, Toronto, 
Veneza e o prêmio Emmy. 



Sobre O TELECINE
Joint-venture entre a Globosat e os quatro maiores estúdios de Hollywood 
– Paramount, MGM, Universal e Fox –, a Rede Telecine também exibe com 
exclusividade as produções da Disney e sucessos do mercado independente. 
O melhor do cinema mundial estreia na TV brasileira através da Rede Telecine 
cada vez mais rápido. Para investir cada vez mais na produção cinematográfica 
nacional, a Rede Telecine lançou em 2008 o Telecine Productions, selo de 
coprodução de títulos em parceria com grandes produtoras brasileiras. Além 
de estimular a criação de novos filmes, o Telecine garante a exibição desses 
títulos com exclusividade em suas diferentes plataformas.
 
No Telecine Play, plataforma online do Telecine exclusiva para assinantes, é 
possível assistir a todos os filmes da Rede a qualquer momento e em diversas 
telas: TV conectada, computador, tablet, smartphone ou Xbox. Algumas 
produções podem também ser vistas através de download temporário, que 
permite ao assinante assistir a longas-metragens off-line, sem estar conectado 
à internet.
 
O Telecine fechou o ano de 2017 com um recorde de audiência: alcançou, no 
horário nobre, sua melhor média dos últimos dez anos. Dos filmes mais vistos 
no ano passado na TV paga, o campeão foi Doutor Estranho, que em sua estreia 
no Telecine Premium, no dia 18 de novembro, ficou em 1º lugar entre todos os 
canais por assinatura. Quando o assunto é o prêmio Top of Mind do Datafolha, o 
Telecine se mantém no topo na categoria de canais de filmes há 11 anos. A rede 
é fundamental na manutenção da TV por Assinatura e, em 2018, da lista dos 
dez filmes mais vistos no Brasil em 2017, seis têm lugar garantido no Telecine.



Sobre a STOPLINE
A STOPLINE, com sede em Lisboa, é uma produtora de referência em vários 
mercados, principalmente em Portugal, Espanha e no Brasil. Fundada em 2004 
pelo cineasta Leonel Vieira a Stopline produziu mais de 30 longas metragens e 
séries de televisão e mais de 200 filmes publicitários. Do seu currículo destaca-
se “RED BRAZIL”, uma coprodução com a CONSPIRAÇÃO FILMES (Brasil), a 
PAMPA PRODUCTION (França) e a CD FILM (Canadá). Trata-se de uma grande 
produção de 10 milhões de dólares, sobre a presença francesa no Brasil em 
1564, filmada em inglês e protagonizada por Stellan Skarsgård e pelo ator 
português Joaquim de Almeida.

Em 2015, a produtora de Leonel Vieira marcou a história do cinema português, 
ao produzir o remake de uma trilogia de comédias, baseada nos mais famosos 
clássicos a preto e branco dos anos 40 em Portugal. O “PÁTIO DAS CANTIGAS” 
foi o primeiro filme em exibição e o mais visto de sempre, ultrapassando os 
3.850.000($) de receitas de bilheteira. No mesmo ano, a Stopline foi responsável 
pelo maior production service em Portugal para o filme “The Promise”, do 
realizador Terry Jorge, com Oscar Isaac, Christian Bale e Charlotte Le Bom. 
Uma mega produção que contou com uma equipe de mais de 500 técnicos.



PATROCINADORES
No Brasil, “Alguém Como Eu” contou com recursos públicos geridos pela 
ANCINE através de investimento do FUNDO SETORIAL DO AUDIOVISUAL via 
BRDE e FINEP.

Patrocínio da HEINEKEN, através do ProAC ICMS - Governo do Estado de São 
Paulo, e da empresa REI DO MATE; e parceria do BRB DTVM e INVESTIMAGE, 
que identificaram no filme uma oportunidade para falar com o seu público, 
consolidando, cada vez mais, o cinema como uma importante ferramenta de 
comunicação.

Ressaltamos também o fundamental apoio do PROGRAMA IBERMEDIA e da 
Agência Nacional do Cinema - ANCINE.  Em Portugal, a obra contou com a 
parceria da STOPLINE MEDIA BRAZIL, LIKE CREATIVE e RTP, e com o apoio 
do TURISMO DE LISBOA, SEAT e BACALHAU RIBERALVES. 

Nosso muito obrigado a todas as empresas e instituições parceiras de 
“Alguém Como Eu”!
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