




lesjá levaram você e seus amigos ao cine
ma ou os prenderam ao sofá, à espera do 
novo episódio de uma série de TV. Fabia
no, de 39 anos, e Caio, de 37, são irmãos, 
estudaram cinema na mesma faculdade, 
a Faap, trabalham juntos e fazem suces
so por isso. Eles são sócios da Gullane 
Entretenimento, produtora de cinema e 
televisão responsável por levar às telas 
alguns dos maiores lançamentos do ci

nema nacional da última década, como Bicho de Sete Cabeças, Caran-
diru, O Ano em que meus Pais Saíram de Férias, Chega de Saudade e As 

Melhores Coisas do Mundo. Para a TV, produziram a série Carandiru-

Outras Histórias, exibida pela Rede Globo, em 2005, e Alice, de 2008, a 
produção brasileira de maior orçamento (R$ 1 milhão por episódio) 
já realizada para o canal pago HBO - e que retorna à programação 
no próximo mês de novembro, em dois telefilmes inéditos. 

Por que, então, você tem a im
pressão de nunca tê-los visto 
antes? Simples: os Gullane são 
homens de bastidores. Seu tra
balho é transformar boas ideias 
de cineastas como Laís Bodan-
zky, Hector Babenco e Cao Ham-
burger em filmes bem-sucedi-
dos. Para isso, captam dinheiro, 
organizam a logística das grava
ções, coordenam as etapas finais 
de edição e montagem e ajudam 
a definir as melhores maneiras 
de lançar e comercializar uma 
fita. Faz parte do trabalho deles, 
por exemplo, transformar um 
pavilhão desativado da Peniten
ciária do Carandiru, na Zona Norte da capital, em set de filmagem ou 
transportar geradores, câmeras e equipamentos para o Jalapão para 
rodar as cenas de um único episódio da série de TV Alice nas dunas 
do deserto, a 270 quilômetros da capital do Tocantins, Palmas. 

UM ORGANIZA, 0 OUTRO EXECUTA 
Todos os processos envolvidos no desenvolvimento dos filmes e 
programas de TV produzidos pela Gullane são concebidos, geri
dos e finalizados em uma tranquila vila de casas geminadas, na Vila 
Clementino, na Zona Sul da cidade. Ali, 30 pessoas trabalham com 
Fabiano, Caio e seus dois sócios minoritários, Débora Ivanov e Ga
briel Lacerda. Cabe a Fabiano apresentar os projetos a investido
res, trazer o dinheiro para produzi-los e negociar a distribuição das 
produções - no Brasil e no exterior. Com o dinheiro no caixa, Caio 
entra em cena. É ele quem comanda o dia a dia da produção, decide 
quem estará nas equipes de filmagem e como o trabalho será dis

tribuído. "O Fabiano sabe organizar o jogo, e o 
Caio sabe executá-lo muito bem", afirma Hector 
Babenco, diretor de Carandiru, que entregou seu 
próximo filme (ainda em fase de pré-produção) 
aos Gullane. "Eles se complementam de uma 
forma muito legal." 

Débora Ivanov, na sociedade desde 2001, cui
da dos contratos e do jurídico. Gabriel Lacerda, 
que chegou em 2008, encarrega-se do financei
ro e da administração geral. A "famiglia" é com
pletada por Manuela Mandler, mulher de Fa
biano, à frente do departamento internacional; 
e por Paula Bleier, mulher de Caio, que também 
é produtora. O braço da Gullane para a televisão 
é tocado pelos irmãos Maurício e Fernando Dias 
e já responde por 40% do que produzem hoje. 

Para transformar boas ideias em cinema lu
crativo e de qualidade, eles ado
taram um modelo de negócios 
calcado em três pilares que lhes 
dá respaldo financeiro para de
senvolver até 30 projetos simul
tâneos. O primeiro é a diversi
ficação das fontes de captação 
de recursos. O dinheiro obtido 
por meio de leis de incentivo 
é complementado pela partici
pação de investidores privados, 
que bancam 20% do orçamento 
da produtora. O segundo é a in
ternacionalização: os filmes ora 
são realizados em sistema de 
coprodução com outros países, 
ora têm sua distribuição fora do 

mercado brasileiro negociada com grandes em
presas como Warner e Sony Pictures. O terceiro 
é a produção de conteúdo para TV, cujo retorno 
financeiro é menos arriscado que o dos projetos 
cinematográficos. 

"Esse é o modelo adotado por produtoras inde
pendentes em todo o mundo", diz John Hopewell, 
correspondente internacional da revista Varieiy, a 
publicação mais importante sobre o mercado ci
nematográfico mundial. "Não é algo comum no 
Brasil, mas os Gullane sabem fazer isso muito 
bem." Fabiano conta que a proposta da Gullane 
é fazer filmes autorais mas que também tenham 
aspectos comerciais. "Uma inspiração é Pedro Al
modôvar, que, com uma produtora independen
te, faz um cinema que concilia público a uma 







If p. cinematografia", afirma Caio. "Aque
le papo de que é preciso escolher entre ga
nhar festival ou atingir público não existe. O 
melhor mesmo é conseguir os dois." Eles di
zem que, entre os cineastas que lhes servem 
de modelo, estão os norte-americanos Mar
tin Scorsese, David Lynch e Francis Ford Cop
pola, além do italiano Federico Fellini (1920-

1993) e do francês François Truffaut (1932-1984). 

ALÉM DO BOLSO 
"Eles não fazem cinema só para levantar um tro
co", diz Fernando Meirelles, premiado cineasta 
paulistano cuja produtora, a O2 Filmes, é con
corrente da Gullane. "Seus filmes deixam cla
ro que gostam de cinema. Eles correm riscos, 
apostam em diretores e em histórias que não 
são sucessos óbvios." Os parcei
ros de projeto também não pou
pam elogios aos Gullane. "Todo 
mundo é tratado de uma manei
ra muito familiar", diz Karim Ai-
nouz, um dos diretores de Alice e 
do filme Viajo Porque Preciso Vol

to Porque te Amo, produzidos pela 
dupla. "Eles são muito carinho
sos, e isso se estende aos parcei
ros com quem trabalham", diz 
Maria Angela de Jesus, diretora 
de produções originais da HBO. 
"Viram amigos, e isso é muito 
importante quando se trabalha 
com criação." 

Exemplos desse carinho vão 
do modo de tratar a equipe - os irmãos não 
dispensam adjetivos como "queridinha", "gato" 
e "brother" - ao cuidado com o bem-estar de 
todos durante as filmagens. "Eles costumam 
montar equipes com pessoas que convivem 
bem", diz Pedro Ribeiro, assistente de Caio. 
Nas filmagens de Castelo Ró Tím Bum- O Filme 

(1999), Caio providenciou uma horta ao lado 
do estúdio, no interior de São Paulo, para que 
a equipe se alimentasse apenas de hortaliças 
sem agrotóxicos. Quando Laís Bodanzky fil
mava Chega de Saudade (2008), ele providenciou 
sessões de massagem no set de filmagem. "Eles 
pensam em questões que vão além do bolso", 
afirma Laís. Os sócios contam que as discus
sões são raras, mas existem. "Não chega a ter 

briga, mas sempre há discordâncias", diz Caio. "Aí achamos um 
caminho do meio. Ou um convence o outro. E do jogo." Quando a 
coisa aperta? A sócia Débora Ivanov conta: "Quando falta dinheiro 
ou dá algum problemão nas gravações. Mas é bem pontual". 

A paixão por filmes também vem de família. O pai deles, Adolfo 
Gullane, era um aficionado. No início da produtora, Caio encontrou 
entre os pertences do pai uma oração ao cinema. Adolfo, um pro
fessor italiano radicado no Brasil, conhecera a prece quando ainda 
estudava num seminário e mantinha uma cópia datilografada por 
ele entre seus pertences. O achado virou amuleto. Fabiano, Caio e 
os dois sócios têm, em suas salas, cópias enquadradas do texto (re
produzido na pág. 57). Fabiano, Caio e o irmão caçula, Danilo, são fi
lhos dele com Imaculada Pasqualini. O casal se conheceu em São Si
mão, cidade do interior do estado onde vivia a família de Imaculada. 
Casaram-se em São Paulo, onde ela fazia faculdade e ele trabalhava. 
Seguiram carreira como educadores, e os filhos viviam confortavel
mente num apartamento na Aclimação. No tempo livre, o pai tratava 

de cultivar nos filhos sua maior 
paixão. "Ele nos levava ao cinema 
sempre aos sábados de manhã", 
diz Fabiano. "Assistíamos a filmes 
infantis e faroestes." 

Em 1984, Adolfo sofreu um in-
farto enquanto dormia, aos 45 
anos. Caio, então com 11 anos, 
descobriu o pai morto na manhã 
seguinte. "Foi um período difícil, 
em que todo mundo foi fazer te
rapia", diz Fabiano. "Hoje é uma 
lembrança que já ficou bonita, 
poética. Tenho um olhar bonito 
pela escolha que fizemos naquele 
momento, de nos unir, ficar pró
ximos e não perder o equilíbrio." 

É em referência ao período imediatamente após a morte do pai que 
os irmãos brincam ter vindo "sem herança nem poupança". Com a 
morte de Adolfo, a cabeceira da mesa nas macarronadas de domingo 
passou a ser ocupada por Fabiano, o primogênito, então com 13 anos. 
"Era preciso que eles superassem", conta Imaculada. Por opção, os 
dois começaram a trabalhar cedo. Fabiano conseguiu o primeiro em
prego aos 14 anos, numa produtora de áudio. Ainda complementava 
a renda alugando equipamentos de luz e som para festas. Caio seguiu 
o exemplo: dos 16 aos 19 anos, foi ator, fazia performances e vestia-se 
de palhaço em festas. Os dois até desfilaram como modelos da Cami-
saria Nacional. "Nunca nos faltou nada, mas eu que tinha de ir atrás da 
mesada", diz Caio. "Sempre dei suporte emocional e social", diz a mãe. 
"Mas, se eles queriam viajar, trabalhavam um mês durante a tempora
da de Natal. E sempre pagaram a própria faculdade." 

Quando Fabiano anunciou a decisão de estudar cinema, a mãe 
foi contra. "Poxa, vocês já não têm pai, precisam escolher uma 
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t¥ profissão que dê certo", Imaculada lembra-se de ter dito à época. 
Depois de conversar com amigos, ela desistiu de ditar a carreira dos 
filhos. Quando Caio, dois anos depois, fez a mesma opção, ela não se 
opôs. Entre 1991 e 1995, quando cursavam cinema na Fundação Ar
mando Álvares Penteado (Faap), os irmãos conheceram sua primeira 
e mais longeva parceira profissional: a diretora de filmes Laís Bodan-
zky, com quem dividiam as salas de aula e as mesas de bar. 

SUPORTE PARA CRIAR 
Em 1993, quando ela ganhou um prêmio da Secretaria do Estado de 
Cultura para rodar o curta-metragem Cartão Vermelho, convidou Caio 
para ser o diretor de produção. Ele sugeriu que Fabiano também par
ticipasse. Laís lembra-se de dizer a Caio que, por falta de dinheiro, 
não tentaria filmar uma cena igual a de um filme de Spike Lee. E de 
ele ter respondido: "Não. Você tem de dizer o que quer, e nós busca
mos soluções". No fim, fizeram ajustes técnicos e conseguiram re
produzir um ângulo semelhante. "Eles são muito parceiros do dire
tor e oferecem a ele o melhor suporte para criar", afirma Laís. 

Caio produziu seu primeiro longa, Os Matadores, de Beto Brant, em 
1997. Um ano depois, foi a vez de Fabiano, com Kenoma, de Eliane Ca-
ffé. Em 2000, eles montaram a própria produtora. "Desde muito cedo, 
percebemos que trabalhar juntos funcionava bem", diz Fabiano. O pri
meiro projeto foi Bicho de Sete Cabeças, que também marcou a estreia 
de Laís Bodanzky na direção de longas. O filme teve 450 mil especta
dores, foi muito bem recebido pela crítica, fez carreira em festivais - e 
deu fôlego aos novos projetos dos irmãos. 

Em 2002, Fabiano e Caio foram convidados por Hector Babenco 
para fazer Carandiru. A coprodução com a Globo Filmes tinha o maior 
orçamento do cinema brasileiro até então: R$ 12 milhões. "O Bicho nos 
colocou no mercado, e Carandiru nos aprimorou", diz Fabiano. "Foi 
nossa pós-graduação em produzir." O filme foi visto por 4,7 milhões 
de pessoas, um recorde no país, atrás apenas dos 10 milhões de Dona 
Flor e seus Dois Maridos (1976), de Daniel Filho. Satisfeito com o resul
tado, Babenco os chamou para fazer a série de dez episódios para a TV. 
Os convites aumentaram, e hoje Fabiano e Caio tocam 30 projetos por 
ano (conheça os principais filmes da Gullane na página ao lado). 

A próxima estreia dos Gullane acontecerá em novembro, com os 
dois telefilmes de Alice na HBO. Eles também têm nas mãos os no
vos filmes de Laís Bodanzky, Hector Babenco, Cao Hamburger, Sér
gio Machado e Karim Ainouz - além das cinebiografias de dois íco
nes brasileiros cujos nomes ainda estão sob sigilo. "Fabiano e Caio 
vão produzir boa parte do que de mais importante será feito no 
Brasil nos próximos anos", afirma Sérgio Machado. "O tipo de his
tória que eles gostam de produzir tem grandes chances de encan
tar a Academia e levar um Oscar", diz Hengameh Panahi, fundado
ra da Celluloid Dreams, que negocia a distribuição internacional 
de filmes com companhias como Miramax, Sony e Focus Featu-
res. "Mas, ao mesmo tempo que eles têm todos os talentos exigi
dos de um bom produtor, não podem controlar um último e im
portante ingrediente: sorte. É algo que vai e vem sem avisar." 
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