
PERDIÇÃO E GLÓRIA
O TEMPO É A SUA VID

A



Um jovem motoboy pressionado, 
corre  contra o tempo, buscando salvar
sua esposa grávida de facções criminosas
e policiais corruptos que só querem 
uma coisa: O pacote misterioso 
que está em suas mãos.

Logline

Gênero 
Ação Drámatica

Público Alvo
Primerio target - 16 a 25
Segundo target - 25 aos 35
Classe social - B e C

Longa metragem - 100 min
Formato

Direção: 
Miguel Rodrigues



REFERÊNCIAS

Ação o tempo inteiro. Narrativa dinâmica e 
pitadas de humor negro.

Você se identifica com 
o herói a um nível 
subconsciente.

Filme Nacional com 
ação e perseguição.

Pela ação e tragédia.

Narrativa de câmera 
nervosa com ação.



SINOPSE

Orfeu é um motoboy da periferia, ele recebe a missão de 
entregar uma simples pacote a torre mais alta de São 
Paulo, mas antes disso Orfeu  decide levar  Eurides sua 
esposa grávida de nove meses para exames, no caminho é 
interceptado por policiais corruptos,  ela é feita de refém e 
Orfeu é obrigado recuperar o pacote misterioso. Quando 
retorna ao   Moto Frete  encontra um seu armário 
ararrombada e seu chefe morto. Logo ele descobre que há 
mais dois interessados no pacote: Draga,o maior chefe do 
crime organizado  da cidade, e seu concorrente direto, 
Cavalcante.  Jogado no meio de um violento mundo de 
crime, Orfeu usa  toda a sua vivência na periferia e sua 
expertise. Às vezes Fazendo  escolhas  brutais,  para 
permanecer vivo e salvar sua amada. 



APRESENTAÇÃO DO FILME

O mito de Orfeu cativou, desde cedo, o interesse de poetas, 
compositores, pintores e escultores que encontraram nele 
uma inesgotável fonte de inspiração.
PPerdição e Glória foi beber desta fonte. O nosso Tema principal 
é o amor, o que alguém comum  pode fazer por salvar sua 
amada. A vida de um simples motoboy se transforma da noite 
para o dia. Ele mesmo é sua única esperança de vencer todos 
os bandidos e ir a torre mais alta de são Paulo para salvar Eu-
rides. A abordagem  será intimista, realista, nua e crua, com 
alguns personagens um pouco caricato. Em poucos momen-
tos a abordagem será  fantasiosa, por exemplo quando ele se 
encontra sozinho e começa conversar com  espírito de Pardal, 
seu amigo e companheiro da Moto frete que ele próprio teve 
que assassinar. Sua consciência começa a se  confundir, ele 
também vê a figura de Téo, seu irmão que foi morto numa 
guerra entre traficantes. Perdição e Glória terá um forte im-
pacto visual, será um triller de ação, uma linguagem dinâmi-
ca, usando quase sempre câmera em movimento, cores fortes 
e quentes, é um filme de estrutura clássica.  A idéia é deixar o 
filme moderno para o público jovem.



JUAN PAIVA SANT - MÚSICO RAPPER LUELEM DE CASTROLUCI SALUTES 

SUGESTÃO DE ELENCO PERSONAGENS PRINCIPAIS

Orfeu -  25 anos - Malandro, esperto e cheio de 
recursos. Acredita em três coisas: Fé, força e 
foco. Sua infância humilde e muitas 
responsabilidades muito cedo o formaram como 
ser humano. Em situações de adversidade, ele 
busca a melhor opção para resolver seu próprio 
problema, “desvia de obstáculos”. Ele precisa do 
amoamor da sua esposa para permanecer “puro”. Ele 
quer prover segurança física, financeira e 
emocional para sua família. Orfeu é um 
anti-herói do dia-a-dia. Alguém que vemos todo 
dia e não paramos para pensar na sua história, 
na sua vida. Alguém invisível.

Euri - 23 anos - Esposa de Orfeu, sonhadora, 
bonita, uma mulher que parece ter saído de um 
conto de fadas, acredita nas pessoas, humilde 
filha de pastor da comunidade, de familia boa. 
Fica desesperada quando é sequestrada e vê de 
perto o mundo violento das gangues e máfia de 
São paulo, é namorada de Orfeu desde os 14 
anosanos.



MATHEUS ABREU RUAN AGUIAR ALEXANDRE NERO CACO CIOCLER

DRAGA -   Ele é o oposto do Cavalcante no 
sentido que é mais desarrumado e bem mais 
violento. Usa regata debaixo da camisa 
aberta. Cordão de outro, dente de ouro.  O 
mais vil, cínico e violento chefe do crime da 
história. Tem um dragão imenso tatuado no 
seu corpo, que lhe rendeu seu apelido.

SUGESTÃO DE ELENCO PERSONAGENS PRINCIPAIS



HUMBERTO MARTINS JACKSON ANTUNES

CAVALCANTE- 48 anos - Chefe do tráfico de 
São Paulo, pinta de empresário bem vestido, 
bem ao contrário do Rústico Draga, sofisticado 
e charmoso. Um bandido que está ligados a 

políticos.

GIOVANNA GRIGIO CRISTINA LAGO

ANGELA - 30 anos, namorada do Pardal, 
trabalha como prostituta durante o dia 

enquanto os filhos estão na escola e na creche. 
Ela é o Macguffin para o Orfeu achar o 
Cavalcante. Sua profissão e condições a 

tornaram uma mulher dura e que não confia 
em ninguém. Ela conheceu o Pardal junto do 
Reinaldo um dia que Reinaldo um dia que foram pegar a 

participação do Cavalcante do privê e é lá que 
Orfeu descobre o último bandido que estava 

atrás do pacote

SUGESTÃO DE ELENCO PERSONAGENS PRINCIPAIS



RAVEL CABRAL KIKO PISOLATO

MELLO - 42 anos, chefe da quadrilha de 
policiais corruptos, um cara forte com 

aparência de policial honesto, parece não ter 
medo de nada, mas na hora que o bicho 
esquentar e ele ficar na mira de Draga treme 
na base, pede a mãe, se mostra um covarde. 

TECA PEREIRA

DONA CLEIDE - 65 anos, mãe de Pardal, uma 
mulher simples e batalhadora, nem imagina 

onde o filho esteja metido.

SUGESTÃO DE ELENCO PERSONAGENS PRINCIPAIS



RELEASE TAKE A TAKE FILMS 

Take a Take Films nasceu do desejo de explorar novas possibilidades narrativas, abordagens de 
tecnologias, tanto de produção quanto de veiculação do conteúdo.  Com muita criatividade, desde 
2000, produzimos conteúdo original e de qualidade. Nessa caminhada a Take a Take produziu dez 
curtas, setenta episódios das webséries;  “Wizstar”, “Descarga Elétrica” e “Conjugados”. Criação de 
conteúdo de duas  séries; “Metrópole”, série de suspense policial, “Dúdú- a Série”; Quatro longas; 
“Ostentação” com contrato com a Europa Filmes, “O Inferno de Cada Um” (em captação); 
“Viagem Sem Volta” e “Oceano Azul”, co-produção internacional e o telefilme “Wizstars”. Além de 
prprojetos publicitários e corporativos  para empresas, como; Wizard, SBT, C&A; Citroen, Microsoft, 
SAP, EZTEC, Comercial Zaffari, Óticas Diniz, Liquido Moda, Ana Hickman. 

Quer saber mais? 
Acesse o nosso site www.takeatakefilms.com

Reel de conteúdo da produtora
 https://vimeo.com/244099810/e822ada2d5



DIRETOR
Miguel Rodrigues

MiguelMiguel Rodrigues é realizador de conteúdo. Na rede globo, foi da equipe de direção de diversas novelas 
como “Kubanacan”, “ Senhora do Destino”; “Cobras e Lagartos”, “Duas Caras”, além de ser um dos 
diretores responsáveis pela série “Na forma da lei” indicada ao Emmy International 2011, concorrendo com 
produções das emissoras NHK Japonesa; Canal+ Francesa e da BBC Inglesa. Pela Take a Take Films, onde 
produziu, dirigiu e fotografou 18 curtas, recebeu prêmios (melhor curta, melhor direção, melhor ator). 
Realizou a série “Wizstar”, de 13 episódios, que depois virou musical no teatro e filme de longa metragem. 
CriouCriou eventos ligados ao cinema e dirigiu diversas campanhas publicitárias e filmes corporativos para 
marcas como: Citroen, Zaffari, Ana Hickman, Liquido, Microsoft, Sap, TBB, TDB e Paco Modas. Produziu a 
série “Metrópole”, a qual assina também criação e roteiro, e recebeu o prêmio de melhor piloto no FICA.VC; 
O piloto “Nem Tudo é Verdade” com Luisa Tomé, e “Dúdú e Lápis Cor da Pele”, o curta metragem que deu 
origem a série.
https://vimeo.com/213457736

James Jay Maas Salinas (JJ Salinas)  Roteirista

Como roteirista, escreveu o longa “Sp: Crônicas de uma cidade real” de Elder Fraga, os longas de ação “192 
Sampa” e “Perdição e Glória”, o drama “Solidão também acompanha” em produção pela Arica filmes e a 
comédia romântica “Amor, confuso amor”.
Escreveu diversos curtas, entre eles “Julia” de André Luis Camargo e “Como (não) fazer uma ménage” de 
Rafael Oliveira e Vinicius Chaves.
EE o “Projeto Policial” com  5 mil inscritos, Para a televisão, escreveu o piloto da série de comédia esportiva 
“Rose e Val: A gente ainda vira esse jogo” e atua como roteirista na série “Metrópole” de Miguel Rodrigues. 



RELEASE DOS PRODUTORES
Leandra Aieedo

PProduziu mais de 90 filmes, entre elas obras publicitárias, curta metragens, longa 
metragens, web séries e séries para tv. A mais de 10 anos como produtora executiva da 
Take a Take Films, Leandra vem realizando a produção e conceituando junto à equipe 
artística , obras de sucesso e grande impacto sócio educacional, como:  “Dúdú - a Série” e 
a série policial “Metrópole”, O canal de Comédia Descarga Elétrica, outras obras 
premiadas estão o curta metragem "Sorria Você Está Morto" – Co Produção – Direção 
Marcelo Caldas – 2009 , curta metragem "O Silêncio Não Está Morto", "Querida Vó Helena" 
– – Co Produção – Direção William Costa Lima 2014  e o curta metragem "Desencanto" – 
Direção Hamilton Rosa – 201

Leo Branco 

Há duas décadas trabalho produzindo longa-metragens, séries para TV aberta e Pay-TV,
reportagens especiais e telefilmes para TVs como ZDF, ARTE, NatGeo, Discovery, BBC, ITV, 
NHK, TV
CultuCultura, TV Brasil, Globosat, ESPN, entre outros. Com expertise em produção executiva, 
coordenação e direção de produção, além de produção de campo, já realizei projetos em 
mais de 30 países ao redor do globo.



PLANO DE NEGÓCIO
VALOR TOTAL DO PROJETO -  4.345.000,00

DESENVOLVIMENTO - 80.000,00

PRÉ PRODUÇÃO - 342.000,00

PRODUÇÃO - 2.520.000,00

PÓS PRODUÇÃO - 519.202,00

COMERCIALIZAÇÃO -   450.000.00

PPROJETO TRANSMÍDIA -   200.000.00

OUTROS - 220.000,00 

 FINANCIAMENTO E PARCERIAS 

FSA LINHA PRODECINE 02 - 
CONTRATO COM A DISTRIBUIDORA - 2.165,00

ART 1  - 600.000,00

ART 1A - 400.000,00

ART 39 - 500.000,00

AART 3A - 400.00,0 

BRANDED CONTENT E OU PP - 200.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS - 80.000.000,00

TEMPO DE PRODUÇÃO:

45 DIAS  DESENVOLVIMENTO
60 DIAS  DE PRÉ-PRODUÇÃO
40 DIAS DE PRODUÇÃO
3 MESES DE PÓS

TOTAL DE CÓPIAS - 
2280  / PÚBLICO ESTIMADO
- 1.500.000 PESSOAS NO CINEMA 
.

JANELAS:

01 - CINEMA  / 02  PAY-PER-VIEW  / 03  TV A CABO / 04 VOD / 
05 TV ABERTA / 06 SVOD



CONTATOS

TAKEATAKEFILMS.COM

NOME/RAZÃO SOCIAL: CINEMA NA VEIA PRODUCOES LTDA - ME
CNPJ: 21.154.983/0001-90 

ENDEREÇO: RUA MARGARIDA, 65/111 - SÃO PAULO

TELEFONE: 55 11 987758808

E-MAIL: 
PPRODEXECUTIVA@TAKEATAKEFILMS.COM /
CONTATO@TAKEATAKEFILMS.COM



OBRIGADO


