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Ficha Técnica



 Um grupo de policiais 100% honestos é enviado a uma cidade do interior 
do Rio de Janeiro que está sofrendo com o aumento da criminalidade após a 
criação das UPPs. O governo convoca Paulo Froés (Marcos Caruso), delegado 
com a ficha mais limpa da corporação, e reúne uma equipe especial para a 
campanha. Entre os agentes selecionados está Francis (Cleo Pires), uma in-
vestigadora novata que precisa provar que tem valor. Em pouco tempo eles 
resolvem o problema e são aclamados pela opinião pública.  Mas a “lua de 
mel” dura pouco. A aplicação do rigor da lei começa a incomodar a todos. A 
situação se torna insustentável e o governo se vê forçado a intervir nova-
mente. Mas nem tudo voltará a ser como era antes.

                                 

                    
 

Sinopse



 
 A partir da adrenalina advinda das intensas cenas de ação, “Operações 
Especiais” mergulha na estrutura corruptiva da sociedade brasileira. A 
cidade fictícia de São Judas do Livramento serve de cenário para o desen-
volvimento da trajetória de amadurecimento da protagonista Francis (Cleo 
Pires), uma ex-balconista de um hotel, desamparada após um relacionamento 
mal sucedido. 
 “É importante ter uma visão acima da convencional. Estamos muito acos-
tumados a criticar a Polícia, mas poucas vezes entendemos a profundidade 
da corrupção. Será que estaríamos preparados para uma Polícia com um com-
portamento exemplar? Ninguém pode passar impune de pensar sobre isso. O 
filme tenta propor exatamente essa reflexão. E tudo isso com muita ação”, 
antecipa o diretor e roteirista Tomás Portella.
 “Eu fico muito orgulhosa de conseguir fazer um filme que aborda temas 
que a gente sempre quis falar. Antes de existir essa história, nós tínhamos 
vontade de passar uma mensagem social. E nós falamos, ao longo de todo o 
longa, sobre a honestidade. Se a gente conseguir levar essa discussão sobre 
ser honesto para as pessoas e para imprensa, vai ser muito legal”, garante 
Martina Rupp, também roteirista de “Operações Especiais”.

Apresentação





 O longa tem início com um assalto ao hotel em que trabalha Francis. A 
cena é inspirada no caso do antigo InterContinental Rio (Royal Tulip Rio 
de Janeiro), invadido por traficantes, em 2010. Na ocasião, bandidos trocaram 
tiros com a Polícia e fizeram 31 reféns. Em “Operações Especiais”, depois do 
choque e de conselhos de uma amiga, Francis se dá conta que poderia entrar 
na Polícia Civil para ostentar, ante o antigo namorado segurança de hotel, 
o distintivo e uma posição social superior. A jovem, entretanto, não tinha 
como objetivo participar de operações policiais e pôr sua vida em risco para 
a segurança dos outros.
 Francis se contenta com um cargo burocrático na corporação. A violência 
no interior do estado do Rio de Janeiro, contudo, muda radicalmente a rotina 
da agente. A cidade fictícia de São Judas do Livramento, no interior do Rio 
de Janeiro, sofre com o aumento da criminalidade após a criação das UPPs. A 
sequência de assassinatos de crianças no local faz com que os governantes 
criem uma força-tarefa de policiais incorruptíveis para atuar na cidade. 
Para comandar a operação, é convocado o experiente delegado Paulo Fróes 
(Marcos Caruso).
 Com o tempo, a diminuição da criminalidade na cidade interiorana trans-
forma a equipe de policiais em heróis para os habitantes. O rigor na apli-
cação da lei, todavia, acaba gerando um desconforto entre as autoridades de 
São Judas do Livramento. Dentro desse ambiente de tensão, a policial passa 
a ter uma relação muito próxima com Décio (Fabricio Boliveira), o único dos 



o único dos agentes a demonstrar carinho pela mulher da força-tarefa. 
“Para construir essa história, contamos com uma equipe de profissionais 
muito qualificados. Foi um processo longo, mas cada uma dessas pessoas deix-
ou um pouco de si no resultado final de ‘Operações Especiais’. Mas, depois 
das filmagens, em maio do ano passado, o processo foi bem rápido”, recorda 
Rodrigo Castellar, produtor do filme.
Thiago Martins, Fabíula Nascimento, Antonio Tabet, Fabio Lago, Analu Prest-
es, Augusto Madeira, Gillray Coutinho, Luci Pereira, Olivia Araujo, Adriano 
Saboia e Jonathan Azevedo completam o elenco do longa, que contou com um 
orçamento de R$ 5,5 milhões.                                 



 “Seria muito difícil competir com o estilo internacional de filmes de 
ação se usássemos as mesmas armas que eles. Além das diferenças de orçamen-
to, eles possuem um conhecimento de anos, construído a partir das filmagens 
dessas superproduções. Procuramos uma forma nossa de contar essa história. 
E, para isso, buscamos nossos caminhos”, explica Tomás Portella.
 O longa se aproxima muito das angústias de Francis, tornando a ex-
periência de vivenciar uma operação policial mais real para o público. A 
ideia da direção era que todos os elementos que compusessem “Operações Es-
peciais” trabalhassem no sentido de inserir o espectador na realidade da 
personagem e de seus colegas da Polícia Civil, em missão pacificadora na 
interiorana São Judas do Livramento.
 Desde a configuração do som até os planos usados durante as filmagens 
tiveram como intenção tornar o mais real possível o hostil ambiente no qual 
a força-tarefa, comandada pelo delegado Paulo Fróes, tentava implantar o 
seu trabalho. Devido a esse objetivo, a direção de “Operações Especiais” aca-
bou fazendo opções não muito convencionais entre os filmes comerciais na-
cionais.

                                 

Direção



 “Para a preparação do longa, convivemos no ambiente policial. Lá, per-
cebemos que o som dos tiros não é como aparece no cinema. Quando está acon-
tecendo um tiroteio, não é possível ouvir nada. Além disso, tem toda a tensão 
em torno da operação que, por si, já é algo que exige muita dedicação e que 
pode culminar até em mortes”, garante Portella. 
 Uma proposta abrangente de dissecar situações tão complexas exigia que 
profissionais competentes estivessem engajados nesse projeto. Para convidar 
os espectadores a entrar no seio da corrupção de São Judas do Livramento, 
o diretor valorizou a visão dos atores na hora de compor seus personagens. 
Dessa convivência, surgiu uma relação muito positiva para a execução do 
projeto. 



 Havia, em Tomás, há muito tempo, a vontade de dedicar um filme ao tema 
da honestidade. No entanto, o diretor e roteirista ainda estava em dúvida 
sobre em que ambientes e com quais personagens essa virtude seria posta em 
questão. Surgiu, então, a ideia de mergulhar na estrutura policial ante a 
visão de um agente novato. E foi a partir dessa decisão que “Operações Es-
peciais” começou a ganhar corpo. 
 “Esse filme foi o meu primeiro projeto. Existia uma vontade muito grande 
de falar sobre a honestidade, só que ainda não sabíamos como. A ideia de uma 
Polícia 100% honesta era interessante por gerar a dúvida: ‘Como cada pessoa 
se comportaria?’ Queríamos trazer um ponto de vista diferente. Tivemos con-
tato com muitos policiais e era unanimidade que a primeira missão na qual 
participavam era desesperadora. É uma realidade muito diferente da que 
eles vivem dentro da academia, por exemplo”, explica Portella. 
 As decisões dos roteiristas a cerca do assunto segurança pública sofreram 
forte influência de outro gênero fílmico: o documentário. “Essa história é 
muito antiga. O Tomás fez o argumento a partir do making off de ‘Notícias de 
uma Guerra Particular’, onde existe uma menção a uma tentativa de Polícia 
honesta. Durante muito tempo ele queria fazer um trabalho que abordasse 
isso. Somos sócios e muito amigos. Eu dizia: ‘tenta escrever isso’. Incentivava 
muito”, lembra Martina Rupp.                                 

Roteiro



 

 Embora o interesse pelo tema interessasse ambos, foi ela quem tomou a 
iniciativa e começou o processo de elaboração do roteiro. “Eu insisti muito 
nesse sentido, até demais. Um dia,o Tomás pediu para eu começar a escrever, 
por mim mesma. Na minha carreira, sempre fui do departamento de câmera. Foi 
minha primeira experiência escrevendo, e eu curti muito tudo isso. E o dire-
tor foi um roteirista muito ativo, que sugeriu muitas ideias”, conta a cin-
easta.
 A presença de uma protagonista no ambiente policialesco suscita, en-
tre a equipe de “Operações Especiais”, a esperança que o trabalho alcance 
uma nova parcela das pessoas que acompanha o cinema nacional. Embora 
os homens componham, geralmente, grande parte do público que assiste aos 
filmes de ação, a forte ascendência feminina no filme pode aproximar mais 
as mulheres.
 “Acho que a gente vai conseguir falar com um público muito maior que o 
que compõe os espectadores de ação, que, geralmente, é composto só por homens. 
Por conta dessa identificação com a protagonista, vamos chamar a atenção 
das espectadoras. Mais do que tudo, nós vamos conseguir passar um filme de 
ação brasileiro, sem imitar o que acontece internacionalmente”, afirma Mar-
tina.



 Cleo Pires nunca havia se dedicado a um papel que envolvesse uma corpo-
ração militar. Para conseguir compreender a complexidade do ambiente poli-
cial, a atriz passou por um intenso treinamento.  A convivência com agentes 
em formação e com tutores da academia tornou mais orgânica a atuação de 
Cleo. “Ela entendeu muito rapidamente o universo da Francis. E se dedicou 
muito para isso. Na verdade, Cleo teve a capacidade de compreender cada car-
acterística da Francis. Acabou encarnando muito bem. O jeito de pegar a arma 
e a maneira de se comporta mostram como ela estava à vontade”, exemplifica 
o diretor.
 “Eu já havia trabalhado com o Tomás antes até de ele ser diretor. Sempre 
tivemos uma relação ótima. Ele também foi meu diretor no primeiro filme da 
franquia ‘Qualquer Gato Vira-Lata’. Fui eu quem pedi uma ponta para partic-
ipar de ‘Operações Especiais’, quando soube que era um estilo de filme que 
não é muito feito aqui no Brasil. O roteiro foi mudando, a personagem acabou 
crescendo e se tornou a protagonista”, conta Cleo.
 A escolha do elenco buscou, por meio de várias opções, explorar esse fres-
cor presente em atores que, até então, nunca tinham trabalhado como polici-
ais. A decisão contribuiu para tornar o ambiente policial mais humanizado 
e próximo ao público, refutando as formas padronizadas como as repartições 
de segurança pública têm sido representadas em produções audiovisuais na-
cionais.                                

Elenco





 

 Marcos Caruso é um dos que nunca havia trabalhado em um papel de agen-
te policial. O debute, no entanto, não foi difícil para o ator. Em muito, isso 
ocorreu por conta da relação que o diretor estabeleceu com o elenco ao lon-
go das tarefas no set. “Além de ator, sou roteirista em outros trabalhos. Não 
consigo ver o personagem como algo isolado. O mesmo acontece com Tomás. Acho 
que por isso nos demos tão bem e os momentos de filmagens foram tão praze-
rosos para mim”, revela Caruso.
 “Gosto de trabalhar com atores que não são muito marcados por um tipo 
de personagem. Um exemplo: no começo, Marcos Caruso até me questionou se eu 
realmente queria que ele vivesse um delegado. Parecia distante, mas eu sem-
pre tive a certeza. É fácil reconhecer sua capacidade e sua generosidade com 
os colegas com quem contracena”, elogia Tomás Portella.
 Fabrício Boliveira também sentiu essa atmosfera colaborativa no set ao 
longo das filmagens. “Trabalhar com o Tomás é trabalhar com um cara que 
gosta de jogar junto. Ele abre espaço para diálogos e, a partir disso, surgem 
confluências, debates internos e pluralidades. Essas situações viabilizam 
que o filme consiga se comunicar com mais pessoas ainda”, revela o ator.
                                

                    





 Ao longo do desenvolvimento da trama, a cidade de São Judas do Livramen-
to acaba se comportando como uma personagem no filme. A equipe se preocupou 
em construir um ambiente que comportasse todos os questionamentos éticos 
e morais desencadeados pela presença de uma força-tarefa de agentes ex-
emplares. Por isso, a escolha das locações foi um instante decisivo para o 
sucesso das filmagens. No fim desse processo, três cidades foram escolhidas: 
Duque de Caxias e a capital carioca, no estado do Rio de Janeiro, e Palmas, 
em Tocantins.
 “Partimos de uma premissa: para fazermos um filme de ação, nós precisáva-
mos estar próximos a um grande centro. Isso seria fundamental. Nossa escol-
ha foi o Rio. No entanto, o cenário não poderia transparecer que estávamos 
em ruas cariocas. Além disso, era necessário que São Judas fosse um lugar 
onde, apesar de não ser uma metrópole, pudesse haver favelas e crime orga-
nizado. Embora tenhamos optado por três cidades, conseguimos conquistar um 
ambiente harmônico. Tanto que, em muitos momentos, temos em sequência, no 
filme, cenas em locações de diferentes cidades”, conta Rodrigo Castellar.
 A direção também definiu dois pólos em “Operações Especiais”.Enquanto os 
ambientes que pertenciam ao universo policial teriam, majoritariamente, as 
cores preto e branco, os lugares de São Judas do Livramento que tivessem uma 
ligação com as corrupções, fossem elas as cotidianas ou as que aconteciam 
no universo estritamente político, seriam mais coloridos.                    

Filmagens e Equipe Técnica



 “Nós tentamos mostrar como o ambiente da Polícia também é humano, mas, 
em hora nenhuma, quisemos idealizar os policiais. Por isso, optamos por uma 
fotografia aritmética nesses locais. Já quando mostrávamos a rotina cor-
ruptiva e corrompida da cidade, queríamos algo mais caótico, mais colorido, 
mais sensual. Um exemplo disso é a boate. São Judas acaba se comportando 
como um vilão”, comenta Tomás Portella.
 Nesse contexto, as direções de fotografia e arte tiveram um papel funda-
mental. “Na tarefa de dissecar esses dois extremos, a Bárbara Alvarez (Dire-
tora de Fotografia) foi essencial. Ela tem uma trajetória autoral e um olhar 
bem diferente. O Claudio Amaral Peixoto (Diretor de Arte) é um colega que já 
trabalhou comigo inúmeras vezes e também ajudou a compor essa realidade. E 
o resultado foi ótimo”, enaltece o diretor e roteirista do longa.
 As filmagens aconteceram durante seis semanas, em maio de 2014. As cenas 
de ação, que exigiram um maior esforço de produção, foram concentradas na 
primeira quinzena. E, a partir da construção do ambiente de São Judas do 
Livramento, o elenco se sentiu confortável para se aprofundar nos desafios 
que a produção propunha. Cleo Pires, por exemplo, encarou o trabalho como 
uma oportunidade de colocar em xeque paradigmas presentes em sua vida, 
desde a sua formação.
 “Eu amei fazer as cenas de ação. Eu gosto desse universo da autoridade. 
É conflituoso para mim, porque eu tenho problema com regras. Eu acho que 
esse universo da Polícia tem limites muito claros. Pessoalmente, sempre tive 
problemas com limites, as regras foram muito nebulosas na minha vida.



 Naquelas cenas, entretanto, eu sou a lei. A vivência dessa experiência 
também muda a vida da Francis”, reflete a atriz.
As filmagens também exigiram de Marcos Caruso uma reflexão acerca de seu 
comportamento. “Sou uma pessoa completamente contra armas. Ter que conviv-
er com essa arma na cintura não me deixa confortável. E em cena, eu estou 
rodeado de pessoas com armas. É o primeiro personagem que eu faço que eu 
tenho que conviver com esse vigor, com essa força, com essa agressividade. É 
um desafio gostoso. Eu tenho uma doçura que se contrapõe a essa quantidade 
de armas. E as cenas em que esse paradoxo está presente são as mais inter-
essantes, no meu modo de ver”, explica o ator.
O longa é produzido pela TC Filmes, tem coprodução da Globo Filmes, Univer-
sal Pictures, Querosene, Filmland, Formiga Filmes. A distribuição será feita 
pela Paris Filmes e Downtown Filmes com codistribuição da SPCine.                                 



 “Operações Especiais” põe em debate a honestidade no Brasil atualmente. 
Por que é importante propor uma reflexão sobre esse assunto?
É importante ter uma visão acima da convencional. Estamos muito acostu-
mados a criticar a Polícia, mas poucas vezes entendemos a profundidade da 
corrupção. Será que estaríamos preparados para uma Polícia com um compor-
tamento exemplar? Ninguém pode passar impune de pensar sobre isso. O filme 
tenta propor exatamente essa reflexão. E tudo isso com muita ação.
 O longa faz uma opção por uma fotografia pouco comum nos filmes de 
ação. O que motivou essa decisão?
Seria muito difícil competir com o estilo internacional de filmes de ação se 
usássemos as mesmas armas que eles. Além das diferenças de orçamento, eles 
possuem um conhecimento de anos, construído a partir das filmagens dessas 
superproduções Procuramos uma forma nossa de contar essa história. E, para 
isso, buscamos nossos caminhos.
 Nenhum dos atores que compõem o núcleo policial principal do filme 
tinha atuado como militar em suas carreiras. Por qual motivo essa escolha 
foi feita?
Gosto de trabalhar com atores que não são muito marcados por um tipo de 
personagem. No começo, Marcos Caruso me questionou se eu realmente queria 
que ele vivesse um delegado. Parecia distante, mas eu sempre tive a certeza.                     
 

Tomás Portella - Diretor



É fácil reconhecer sua capacidade e sua generosidade com os colegas com 
quem contracena.
 E no caso específico de Cleo Pires, como foi o trabalho da direção para 
guiá-la até o encontro com a personagem Francis?
Ela entendeu muito rapidamente o universo da Francis. E se dedicou muito 
para isso. Na verdade, Cleo teve a capacidade de compreender cada carac-
terística da policial. Acabou encarnando muito bem. O jeito de pegar a arma 
e a maneira de se comportar mostram como ela estava à vontade.
 Como foi a composição da cidade fictícia de São Judas do Livramento?
Nós tentamos mostrar como o ambiente da Polícia também é humano, mas, em 
hora nenhuma, quisemos idealizar os policiais. Por isso, optamos por uma 
fotografia aritmética nesses locais. Já quando mostramos a rotina corrupti-
va e corrompida da cidade, queríamos algo mais caótico, mais colorido, mais 
sensual. Um exemplo disso é a boate. São Judas acaba se comportando como um 
vilão.
 Qual o papel das direções de arte e fotografia na tarefa de construir a 
cidade interiorana?
Na tarefa de dissecar esses dois extremos, a Bárbara Alvarez (Diretora de 
Fotografia) foi essencial. Ela tem uma trajetória autoral e um olhar bem 
diferente. O Claudio Amaral Peixoto (Diretor de Arte) é um colega que já tra-
balhou comigo inúmera vezes e também ajudou a compor essa realidade. E o 
resultado foi ótimo.               



 Como a presença de uma protagonista dentro desse ambiente pode funcio-
nar para debater a questão de gênero?
Convivemos com muitos policiais para fazer “Operações Especiais”. É inter-
essante ver como existem pessoas que acreditam em seus trabalhos, pessoas 
honestas. São muitas também as mulheres na Polícia atualmente. É impres-
sionante. Muitas delas ocupam cargos de liderança na corporação do Rio de 
Janeiro, por exemplo. Apesar disso, elas ainda estão muito estigmatizadas. Em 
algumas cenas, o filme mostra isso. Uma falsa fragilidade ainda serve para 
a construção do preconceito. Conversando com as agentes, elas confessaram: 
“Temos que chegar com o pé na porta para conseguir respeito!”              



 Como foi o processo de construção do enredo de “Operações Especiais”? 
Para construir essa história, contamos com uma equipe de profissionais mui-
to qualificados. Foi um processo longo, mas cada uma dessas pessoas deixou 
um pouco de si no resultado final de “Operações Especiais”. Mas, depois das 
filmagens, em maio do ano passado, as coisas caminharam bem rápido.
 Quais as principais dificuldades para criação de São Judas do Livra-
mento?
Partimos de uma premissa: para fazermos um filme de ação, nós precisávamos 
estar próximos a um grande centro. Isso seria fundamental. Nossa escolha 
foi o Rio. No entanto, o cenário não poderia transparecer que estávamos em 
ruas cariocas. Além disso, era necessário que São Judas fosse um lugar onde, 
apesar de não ser uma metrópole, pudesse haver favelas e crime organizado. 
Embora tenhamos optado por três cidades, conseguimos conquistar um ambi-
ente harmônico. Tanto que, em muitos momentos, temos em sequência, no filme, 
cenas em locações em diferentes cidades.
 E com relação à escolha de Palmas?
Quando falamos de Palmas, logo lembramos das belezas exuberantes da ci-
dade. Ali começa a floresta Amazônica. Mas nossa decisão não teve relação 
com isso. Na verdade, pensamos em outros municípios no interior dos esta-
dos de São Paulo e Minas Gerais. Meu sócio, Pablo Torrecillas, no entanto, já 
havia produzido em Palmas. Acabamos optando por lá e a recepção da cidade
foi ótima, tivemos todo o apoio que precisávamos! 

Rodrigo Castellar - Produtor Executivo



 Quais são os próximos projetos da produtora?
Estamos com três filmes em produção: “A Voz do Silêncio”, um longa de André 
Ristum que se passa todo na cidade de São Paulo; “O Olho e a Faca”, de Paulo 
Sacramento, que explora o ambiente de uma plataforma petrolífera; e “Adeus 
do Comandante”, de Sérgio Machado, que é uma adaptação de um conto de Milton 
Hatoum.



 De onde surgiu a ideia para o longa?
Essa história é muito antiga. O Tomás fez o argumento a partir do making 
off do documentário “Notícias de uma Guerra Particular”, onde existe uma 
menção a uma tentativa de polícia honesta. Durante muito tempo ele queria 
fazer um trabalho que abordasse isso. Somos sócios e muito amigos. Eu dizia: 
‘tenta escrever isso’. Incentivava muito.
 Como foi a interação entre você e Tomás durante a elaboração do roteiro?
Queria ver esse trabalho pronto. Um dia, o Tomás pediu para eu começar a 
escrever, por mim mesma. Na minha carreira, sempre fui do departamento de 
câmera. Foi minha primeira experiência escrevendo, e eu curti muito tudo 
isso. E o diretor foi um roteirista muito ativo, que sugeriu muitas ideias.
 Qual foi a sua sensação ao assistir ao filme finalizado?
Eu fico muito orgulhosa de conseguir fazer um filme com temas que a gente 
sempre quis falar. Antes de existir essa história, nós tínhamos vontade de 
passar uma mensagem social. E nós falamos, ao longo de todo o longa, sobre 
a honestidade. Se a gente conseguir levar essa discussão sobre ser honesto 
para as pessoas e para imprensa, vai ser muito legal.
 Como você acha que será a recepção do público?
Acho que a gente vai conseguir falar com um público muito maior que o que 
compõe os espectadores de ação, que, geralmente, é composto só por homens. 
Por conta dessa identificação com a protagonista, vamos chamar a atenção 
das espectadoras. Mais do que tudo, nós vamos conseguir passar um filme de 
ação brasileiro, sem imitar o que acontece internacionalmente.

Martina Rupp - Roteirista



 Como foi trabalhar com Tomás Portella?
Eu já havia trabalhado com o Tomás antes até de ele ser diretor. Sempre 
tivemos uma relação ótima. Ele também foi meu diretor no primeiro filme da 
franquia ‘Qualquer Gato Vira-Lata’. Fui eu quem pedi uma ponta para partic-
ipar de ”Operações Especiais” quando soube que era um estilo de filme que 
não é muito feito aqui no Brasil. A personagem acabou crescendo e se tornou 
a protagonista.
 Quais foram as cenas que você mais gostou de fazer?
Eu amei fazer as cenas de ação. Eu gosto desse universo da autoridade. É 
conflituoso, porque eu tenho problema com regras. Eu acho que esse universo 
da Polícia tem limites muito claros. Pessoalmente, sempre tive problemas com 
limites, as regras foram muito nebulosas para mim. Naquelas cenas, eu sou a 
lei. A vivência dessa experiência também muda a vida da Francis.
 Como foi a trajetória de Francis até ela se tornar uma policial incor-
ruptível?
A Francis, inicialmente, é uma patricinha no subúrbio. Muito mimada. Sempre 
usou a beleza para conseguir o que queria. Uma vida morna. Mas ela toma um 
pé na bunda, e isso faz com que ela vá para Polícia Civil. Só que ela vai 
para corporação somente para esfregar o distintivo na cara do ex-namorado. 
Ela era só uma burocrata. No entanto, a missão em São Judas do Livramento 
muda completamente a sua vida.  Ela sofre muito bullying e fica com orgulho 
ferido. Só que ela começa a perceber que ela tem futuro na profissão. E isso 
faz a transição para que ela, finalmente, se torne uma mulher.       

Cleo Pires - Francis



 Como o comportamento da força-tarefa pode fazer com que o público ques-
tione o conceito de honestidade?
Através da personagem da Francis, surge o questionamento se nós realmente 
queremos uma Polícia justa. Quando percebemos os abusos da Polícia é nat-
ural que queiramos uma mudança no comportamento policial. Só que poucas 
vezes nos questionamos como é a nossa relação com as pessoas mais frágeis, 



 Qual foi o principal desafio que “Operações Especiais” trouxe para você?
Sou uma pessoa completamente contra armas. Ter que conviver com essa arma 
na cintura não me deixa confortável. E em cena, eu estou rodeado de pessoas 
com armas. É o primeiro personagem que eu faço que eu tenho que conviver 
com esse vigor, com essa força, com essa agressividade. É um desafio gostoso. 
Eu tenho uma doçura, que se contrapõe a essa quantidade de armas. E as ce-
nas em que esse paradoxo está presente são as mais interessantes para mim.
 Como foi ser dirigido por Tomás Portella?
Nuca tinha trabalhado com o Tomás. Eu conhecia a carreira dele. Ele me em-
polgou pela maneira como ele me convidou e como ele via o filme. Ele dá total 
liberdade para o ator inventar o personagem e vê o ator como criador. Na 
interpretação do ator, existe um movimento autoral. E, acima de tudo, ele é um 
apaixonado pelo que faz. Tudo que você faz com paixão, você já está próximo 
de ser bem-sucedido. Além de ator, sou roteirista em outros trabalhos. Não 
consigo ver o personagem como algo isolado. O mesmo acontece com Tomás. Acho 
que por isso nos demos tão bem e os momentos de filmagens foram tão praze-
rosos para mim.
 Para você, ao fim da trama do longa, Fróes sai como vencido ou como 
vencedor?
Obviamente, o esquema e o poder da política acabam vencendo o delegado. Mas 
ele é vencido somente em termos práticos. Mas, em termos teóricos, com relação 
ao seu modo de agir na sua vida profissional, ele não é vencido.                

Marcos Caruso - Paulo Fróes



 Como foi a experiência de trabalhar com Tomás Portella?
Trabalhar com o Tomás é trabalhar com um cara que gosta de jogar junto. Ele 
abre espaço para diálogos e, a partir disso, surgem confluências, debates 
internos e pluralidades. Essas situações viabilizam que o filme consiga se 
comunicar com mais pessoas ainda. É muito legal ver um diretor que estudou 
muito a história, além de ter escrito o roteiro. É uma pessoa que se dedica 
ao aprofundamento do tema ao máximo, que quer conhecer todos os aspectos 
da história. A gente consegue fazer o filme caminhar de uma forma que gera 
mais interesse. Assim, quando estamos em cena, cada gesto tem sentido.
 De que forma o seu personagem conduz o publico até uma reflexão sobre 
honestidade? 
O Décio traz um debate sobre a Polícia, sem maniqueísmos. É muito importante 
debater a posição da Polícia, o genocídio do povo negro, a maneira como 
ocorre a repressão nas comunidades carentes. No entanto, os policiais não 
são colocados como vilões ao longo do filme. São muitas contradições. E isso 
torna tudo mais interessante. A gente joga a responsabilidade para os in-
divíduos, sem concentrar a responsabilidade nas grandes instituições. Não 
são apenas os políticos que são corruptos. A corrupção é uma prática diária. 
Existe uma cena, na floricultura, que ele parte para cima de uma senhora. 
Essa senhora não vê como ela é corrupta, apesar de conhecer todo o esquema. 
Essa cena é muito importante e mostra essa rede de falta de honestidade.

Fabrício Boliveira - Décio



 O Roni é um personagem completamente diferente de tudo o que eu já fiz. 
No cinema, eu só fiz bandidos e moradores de favela. Esse projeto me deu um 
outro olhar para a instituição Polícia. Eu sou nascido no Vidigal, onde a 
corporação não é muito bem vista. Por causa desse filme, eu tive contato com 
pessoas de dentro da Polícia Civil que realmente se empenham em prol de um 
estado melhor e de um país melhor. Desde o início, eu observei o jeito dessas 
pessoas para trazer para o meu personagem. Eu captei muito da adrenalina 
que eles têm em suas rotinas. Foi muito interessante para mim. Eu adorei as 
cenas de ação, quando invadimos a favela, entramos em bocas de fumo. Vão 
ficar para sempre na minha memória.

 O Tomás falou uma frase ‘Queremos fazer um filme para saber se a pop-
ulação está realmente pronta para uma Polícia honesta’. Isso não saiu da 
minha cabeça, é um tema que eu gostaria de abordar. Vivemos um momento de 
total inversão de valores. A Rosa é manicure que convive no seu bairro, tem 
uma vida pacata. Os momentos nos quais ela aparece são os respiros do filme, 
são uma distensão no meio de um clima tão pesado. Rola um relacionamento 
forte com o personagem do Thiago, que não é um namoro, mas no qual rola uma 
cobrança. É bem divertido. É muito entusiasmante conviver com um elenco que 
está todo trabalhando no mesmo sentido. Todos fizeram o máximo para passar 
uma mensagem sobre a honestidade.

Thiago Martins - Roni

Fabiula Nascimento - Rosa



 Criada em 2001 por Pablo Torrecillas e Rodrigo Castellar a TC Filmes 
representa a nova geração de produtores brasileiros.
Realizou filmes premiados como “O lobo atrás da porta”, de Fernando Coim-
bra, “Raul, o início, o fim e o meio”, de Walter Carvalho; “Marighella”, de Isa 
Grinspun Ferraz, “Riocorrente”, do diretor Paulo Sacramento; “Boca”, de Flávio 
Frederico, “Meu País”, de André Ristum, “Ninjas”, de Dennison Ramalho; entre 
outros, e as séries “Resistir é Preciso” de Ricardo Carvalho e “Galáxias” de 
Isa Grinspun Ferraz.
 Em 2015, além de lançar o filme “Operações especiais” de Tomás Portella, 
se prepara para filmar os longa metragens “O olho e a faca” de Paulo Sac-
ramento; “O adeus do comandante” de Sérgio Machado e “A voz do silêncio” de 
André Ristum. Todos já financiados e em fase de preparação.
 A Tc Filmes conta ainda com diversos projetos em fase de desenvolvimen-
to e financiamento, entre os quais destacamos os filmes “O hit do Verão” do 
diretor Pablo Stoll (co-produção Brasil/ Uruguai) “Garoto, o Gênio das Cordas 
– 100 anos” de Rafael Veríssimo; “Sob o Mesmo Céu” de Ilaria Freccia (co-pro-
dução Brasil/ Itália); e a série “Casa de Francisca” de Paulo Sacramento.                    

Sobre a TC Filmes



 Desde 1998, a Globo Filmes já participou de mais de 160 filmes, levando ao 
público o que há de melhor no cinema brasileiro. Com a missão de contribuir 
para o fortalecimento da indústria audiovisual nacional, a filmografia 
contempla vários gêneros, como comédias, infantis, romances, dramas e aven-
turas, apostando em obras que valorizam a cultura brasileira.  

Sobre a Globo Filmes

 A Globo Filmes participou de alguns dos maiores sucessos de público e 
de crítica como ‘Tropa de Elite 2’, ‘Se Eu Fosse Você 2’, ‘2 Filhos de Francis-
co’, ‘O Palhaço’, ‘Getúlio’, ‘Xingu’, ‘Carandiru’, ‘Nosso Lar’ e ‘Cidade de Deus’ – com 
quatro indicações ao Oscar. Suas atividades se baseiam em uma associação 
de excelência com produtores independentes e distribuidores nacionais e 
internacionais.



 A Paris Filmes é uma empresa brasileira que atua no mercado de dis-
tribuição, produção e exibição de filmes, buscando sempre primar pela alta 
qualidade cinematográfica. Além de distribuir 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, além de outras dez indicações 
e Meia-Noite em Paris, que fez no Brasil a maior bilheteria de um filme de 
Woody Allen, também distribui os maiores sucessos do cinema nacional, como 
as franquias De Pernas Pro Ar e Até Que a Sorte nos Separe. 
  Em 2014 a Paris Filmes lançou o vencedor do Grande Prêmio do Júri em 
Cannes 2013, Inside Llewyn Davis – Balada de um Homem Comum, dos irmãos Coen; 
o aguardado O Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese;  e os aclamados Até o 
Fim, com Robert Redford e Sob a Pele, com Scarlett Johansson, além das espe-
radas continuações das sagas distópicas infanto-juvenis A Série Divergente, 
estrelada por Shailene Woodley e Theo James; O Doador de Memórias, série ba-
seada no best-seller de Lois Lowry e Jogos Vorazes, estrelada por Jennifer 
Lawrence, que marcou o recorde de lançamentos em salas de cinema de 2014 
com seu terceiro capítulo A Esperança – Parte 1.

Sobre a Paris Filmes



 Neste ano, a Paris distribui nos cinemas os aguardados Mapas Para as 
Estrelas, de David Cronenberg (Pelo qual Julianne Moore venceu o prêmio 
de Melhor Atriz no Festival de Cannes); a primeira adaptação animada da 
obra-prima de Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe; a estreia de Rus-
sel Crowe na direção de filmes com Promessas de Guerra; o suspense cheio de 
emoção O Franco-Atirador, com Sean Penn e Javier Bardem e as continuações A 
Série Divergente: Insurgente e o esperado final de Jogos Vorazes em A Espe-
rança – O Final, além das sequências de grandes sucessos brasileiros: Divã 
a 2, Qualquer Gato Vira-Lata 2, Meu Passado me Condena 2, Pequeno Dicionário 
Amoroso 2 e Até Que a Sorte nos Separe 3.

Sobre a Paris Filmes



 Fundada em 2006 por Bruno Wainer, que tem em seu currículo a distribuição 
de alguns dos maiores sucessos do cinema brasileiro, entre os quais “Olga”, 
“Os Normais”, “Central do Brasil” e “Cidade de Deus”, a Downtown Filmes espe-
cializou-se a partir de 2008 na distribuição exclusiva de filmes brasile-
iros. 
 Isso garantiu à empresa o lançamento de grandes sucessos nacionais, 
entre eles: “Meu Nome Não é Johnny”, “Divã”, “Chico Xavier”, “De Pernas Pro Ar 
1 e 2” e “Minha Mãe é uma Peça”, “Até Que a Sorte Nos Separe 1 e 2”, “Tim Maia”, 
“Os Homens São de Marte...e é pra lá que eu vou” e “O Candidato Honesto”.
O ano de 2015 começou forte para a distribuidora, com o lançamento do filme 
“Loucas pra Casar”, que já ultrapassou 3,5 milhões de espectadores.

Sobre a Downtown Filmes
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