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CENA TEMPO VIDEO ÁUDIO 

1 00’00” 

00’13” 

 

Em tela preta: 

Só é digno da liberdade, como da vida, 

aquele que se empenha em conquista-la. 

— Johnann Goethe 

 

 

2 00’14” 

00’31” 

FADE IN: 

 

Primeiro plano em GUILHERME. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“O André adora essa história. No nosso 

primeiro ano, a gente começou a encontrar 

uma dificuldade de dialogar. Sabe, 

dificuldade de tomar decisões... A gente 

estava se estranhando demais.”  

 

3 00’32” 

01’15” 

FADE IN: 

 

Primeiro plano em ANDRÉ. 

 

FADE OUT. 

 

 

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 

“Eu lembro que por causa de uma fitinha do 

Senhor do Bonfim, que a gente fez pra 

Firma Casa — um produto bem bonito, em 

acrílico recortado — tivemos uma diferença 

na conversa, e eu falei para o Guilherme: 

‘Guilherme, a gente tem duas opções: ou 

interrompemos agora e voltamos a ser 

amigos que é o mais importante; ou a gente 

segue a Nada Se Leva mas temos de achar 

um interlocutor, alguma pessoa que consiga 

acerta este ruído que existe na nossa 

conversa.” 

 

4 01’16” 

01’41” 

 

FADE IN. 

 

Primeiro plano em GUILHERME. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“E o André veio com uma ideia: ‘Vamos 

fazer uma terapia. Casais fazem terapia, 

uma sociedade é quase um casamento. 



Vamos tentar resgatar o prazer, a história do 

início’. E eu falei: ‘Claro, vamos fazer’. 

Naquele momento eu queria tentar qualquer 

coisa que fizesse nos entender.” 

 

  

5 01’42” 

02’15” 

 

FADE IN: 

 

Primeiro plano em ANDRÉ. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 

“A terapeuta, depois de um mês, foi muito 

sábia e conseguiu nos aproximar 

novamente, usando uma imagem. Ela falou: 

‘André, você acha que está dirigindo um 

carro e o Guilherme está puxando o freio de 

mão o tempo inteiro. E Guilherme, você 

acha que o André está dirigindo um carro 

desgovernado numa ladeira, no caos.”  

 

6 02’16” 

02’54” 

FADE IN: 

 

Primeiro plano em GUILHERME. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“Realmente eu gostava de ter uma 

segurança maior onde eu percorria. Já o 

André, não. Ele é mais livre, já vai direto, 

sem pensar muito no como fazer. Então pra 

mim aquilo era muito diferente. Eu sempre 

trabalhei numa situação estruturada, numa 

empresa, metodologia, processos. O André 

não tem essa experiência. Ele é mais 

visceral, mais espontâneo. Até a gente 

encontrar a medida certa para ambos os 

lados, demorou um pouco.” 

 

7 02’55” 

03’39” 

FADE IN: 

 

Primeiro plano em ANDRÉ. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 

“Daí ela falou: ‘Até agora o estúdio de vocês 

só teve sucesso, as coisas só deram certo. 

Não tiveram nenhum prejuízo ou algum 

momento que tenham se arrependido de 

algo. Então é sinal que esta sociedade está 

dando certo. Eu vou preparar vocês para se 

usarem como ferramenta um do outro. O 

Guilherme vai usar este lado mais caótico 

do André... E você, André, vai usar este lado 



mais detalhista, sistemático e organizado do 

Guilherme. Vocês vão se usar como 

ferramenta um do outro, e verão que vai dar 

certo’.”  

 

8 03’40” 

04’08” 

FADE IN: 

 

Primeiro plano em GUILHERME. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“E o resultado foi super positivo. Após este 

ano de terapia, a gente começou a se 

entender melhor, respeitando um ao outro. A 

gente aprendeu a ter o carro desgovernado 

com uma certa cautela, conduzindo de uma 

forma que fosse saudável para ambos.” 

 

9 04’09” 

04’29” 

FADE IN: 

 

Primeiro plano em ANDRÉ. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 

“E de fato, desde que a gente começou a se 

usar como ferramenta — e uma das 

ferramentas do design é a inovação, fazer 

uma terapia de sócio é uma coisa nova, é 

inovar —, deu muito certo. Eu recomendo a 

todos que precisam.” 

 

10 04’31” 

05’31” 

ABERTURA  

11 05’33” 

06’05 

FADE IN: 

 

Foto de GUILHERME e ANDRÉ, jovens.  

 

Primeiro plano em GUILHERME. 

 

Foto de ANDRÉ e GUILHERME, sentados, 

um de costas para o outro.  

GUILHERME: 

“Eu fui apresentado para o André, através 

de um amigo comum, que também é 

designer — ele faz joias, objetos... — e esse 

amigo falou que tinha um amigo que eu 

precisava conhecer: ‘Vocês são muito 

parecidos, tem muito a ver um com o outro.’ 

Conheci o André num almoço e 

imediatamente viramos amigos. Realmente 

tivemos um entrosamento rápido e senti 

nele que estávamos no mesmo momento de 

vida.” 

  

12 06’06” 

06’15” 

Primeiro plano em ANDRÉ. 

 

Plano aberto: Ateliê.  

 

ANDRÉ: 

“Daí um dia ele falou: ‘André, que tal a 

gente abrir algo mais criativo... Você é tão 

criativo, tão curioso, quem sabe abrimos 

alguma coisa voltado para isso’.” 



13 06’16” 

06’57” 

Plano aberto: Ateliê.  

 

GUILHERME: 

“Eu tinha alugado um ateliê próximo do meu 

escritório em São Paulo, com uma amiga, e 

era um ateliê que estava parado. Eu ia, mas 

não estava aproveitando ele. Daí convidei o 

André: ‘Vem, vamos lá. Você que gosta de 

criar, gosta de pintura... Vamos inventar 

alguma coisa nesse ateliê’. E com o tempo 

a gente foi descobrindo que o caminho que 

queríamos tomar era essa parte de 

mobiliário. A gente sentia muita falta, 

lamentava que não encontrávamos muita 

coisa aqui no Brasil que encontrávamos lá 

fora, no exterior.”  

 

14 06’58” 

07’42” 

Peças Nada Se Leva.  

 

GUILHERME e ANDRÉ sentados em um 

sofá, junto de suas criações. 

 

Primeiro plano em ANDRÉ. 

 

FADE OUT. 

ANDRÉ: 

“Aí a gente pensou em fazer seis coleções 

de móveis. E logo que lançamos na Firma 

Casa, a Maria Helena Estrada, que é uma 

curadora de design, muito respeitada, nos 

convidou para participar de um livro dos 

cem designers interessantes da época, que 

estavam surgindo. Então da noite para o 

dia, nos tornamos muito conhecidos, 

respeitados, começamos a vender no Brasil 

inteiro, a ter uma coleção com volume 

maior... Aquilo que iniciou como um hobby 

criativo, acabou se tornando uma profissão.” 

  

15 07’44” 

08’18” 

FADE IN: 

 

Zoom em ANDRÉ, com fundo desfocado. 

 

Uma quadro de uma mulher nua. Em 

seguida, GUILHERME de cabeça baixa. 

 

Primeiro plano do entrevistado Eduardo 

Gaidies. 

 

Peça colorida, com forma arredonda. 

 

Luminária Nada Se Leva.  

 

Música instrumental. 

 

EDUARDO: 

“A primeira sensação que vem pra mim é de 

algo orgânico. Talvez seja porque eu vi a 

Nada Se Leva nascer, então as primeiras 

peças do André e do Guilherme eram peças 

muito orgânicas, com formas arredondadas, 

pontas, geométricas.” 

16 08’19” 

08’38” 

Primeiro plano da entrevistada Carolina 

Friedmann. 

Música instrumental. 

 



 

Peça em madeira.  

 

 

CAROLINA: 

“Nada Se Leva eles tem essa capacidade 

de fazer produtos comerciais, produtos que 

são vendáveis, que são fáceis de produzir. 

Eles pensam num todo. O que pra mim é 

uma característica importante do bom 

designer. O bom designer ele tem de ser 

funcional, bonito, confortável. E claro, tem 

de ser vendável para completar esse ciclo.” 

  

17 08’39” 

08’50” 

ANDRÉ e GUILHERME conversando. 

 

Plano aberto: fábrica repleta de móveis.  

 

Primeiro plano do entrevistado Tiago 

Nogueira.  

Música instrumental: 

 

TIAGO: 

“O estúdio Nada Se Leva tem uma 

competência e uma visão muito grande da 

integração da cadeia: entendem da história, 

entendem do processo — como estrutura — 

e tem a preocupação com o resultado.”  

 

18 08’51” 

09’04” 

GUILHERME e ANDRÉ caminhando entre 

caixas e móveis embalados.  

 

Cama, criado-mudo, tapete etc. Tudo 

combinando, em perfeita harmonia. Em 

legenda: Abajur Ontem.  

 

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF CAROLINA: 

“Esse trabalho de curadoria deles, essa 

visão que eles trazem para a marca, fazem 

que tudo fique completo. Você olha e nota 

que todas as peças combinam. O universo é 

todo o mesmo. E você conversa muito bem 

um produto com o outro.” 

 

19 09’05” 

09’19” 

Primeiro plano do entrevistado Tiago 

Nogueira. 

 

Sofá colorido com prateleiras juntas de si. 

 

Estante e cadeira marrom. 

 

Plano aberto: uma sala com móveis Nada Se 

Leva.  

Música instrumental: 

 

TIAGO: 

“O que marca o estúdio Nada Se Leva é o 

desprendimento de fazer sempre a mesma 

coisa. Eu acho que eles são extremamente 

versáteis como designers, e tem a ver com 

esse Nada Se Leva e com esse 

desprendimento de tudo.” 

 

20 09’20” 

09’52” 

Primeiro plano do entrevistado Eduardo 

Gaidies. 

 

ANDRÉ se perfumando em frente ao espelho 

de casa.  

 

Música instrumental. 

 

EDUARDO: 

“Eu acho que o nome Nada Se Leva não foi 

dado por acaso. O André sempre costuma 

dizer que gosta de viver o momento. E ele é 



ANDRÉ junto de amigos, na noite.  

 

Espelho em forma de círculos.  

realmente uma pessoa que gosta de viver 

todos os momentos. Então, diferente de 

outros artistas que fazem design 

contemplativo, que é para estar lá, pra mim, 

o André e o Guilherme criam um design que 

é para ser vivido, ser sentido, ser tocado. 

Para estar junto de você.” 

 

21 09’53” 

10’17” 

 

Primeiro plano do entrevistado Tiago 

Nogueira. 

 

 

 

 

Música instrumental: 

 

TIAGO: 

“Eu acredito que o André seja aquela 

pessoa que enxerga a forma ideal do móvel. 

De hoje em diante. O material que vai ser 

usado daqui três, quatro ou cinco anos. E o 

Guilherme consegue materializar essa 

idealização do André para os dias de hoje, 

dentro da capacidade da indústria e 

alinhado ao perfil da marca.”  

 

22 10’18” 

10’34” 

Móvel Nada Se Leva.  

 

Primeiro plano da entrevistada Carolina 

Friedmann. 

 

Poltronas em palha.  

 

Música instrumental. 

 

CAROLINA: 

“O trabalho deles ao misturar materiais e 

estilos de uma forma que é moderna e 

clássica ao mesmo tempo, acaba tendo 

produtos que trazem modernidade, trazem 

uma linguagem de Brasil e que são eternos. 

Daqui a vinte anos você tem aquela peça e 

ela continua tendo uma cara atual. Não é 

algo datado.” 

  

23 10’35” 

11’26” 

Primeiro plano do entrevistado Tiago 

Nogueira. 

 

GUILHERME e ANDRÉ caminhando pela 

fábrica.  

 

GUILHERME e ANDRÉ conversando  

 

Dois planos de GUILHERME e ANDRÉ 

analisando uma pilha de cadeiras. 

Música instrumental: 

 

TIAGO: 

“Teve um momento muito importante da 

nossa história com o estúdio Nada Se Leva: 

foi quando negaram o convite de desenhar 

para gente, deixando claro que eles 

entendiam que deveríamos acreditar num 

processo integrado. Nesse mesmo 

momento a gente convidou outro estúdio de 

design, que fez peças lindas, mas que 

comercialmente não gerou resultado. 

Mesmo as peças sendo belíssimas, fomos 



analisar do porquê elas não deram retorno, 

e tivemos um insight da negativa do estúdio 

Nada Se Leva. Eles negaram já sabendo, 

que se não fosse para trabalhar de forma 

integrada, nós não teríamos sucesso 

comercial, nem resultado. Ao analisarmos o 

motivo do fracasso, entendemos como seria 

a fórmula para que tudo desse certo.” 

 

24 11’27” 

12’00” 

 

Primeiro plano do entrevistado Eduardo 

Gaidies. 

 

Estantes em meio a vasos de plantas.  

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

EDUARDO: 

“O que me surpreende na Nada Se Leva e a 

dupla que o André faz com o Guilherme, é 

que todo produto deles tem verdade. 

Diferente de várias coisas se vê por aí, 

sendo do segmento do design ou não, às 

vezes você vê um produto que não tem a 

verdade, ou não é funcional, ou não serve 

para alguma coisa. E os produtos deles não; 

a Nada Se Leva vende a verdade através 

de um produto.”    

 

25 12’05 

13’09” 

FADE IN. 

 

GUILHERME caminhando pelo Mirante da 

Lagoa. Ao fundo, o Corcovado. 

 

GUILHERME dentro de uma confeitaria junto 

da proprietária do estabelecimento. 

 

Batendo foto do mar do Rio de Janeiro.  

 

Primeiro plano em GUILHERME.  

 

 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“O nome Nada Se Leva fala muito do 

momento nosso de vida, pelo fato de eu já 

ter tido várias histórias e o André também. A 

gente queria fazer um trabalho que 

realmente fosse prazeroso. Que 

conseguíssemos viver nossa vida — 

continuar viajando, continuar curtindo e 

valorizando o que é importante: família, 

amizade, tempo livre, mas junto disso, fazer 

algo que nos trouxesse prazer. Então 

queríamos priorizar o que realmente importa 

na vida. É ótimo trabalhar, é ótimo produzir, 

mas também há outras coisas importantes. 

Esse nome nos ajuda a sempre lembrar 

sobre o que realmente importa.” 

  

26 13’10” 

13’12” 

Luzes desfocada ao fundo. Ao tomar foco, se 

revela a cidade de São Paulo. 

 

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 



ANDRÉ na janela de seu apartamento.  

 

Primeiro plano em ANDRÉ. 

 

 

“Nada Se Leva tem esse nome porque — o 

Guilherme já tinha visto, eu ainda não — um 

filme de mesmo nome. Por coincidência, eu 

vi esse filme na época que tínhamos que 

escolher o nome para o estúdio. É uma obra 

do Frank Capra que se chama ‘Da Vida 

Nada Se Leva’, e que ele fala exatamente 

destes valores.” 

27 13’13” 

13’59” 

 

ANDRÉ e GUILHERME analisando algumas 

cadeiras. 

 

Primeiro plano em GUILHERME.  

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“O mais importante é criar de uma forma 

não forçada. A gente evita fazer isso, de 

colocar uma data. Trabalhamos com uma 

certa liberdade, porque a criação precisa ter 

seu espaço para evoluir, para crescer, para 

germinar, para se desenvolver.” 

  

28 13’14” 

14’24” 

 

Peça Nada Se Leva.  

 

Primeiro plano em André.  

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 

“Existe algum tipo de subjetividade no nosso 

trabalho. Na harmonia, no equilíbrio da 

forma, ou na poesia; no perfume de 

passado que tem meio retro em algumas 

peças... Eu acho que existe uma linha que 

une nosso trabalho sim.” 

  

29 14’25” 

14’55" 

Plano aberto: GUILHERME em casa, 

notebook na mão, sentando no sofá.  

 

Luminária. 

 

Quadro de uma mulher. 

 

Livro.  

 

Quadro de São Francisco.  

 

Sofá com uma mesinha ao lado.  

 

Escultura religiosa. 

 

Primeiro plano em GUILHERME.  

 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“Tudo que tem dentro da minha casa tem 

um pouco da memória. Onde eu estou 

sentado tem um pouco da memória. A 

luminária... quadro. Tudo tem uma 

referência, seja familiar, seja uma 

experiência de viagem... Minha casa é onde 

eu coloco minhas coisas, onde eu preencho. 

Os objetos são realmente minha referência 

de lar.” 



30 14’56” 

15’26” 

ANDRÉ cruza pela sala de seu apartamento. 

 

Quadros: em destaque um de cachorro.  

 

Primeiro plano em André.  

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 

“O design é uma ferramenta bacana de 

você estar sempre inovando, buscando 

fazer novas escolhas. Novos caminhos. 

Novos horizontes. Novas formas de viver. 

Novas formas de usar os materiais e os 

utensílios, enfim... Enquanto o design 

estiver me trazendo este tesão, este prazer; 

será minha escolha.” 

 

31 15’27” 

15’57” 

Em primeiro plano, um baleiro. GUILHERME 

e a funcionária, atrás. 

 

Foto de uma senhora com GUILHERME e 

outra criança ao colo. 

 

Lareira com cálices e um quadro em cima.  

 

Foto de GUILHERME jovem, sentado.  

 

Primeiro plano em GUILHERME.  

 

Peça Nada Se Leva.  

 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“Acho que nossa criação vem realmente do 

nosso dia a dia. Desde um cinema, de um 

filme, até coisas de memória, de infância. 

Tem linhas que a gente criou baseado em 

elementos da casa dos nossos pais. Alguma 

referência que tínhamos na infância e agora 

não existe mais no mercado. Então a gente 

pega aquele elemento e reedita. Atualiza.” 

 

 

32 15’58” 

16’12” 

Primeiro plano em André.  

 

Pontos luminosos.  

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 

A inspiração é uma transpiração de todas as 

referências.” 

 

33 16’14” 

16’47” 

 

FADE IN: 

 

Máquinas trabalhando na fábrica.  

 

Prateleiras repletas de produtos de uma 

fábrica.  

 

Funcionários trabalhando em uma cadeira de 

madeira.  

 

Mãos pintando uma madeira.  

 

Máquina cortando pedaços de madeira.  

Música instrumental. 

 

LOC OFF ANDRÉ: 

“Um dos objetivos da indústria é sempre 

otimizar os métodos produtivos. E com o 

design, o desafio maior é trazer uma 

diferenciação. Num primeiro momento, um 

desafio muito grande porque complica o 

método produtivo, mas na hora da venda é 

um produto mais difícil de ser replicado pela 

concorrência. E você consegue que ele seja 

uma fortaleza da marca.” 



34 16’48” 

17’14” 

Plano aberto: interior da fábrica.  

 

Duas poltronas, três mesinhas e um tapete. 

Em legenda: Poltrona Concha.  

 

Outra poltrona. Em legenda: Poltrona Museet.  

 

Duas poltronas e uma estante de livro no 

centro. Em legenda: Poltrona Work. 

 

Primeiro plano em GUILHERME.  

 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“Quando a gente trabalha esse lado de 

curadorias, olhamos para a empresa em 

360 graus. Verificamos tudo: desde o cheiro 

que tem, como o móvel é exposto na loja, a 

comunicação do site, da mídia imprensa... A 

gente acaba sendo o detentor da imagem e 

da identidade daquela marca.”  

35 17’15” 

18’44” 

Homens trabalhando na fábrica. 

GUILHERME e ANDRÉ caminhando. 

 

Parte interna da fábrica. 

 

Funcionários circulando na parte externa da 

fábrica.  

 

Diversas imagens de funcionários 

trabalhando na parte interna da fábrica.   

   

GUILHERME e ANDRÉ analisando um 

móvel. 

 

Peça circular colorida. 

 

ANDRÉ e GUILHERME conversando.  

 

Primeiro plano em ANDRÉ. 

 

Cadeiras empilhadas.  

 

Funcionários trabalhando.  

 

Abajur.  

 

Mesa Nada Se Leva. 

 

 

Música instrumental. 

 

ANDRÉ:  

“O que muda principalmente é a 

responsabilidade. Quando você trabalha no 

próprio estúdio e cria; se vende ou se não 

vende, é uma preocupação de lucro 

individual. Mas quando se trabalha para 

uma empresa que tem 1.300 funcionários, 

22 ou 23 lojas, estamos falando de 1.300 

famílias que são impactadas com seu 

trabalho. Então já existe uma preocupação 

com o resultado do trabalho muito mais 

séria. Este espaço, para uma criatividade ou 

para uma experimentação maior, ele já tem 

de ser mais racional. Tem de ter uma 

estratégia, um planejamento. Na medida 

que a gente foi fazendo um trabalho mais 

próximo da indústria, houve uma 

preocupação com o móvel ser comercial e 

trazer realmente um retorno para ela ou 

para a marca da qual trabalhamos. Todas 

essas preocupações não tiram do móvel 

esse espirito, essa alma. A fábrica acaba 

por deixar o móvel mais próximo do que o 

público gosta. E nem sempre o que o 

público gosta é um produto mais conceitual 

ou mais elaborado.” 

36 18’45” 

18’56” 

Imagens variadas de funcionários 

trabalhando na fábrica: corte, solda, lixa etc. 

 

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF GUILHERME: 

“A gente trabalha muito esse aspecto da 



 cultura da fábrica. Não é uma transformação 

meramente de espaço de loja ou de 

produto, é uma transformação cultural.”  

 

37 18’57” 

19’07” 

Mulheres trabalhando no setor de costura da 

fábrica.  

 

Funcionário trabalhando nos pés de uma 

cadeira.  

 

 

Música instrumental. 

 

LOC OFF ANDRÉ: 

“O que é importante também, é que o 

designer não tem apenas um trabalho de 

beleza, forma e função no mobiliário, mas, 

acima de tudo, ele tem um trabalho social.”   

 

38 19’08” 

19’20” 

Funcionário lixando um ferro.  

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

LOC OFF GUILHERME: 

“Uma fábrica que produz mobiliário, tem de 

ter design no DNA. Não adianta fugir disso.” 

  

39 19’22” 

20’29” 

FADE IN: 

 

Plano aberto: fachadas de edifícios.  

 

Câmera em trevelling: apartamento de 

ANDRÉ. Ele está sentado, em frente a uma 

janela, lendo uma revista.  

 

Primeiro plano em ANDRÉ.  

 

Funcionários trabalhando.  

 

GUILHERME e ANDRÉ analisando uma 

poltrona.  

 

 

ANDRÉ: 

“Os maiores obstáculos para quem está 

começando a trabalhar como designer no 

Brasil, é encontrar oportunidade na 

indústria. Porque a indústria ainda tem uma 

visão um tanto quanto cética em relação ao 

trabalho de criação; sobre a inovação, sobre 

trazer um desenho inusitado. Quando você 

pega e copia algo que já faz sucesso lá fora, 

você tem a segurança que aquilo vai 

vender. Quando você cria uma produto do 

zero, não se tem essa segurança. Você vai 

ter uma curva para esse produto ser 

conhecido pelos especificados, pelo público 

e pela mídia — até este produto cair no 

gosto popular. Nem todo produto fica pronto 

e as pessoas já saem comprando.”      

 

40 20’30” 

20’51” 

Primeiro plano em GUILHERME. 

 

 

GUILHERME: 

“A gente não é muito apegado a materiais 

específicos. Não ficamos preocupados em 

falar sobre o design brasileiro. Não existe 

uma preocupação em definir o que é o 

design brasileiro. A gente gosta do design 

que seja consumido, usado.” 

 

41 20’52” GUILHERME na orla de uma lagoa. Quatro GUILHERME: 



21’02” homens remam num caiaque. “Criação tem de respirar. Você tem de tomar 

um tempo para se distanciar e olhar e 

observar. E você precisa ter a liberdade de 

tempo pra isso.” 

 

42 21’03” 

21’35” 

Primeiro plano de GUILHERME. 

 

Peça Nada Se Leva.  

 

FADE OUT. 

 

GUILHERME: 

“Às vezes tem uma mensagem mais 

pessoal. Um código, vamos dizer. Talvez 

uma piada interna, ou algo que se refere a 

uma emoção pessoal... Ou uma lembrança. 

Às vezes isso transparece e às vezes não. A 

gente só se preocupa em transparecer 

quando quer realmente contar a história 

daquilo de uma forma mais clara. Você tem 

de fazer um pouquinho de história, contar a 

origem daquilo.” 

  

43 21’37” 

24’25” 

Luzes desfocadas.  

 

Imagens alternadas de funcionários 

trabalhando na fábrica. 

 

Uma cadeira. Em legenda: Cadeira Ditta. 

 

Peças circulares: Em legenda: Coleção 

Espuma.  

 

Mesas circulares. Em legenda: Mesas Eixo.  

 

Plano aberto de um sofá. Em legenda: Sofá 

Útil. 

 

Algumas imagens alternadas de 

GUILHERME e ANDRÉ. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental. 

44 24’31” 

25’34” 

Fotos de GUILHERME (várias fases da vida) 

com a família.  

 

Primeiro plano em GUILHERME. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

GUILHERME: 

“A carreira do meu pai, por a gente ter se 

mudado a cada três anos, mais ou menos, 

criou um certo relógio biológico interno meu. 

Que às vezes rola uma inquietude a cada 

três anos, ou múltiplos de três, que me faz 



querer mudar alguma coisa; seja de país, de 

apartamento, de trabalho... Se você olhar 

para minha vida, ela trabalha em múltiplos 

de três. Hoje em dia eu sou destemido em 

relação a mudanças. Hoje eu estou no Rio 

de Janeiro, mas amanhã posso estar em 

outro lugar. Eu não tenho medo a respeito 

disso. Com o meu trabalho, também. Hoje 

eu estou fazendo isso, amanhã eu posso 

estar fazendo outra coisa. Não é algo que 

eu fique paralisado. Eu enfrento com o 

coração aberto. Aceito isso. Faz parte de 

mim.” 

  

45 24’35” 

26’39” 

Primeiro plano do entrevistado Paulo Ouro 

Preto.  

 

Fotos de GUILHERME e Paulo com amigos.  

 

Foto de Paulo e GUILHERME.  

 

 

 

 

Música instrumental. 

 

PAULO: 

“O Guilherme eu conheço desde os meus 

dois anos de idade, meu pai também era 

diplomata que nem o dele. Então o conheci 

na época em eles estavam servindo juntos 

em Roma. Depois eu fui reencontrá-lo em 

Brasília e depois nos reencontramos 

novamente em Nova Iorque. E assim a 

gente foi se reencontrando ao longo da vida. 

Fomos nos acostumando a cada três ou 

quatro anos mudar de cidade, mudar de 

país, mudar de amigos, mudar de casa, 

então isso está no sangue dele, assim como 

está no meu sangue. Mas mais mudanças 

podem acontecer de fato, porque está no 

DNA dele. Ou não. De repente chega uma 

hora que você tem de dar um basta.” 

  

46 26’40” 

26’49” 

Primeiro plano de Paulo. 

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

PAULO: 

“O que você diz de um irmão? É uma 

pessoa que você ama por tudo que ele é. E 

ele é tudo isso para mim: um verdadeiro 

irmão.” 

 

47 26’51” 

27’41” 

FADE IN: 

 

Fotos variadas de ANDRÉ, ao longo da vida. 

Música instrumental. 

 

ANDRÉ: 



 

Primeiro plano em ANDRÉ.  

 

FADE OUT. 

“Eu vejo muito a impermanência, do quanto 

as coisas não são definitivas. As ideias não 

são definitivas. As pessoas não são 

definitivas. As situações e os trabalhos não 

são definitivos. A gente vive tantas vidas 

numa só, que até a ideia da amizade 

também tem um movimento. Tem um 

momento em que ela se torna importante, 

assim como os amores, como as profissões, 

assim como os lugares que você vive... Eu 

sou uma pessoa absolutamente desgarrada, 

mesmo. Eu acho que eu tenho mais 

compromisso com o presente e com o futuro 

do que com o passado.” 

 

48 27’42” 

28’13” 

FADE IN: 

 

Primeiro plano de Eduardo Gaidies. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental. 

 

EDUARDO: 

“Eu vou fazer uma brincadeira para o André. 

O André é a única pessoa — fora a minha 

família, mesmo eu o considerando da 

família — que eu me vejo daqui para 

sempre. Eu espero que ele um dia não fale 

pra mim: ‘Do Edu nada se leva’. Eu quero 

que ele me leve sempre com ele.” 

  

49 28’19” 

28’29” 

 

Em tela preta: 

“A todos os amigos que ficaram atrás”. 

 

Música instrumental. 

50 28’31” 

30’02” 

Créditos finais.  

 

Música instrumental. 

 


