


Tag Line

Em Ostentação, 
a amizade tem um preço: 

Sangue, ouro e pólvora.

Produção: Co-produção:

Direção: Miguel Rodrigues 
Roteiro: Evandro Berlesi



Formato

Série para TV / VOD - 10 X 24’ 
Comédia de humor negro 
com muita ação e crime.



Log Line

Três amigos de infância 
encontram um carro capotado 
com alguns bandidos feridos e 

uma bolsa contendo alguns 
milhões. Eles decidem fugir com 

o dinheiro e guardar este
segredo, porém não contavam 

com um sobrevivente sádico.

KID GRANADA LEONARDO



Referências:



Público Alvo

Homens e mulheres das classes A, 
B e C. A série por apresentar 

protagonistas Youtuber e MC 
consegue atrair jovens a partir de 

16 anos, já que essas são as 
grandes inspirações e aspirações 
que estão no imaginário coletivo 

atual dessa faixa etária. Com uma 
trama cheia de suspenses e 

crimes a série também cativa os 
adultos até 39 anos.



Premissa

“Ostentação” nos deixa claro do 
quanto é difícil evoluir quando se 
nasce e cresce em meio ao caos. 

Com revelações do passado e fatos 
apresentados através de pontos de 

vista diferentes, os conflitos da série 
surgirão do início ao fim, provando 

que o fato de que adquirir muito 
dinheiro está longe de ser “eles 

viveram felizes para sempre”.

“Ostentação” será um convite à 
reflexão sobre o que é sorte e o que 

é azar. Muito além da questão do 
dinheiro trazer ou não felicidade, 

existe a certeza de que amigos 
verdadeiros não estão a venda.



Conceito

Com muitos diálogos bem-humorados e situações 
surpreendentes, a série se desenvolve sobre três 
núcleos dramáticos:

O núcleo adolescente dos três amigos humildes 
que encontram uma grande quantia de dinheiro e 
não podem gastar, para evitar maiores problemas 
com a Lei ou Foras da lei. O núcleo da produtora 
de vídeo que está fazendo um documentário de 
aniversário da cidade e acaba envolvendo os 
jovens amigos. Os conflitos pessoais dos 
integrantes da produtora acabam somando no 
desenrolar da trama. E o núcleo dos bandidos. 

A trama central envolve os três núcleos. A 
oportunidade de part ic ipar de um 
documentário, a busca pelo sucesso, as 
novas paixões, as velhas traições, o 
segredo obscuro, a falta de dinheiro pela 
presença do mesmo... Fugir de si 
enquanto existem inimigos sádicos na 
direção oposta. Em Ostentação, a sorte 
muda o tempo todo. Muito embora a 
s o r t e  s e j a  u m a  q u e s t ã o  d e 
perspectiva. Afinal de contas é sorte 
ou azar? Este dinheiro irá trazer 
muitas brigas, dramas e risadas.



Estrutura

Estruturalmente, cada temporada de Ostentação tem uma narrativa 
isolada, com arcos dramáticos resolvidos na própria temporada, mas 
permitindo novos arcos, personagens nas temporadas subsequentes. Os 
episódios têm deixas precisas entre si, desenvolvidas para envolver o 
espectador na narrativa e incentivar o “binge-watching’, as subtramas de 
cada personagem os encaixam na trama principal.

A primeira temporada dá início a grande confusão que é adquirir muita 
grana da noite para o dia. Ainda mais quando se trata de uma grana “suja”. 
Basicamente, os três amigos passarão a temporada toda, ora escondendo 
o dinheiro, ora gastando de forma errada. Fugindo de bandidos terríveis e 
entrando em furadas muito maiores. Durante os primeiros episódios, 
voltaremos ao passado para conhecer bem como foi que este grupo de 
amigos se formou. Lembranças do passado, experiências da infância 
sofrida e humilde. Além é claro de explorarmos o fato dos três serem sub 
celebridades – sem dinheiro - de uma cidade não muito grande de um 
bairro de periferia.

A origem do dinheiro e os vilões vão sendo apresentados conforme o 
dinheiro vai sendo gasto pelos garotos que combinam em não ostentar, 
porém nenhum dos 3 cumpre o prometido. Kid vai sofrer de amor, porém 
verá sua carreira de MC seguir o caminho do sucesso. Granada irá se 
apaixonar – como sempre – porém irá levar diversos golpes do destino, 
inclusive ficando entre a vida e a morte no capítulo final. Leonardo 
começará a série como “mocinho” e terminará como vilão. O cineasta 
fracassado Ronaldo, nos envolverá em seus dramas conjugais enquanto 
será uma ótima ferramenta para nos apresentar os 3 rapazes principais, 
porém por fim será o nosso condutor principal ao desfecho final.



Sinopse:

Três amigos de infância hoje adolescentes, Kid Um MC, Granada um 
Youtuber e Leonardo três amigos inseparáveis, partem numa 
caminhada de 50 quilômetros para pagar uma promessa feito por Kid. 
Em plena madrugada, numa curva da estrada, encontram um carro 
capotado, com único sobrevivente, ao tentar socorrer percebem 
tratar-se de um carro de fuga com quatro bandidos e uma mala de 
dinheiro. Eles decidem ficar com a grana e no dia seguinte descobrem 
que tem quatro milhões na mala e que também o bandido que viu o 
rosto está vivo, a quadrilha   passa tentar decifrar os códigos que o 
único bandido sobrevivente tenta falar depois do acidente,  pois com a 
capotagem ele sofreu um trauma, palavras desconexas mas que 
começam a fazer sentido.  Kid, Granada e Leonardo, dividem a grana 
entre eles e Gabriel ajudante de granada que ficou sabendo da 
história, tudo ocorre certo até que eles não se controlam e começam a 
Ostentar, comprar carrões, dar festas regadas de bebidas e mulheres, 
só que isso cria suspeitas e a quadrilha que perdeu este dinheiro está 
de olho. Será que nossos heróis vão conseguir despistar e levar numa 
boa ou os bandidos sanguinários irão descobrir toda verdade, a 
Ostentação dos novos playboys irá denunciá-los.



Elenco Sugerido:

SANT CELBET GABRIEL FUENTES KLEBER TOLEDO

WARNEY PAULO ROBSON NUNES ADRIANA LESSA YARA CHARRY       

ANNA RITA 
CERQUEIRA PALLY SIQUEIRA GIANNE ALBERTONI



KID / IGOR = MC, jovem cantor de funk. 16 anos. Afrodescendente. Filho de 
Talita. Mora com a mãe. Tem uma ótima relação com a mãe. Perdeu seu pai 
aos 6 anos num acidente de carro. É amigo de Leonardo e Granada desde a 
infância. Considera Granada seu melhor amigo. É apaixonado por sua 
namorada Elisa.  Kid é do tipo malandro. Sonha em ficar famoso e ganhar 
muita grana cantando funk. 

GRANADA / VICTOR = Jovem youtuber em ascensão. 17 anos. Cresceu numa 
família que vivia sob o domínio de um pai alcoólatra, no presente, seu pai está 
preso. Granada mora sozinho. É amigo de Kid e Leonardo desde a infância, 
tendo mais afinidade com Kid. É um jovem apaixonado, romântico, está 
sempre sofrendo de amor. Não tem muita ambição na vida, apenas gostaria 
de ser mais popular na internet.

LEONARDO = Jovem batalhador. Ambicioso. 18 anos. Ficou famoso na cidade 
devido ao relato que deu em diversos programas de TV, sobre a abdução do 
seu pai. Cresceu praticamente sozinho depois que sua mãe foi internada por 
esquizofrenia. Por tanto mora sozinho na casa da família. Leonardo é 
amigo de Kid e Granada desde a infância. É determinado em vencer na vida, 
custe o que custar. É facilmente corrompido pelo poder e pelo dinheiro.

RONALDO = Trabalha com audiovisual, possui uma produtora. 37 anos. É 
casado com Camila, mas seu casamento vive em turbulência. Ronaldo investe 
na sua produtora com a intenção de um dia produzir um longa de ficção, 
porém este sonho parece cada vez ficar mais distante. Vive mal 
financeiramente, mas segue em frente. De personalidade séria, criativa e 
determinada.

CANGURU = Bandido. 40 anos. Canguru é capanga do grupo de Topázio, 
mafioso. Canguru sofre um acidente após uma fuga de um roubo e bate com 
a cabeça, causando um problema raro: ele fala palavras desconexas formando 
frases sem coerência alguma. É o grande vilão da série, porém com suas falas 
em tom ameaçador, falando coisas bizarras, causa mais graça do que medo. 
Canguru é cruel.

PEQUENA DESCRIÇÃO DOS 
PERSONAGENS PRINCIPAIS



GABRIEL = Amigo de Granada. 15 anos. Gabriel ajuda Granada com a parte 
técnica das gravações de seus vídeos para internet. Gabriel é gordinho, 
meio desajustado e não muito esperto. É irmão de Everaldo e mora com 
seus pais numa casinha humilde de madeira.

TALITA = Mãe de Kid. 38 anos. Engravidou cedo. Perdeu o marido cedo. Vive 
na sombra da culpa, após seu marido ter falecido num acidente de carro, 
depois de saber que ela havia tido um caso com Douglas, pai de Gabriel. 
Talita é divertida, carinhosa e batalhadora.

ELISA = Namorada de Kid. 17 anos. Elisa é romântica, ingênua. Ama Kid, 
mas acaba se apaixonando por seu amigo Leonardo. Trabalha de dia de 
atendente numa loja de roupas e a noite, estuda. Vem de uma família bem 
estruturada e deseja o mesmo para si. 

RITA = Produtora, trabalha com Ronaldo. 30 anos. Rita atua em diversas 
funções dentro da área audiovisual, até mesmo em edição de vídeo. É casada 
com Luciano e vive em conflito com o ciúmes doentio do marido machista. 
Rita é inteligente, bonita e veste-se com estilo.

REBECA = Produtora, trabalha com Ronaldo. 20 anos. Jovem divertida, 
culta, inteligente, porém tem envolvimento com drogas. Rebeca era 
namorada de Palhoça, um marginal dono de um boca de fumo. No presente, 
Rebeca se envolve com Granada e vivem uma paixão relâmpago. 

CAMILA = Esposa de Ronaldo. 28 anos. Camila é prática, decidida. Trabalha 
bastante, estuda muito e sonha mudar de vida, conquistando seus objetivos. 
Seu relacionamento com Ronaldo não é perfeito devido as suas diferenças e 
a constante falta de dinheiro, mas ela o ama e deseja muito ter uma família 
com ele. Seus objetivos imediatos são todos materiais: trocar de carro e 
reformar a casa.

PEQUENA DESCRIÇÃO DOS 
PERSONAGENS PRINCIPAIS



EPISÓDIO PILOTO: A PROMESSA

Apresentação da produtora de vídeo que está produzindo um 
documentário sobre o aniversário do Município. Kid ostenta dinheiro 
no Facebook com os valores que sua mãe lhe deu para pagar algumas 
contas. Kid é convidado para produzir um funk para o documentário. 
Granada e Leonardo tiram fotos na frente de um camaro que está à 
venda numa concessionária.  Kid conta aos amigos sobre o convite do 
documentário e sobre a promessa que irá pagar. Granada e Leonardo 
negam o convite, pois um tem que trabalhar e o outro tem um 
encontro com a namorada. A namorada de Granada cancela o 
encontro. Kid lancha com Elisa e fala sobre a caminhada da promessa. 
Leonardo é humilhado por uma "patricinha" na lanchonete. Por fim, ele 
vinga-se dela quebrando dois ovos em sua cabeça. Sai do emprego. 
Elisa presenteia Kid com um colar da sorte. Granada recebe uma 
ligação da amiga Fernanda dizendo que ele deveria ir para o postinho 
ver algo. Ao chegar no local, ele vê sua namorada ficando com André, 
filho do dono da concessionária. Kid está andando sozinho na estrada 
até que surgem Granada e Leonardo, que decidem se juntar a ele no 
cumprimento da sua promessa. Os rapazes caminham na estrada 
escura, conversando sobre os terríveis fatos ocorridos durante o dia, 
até que em uma curva da estrada encontram um carro capotado. 
Próximo ao carro, está um homem morto e uma bolsa. Dentro do carro, 
dois homens mortos e um ferido. Eles ligam para a emergência, porém 
ao constatarem que trata-se de quatro bandidos e uma bolsa cheia de 
dinheiro, cancelam a chamada telefônica.



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. Nosso fundador e CEO 
é o premiado diretor Miguel Rodrigues indicado ao Emmy International 
com a série Na forma da lei (TV Globo). Nessa caminhada a Take a Take 
produziu dez curtas, setenta episódios das web séries, Wizstar, 
Descarga Elétrica e Conjugados. Criação de conteúdo de quatro 
séries; Metrópole série de suspense policial em pitch com a Fox,  Dúdú 
a Série; Quatro longas; O Inferno de Cada Um (aprovado Ancine e em 
captação); Viagem Sem Volta e Oceano Azul Co-produção 
internacional e o Telefilme Wizstars. Além de projetos publicitários e 
corporativos para empresas,  como; Wizard, C&A; Citroen, Microsoft, 
SAP, EZTEC, Comercial Zaffari, Óticas Diniz, Liquido Moda, Ana 
Hickman, quer saber mais? Acesse o nosso site takeatakefilms.com



Miguel Rodrigues é realizador de conteúdo, filmaker, diretor, ator, 
criador, artista de alma e profissão que há vinte anos produz para 
território nacional e internacional. 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. Com sua produtora, é 
diretor sócio do Take a Take Films, onde produziu, dirigiu e fotografou 
18 curtas recebeu prêmios (melhor curta, melhor direção, melhor ator). 
realizou a serie “wizstar” 13 episodios, que depois virou musical no 
teatro e filme de longa metragem, criou 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. Este ano produziu a Série Metrópole a qual 
assina também criação e roteiro, Nem Tudo é Verdade com Luisa Tomé 
e Dúdú e Lápis Cor da Pele o curta metragem que deu origem a série



VALOR MÉDIO POR EPISÓDIO

R$150.000,00

CONTATOS:

contato@takeatakefilms.com 
miguelrodrigues@takeatakefilms.com 

leandraaieedo@gmail.com 
+5511987758808 | +551132662452
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