


Faixa etária: dos 20 aos 60 / , Idade mínima 16a . / classe social: A, b, c , audiência 
que gosta de série dramática com temas forte e aprofundados.

A série discute, portanto, aquilo que conscientemente não aceitamos. Atitudes e 
comportamentos que nossos padrões morais classificam como aceitáveis e sobre as 
escolhas e renúncias que fazemos diariamente.
Os personagens destacados no roteiro possuem classe sociais e vivências distintas e 
se encontram em tênues situações de suas vidas que beiram o limite do controle 
emocional. Desta forma revelamos como pessoas comuns são capazes de cometer 
pequenos erros e até mesmo atrocidades. Em contraponto apresenta que enquanto 
crescemos e amadurecemos, ganhamos o discernimento e a independência intelec-
tual necessários para avaliar e criticar tais determinações e valores da vida.

Mini Série para TV - Ficção - Drama - cinco episódios de 42 minutos.FORMATO:

PÚBLICO ALVO:

TV fechada e aberta. (Globo, SONY, WARNER, HBO, CANAl Brasil e cinebrasil TV. ) 

VOD Netflix e Amazon 

PLAYERS OU JANELAS:

SOBRE A SÉRIE



O INFERNO DE CADA UM
Mini Serie

"O INFERNO DE CADA UM" é um retrato verdadeiro de uma 
sociedade que se vende como moderna, mas que, ao mesmo tempo, 
se revela arcaica ao não conseguir resolver um dos problemas mais 

graves da convivencia humana.

A vida é feita de escolhas e renúncias. 

LOGLINE

TAGLINE

Todos nos, por mais puros que possamos ser,
temos sempre um lado perverso.



Uma intrigante história de quatorze destinos entrelaçados nos faz lembrar que 
a corrupção, a liberdade, a vingança, a paz e o perdão estão sempre próximos, 
mas podem desaparecer em um instante. A Série revela como pessoas comuns 
são capazes de cometer pequenos erros e até mesmo atrocidades. O projeto 
discute aquilo que conscientemente não aceitamos, escolhas e as  renúncias 
que fazemos diariamente. 

Release

Ultimamente, vivemos tao isolados e sem perceber

o que se passa a nossa volta que,

as vezes,

e preciso um IMPACTO para lembrarmos que

estamos VIVOS.



O roteiro de Wagner D`avilla e Miguel Rodrigues é inspirado a partir  da teoria 
cientifica dos seis graus de separação, criada pelo psicólogo americano Stanley 
Milgram após uma série de experimentos conhecida como Small World (mundo 
pequeno).
Em tempos em que as redes sociais se tornaram a maior ferramenta de comunicação 
entre as pessoas de todo o mundo, a série propõe uma análise da constante 
conectividade social para a humanidade, mostra que realmente somos muito próximos 
um aos outros e que essa idéia vai além do folclore.
Atemática abordada faz um mergulho existencial do que nos torna singular é 
justamente o que nos liga.

Argumento



O Inferno de Cada Um é uma série contemporânea, que retrata a 
realidade de pessoas em busca de encontrar seu caminho entre os 
encontros e desencontros da vida, inserido em uma grande 
metrópole. A temática abordada faz um mergulho existencial, 
refletindo sobre o que nos torna singular e o que justamente nos 
conecta.

Referências



ArgumentoUma série sobre a realidade de muitas pessoas que buscam seus caminhos em 
uma metrópole, e aproximam-se umas das outras enquanto a história avança. 
Existe uma conexão entre as pessoas? Quais vidas estão ligadas a nós?  A série 
retrata a vida de pessoas desconhecidas de uma cidade, mas que estão conectadas 
umas às outras por meio de encontros e desencontros consigo mesmas e com a 
vida.

O Inferno de Cada Um trata de perguntas universais como: qual é o sentido da 
vida e da morte? A vida pode ser reduzida a uma medida, tal como a vida pode 
ser reduzida a um "plano divino"? Fazer qualquer uma destas afirmações 
explica a complexidade da ação humana? Todas essas questões são mostradas 
como fragmentos não-lineares que pontuam os elementos da história.

Universo Narrativo



A fusão destes personagens, 
inseridos em suas  culturas, com 
uma narrativa não linear numa 
minissérie de “plot”, torna a história 
fascinante. Desde que comecei este 
projeto, mergulhei nestas histórias e 
seus personagens, vendo estas vidas 
se cruzando diante dos nossos olhos. 

Temos como inspirações os filmes 
Crash no Limite, Tráfic, Babel, 
Amores Brutos e 21 Gramas.

Quero levar o público por diferentes 
caminhos, e colocá-lo como se 
estivesse vivendo histórias ao lado dos 
personagens, cada um em seu ritmo e 
conflito. Quero fazer um filme que 
comova, surpreenda, conteste o 
telespectador, tanto a um nível 
intelectual quanto emocional.

Direção



Miguel Rodrigues - Diretor e Produtor Executivo
Filmaker, diretor, diretor de fotografia, ator, criador, artista de alma e profissão, que há vinte anos 
produz para território nacional e internacional. Na Rede Globo, Miguel fez parte da equipe de 
direção do núcleo Wolf Maya, assinando novelas como “Kubanacan”, “Senhora do Destino”, 
“Cobras e Lagartos” e “Duas Caras”, além da série “Na Forma da Lei”, indicada ao Emmy. Com 18 
curtas-metragens premiados, oito pilotos, três programas de Tv e a Web Série que virou Longa 
metragem, Wizstar. Dirigiu diversas campanhas publicitárias e corporativas para marcas como: 
Citroën, Zaffari, Óticas Diniz, Microsoft, Sap, Líquido, entre outras. Atualmente é diretor geral e 
Ceo da Take a Take Films, e do canal de comédia Descarga Elétrica.

Leandra Aieedo - Produtora Executiva
Produtora Executiva formada pelo SENAC Rio de Janeiro, Leandra Aieedo ingressou na produção 
executiva realizando diversas campanhas publicitárias e editorias para revistas conceituadas de 
viagem e entretenimento como Vip e Revista A Magazine. Em 2005 ingressa no curso superior de 
Marketing da ESPM – Escola Superior de Propaganda e Marketing. Em 2008 passa a fazer parte 
da equipe do Studio Take a Take, onde participa como Produtora Executiva do longa metragem 
"O Inferno de Cada Um", entretenimento para Web Séries  e Séries de TV "Jogo Duplo", websérie 
Wizstar, curta metragens e campanhas publicitárias para as marcas Comercial Zaffari, Líquido 
Beachwear, Microsoft, EZTEC ,Óticas Diniz, Neo Química entre outros. Junto à equipe artística 
e executiva, segue conceituando todas as produções realizadas pela produtora.

Wagner D’Avila - Roteiro
Assina o roteiro dos curtas-metragens “Azul Marinho Preto e Branco” e “Malu & Fred” (filme foi 
recordista na 7ª Mostra do Festival Curta Santos, com seis prêmios incluindo Melhor Roteiro).  Em 
2010, assina o roteiro do telefilme “O Inferno de Cada Um”, com direção de Miguel Rodrigues.  
Em 2012 escreveu “O último reality show do mundo”, com produção da agência CUBO CC e 
Academia de Filmes. Em 2014 escreveu  o curta (Des) Encontros, que  recebeu prêmios em diver-
sos festivais. Neste mesmo ano escreve os episódios “Lara e Gael”, “Artur e Diana” e “Rafael, 
Felipe, Marina”, da série de TV “(Des) encontros”, exibida pelo canal Sony Television. Foi chefe 
de roteiro do reality show “ The Bachelor”, uma produção da Warner Bross em co -parceria com 
a Fox e Rede TV.  Em 2015, assina os roteiros do longa metragem “Depois dos 50”, produzido pela 
Bossa Nova Filmes, e atualmente, com direção de Luiz Vilaça, escreve para o talkshow  Luciana 
by Night” pela Rede TV.



Atores e Personagens

Carlos Chaim (Olivetti Herrera)
É um político poderoso e bastante temido. Veio de família pobre, mas conseguiu 
enriquecer através de trocas políticas e se tornou um homem rico e refinado. Não 
assume nem para si mesmo que é um canalha. É casado com Isabella,  possui uma 
relação com a secretária Marina  e melhor amiga de sua esposa. O personagem está 
atrelado a crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e prostituição. Manipula 
pessoas inocentes para conseguir o que quer. Seu novo projeto é a criação de uma 
igreja em um lixão, uma tentativa desesperada de conquistar mais votos para sua 
campanha.

Pastor Dias (Marcelo Airoldi)
Pastor Evangélico, ganancioso, tem uma mãe doente que ele adora, e que é 
usada como chantagem por Carlos Chaim. Fez uma aliança com o deputado, mas 
se tornou seu refém, além de carregar mistérios importantes para trama, leva 
sua comunidade evangélica no cabresto, possui uma grande tara, é um cara 
culto e tem o dom da palavra, com habilidade para persuasão. Quer dar um 
grande golpe e largar o deputado, para no futuro se candidatar e fazer parte da 

bancada na amara dos deputados. 

Dra. Isabela Chaim (Leona Cavalli)
Quarenta e cinco anos, médica especialista em doenças raras. Isabela também sonha 
em ser mãe, mas, também compartilha de problemas de saúde para engravidar. De 
personalidade forte e objetiva, possui grande sucesso profissional, porém, pela 
dedicação excessiva ao trabalho, paga o alto custo de comprometer seu casamento, 
pois em seu interior vive a angústia da traição por seu marido, Carlos, 42, político, 
que costuma passar madrugadas em campanha acompanhado da assessora Marina 
Toscano, 38. Isabela decide se vingar  e conduz Carlos e Marina a um jogo psicológi-
co, mas tudo pode mudar  quando descobre estar grávida dele.



Marina Toscano (Nelly Trindade) - Produtora Executiva

Uma mulher manipuladora, inescrupulosa, vingativa, mulher forte, bonita, 
atraente, que não tem medo de lutar por seus objetivos. Ela é bisexual, assessora 
política inteligente, e sofisticada quando precisa. É a personagem mais perversa 
do filme, amante de Carlos Shaim, cheia de afinidades com quem lhe interessa, 
fingida, veio de família humilde, cresceu na vida e quer chegar no topo.

Atores e Personagens

Diogo Cruz (Rodrigo Hilbert)
Trinta e três anos, policial civil, um cara que passou por uma fase difícil, perdeu 
seu filho Guilherme logo depois do nascimento, o que o deixou muito abatido, 
ficou algum tempo afastado da polícia, e agora de volta quer retomar sua vida e 
seu destino. Inteligente, corajoso e atleta, se cuida e se prepara para lutar contra 

o crime. 

Clóvis Vieira (Ailton Graça)
Crescido em uma família rígida, uma pessoa triste e rancorosa, nunca teve o 
carinho e a atenção de sua família. Casado com Angélica e uma mulher mais jovem. 
Ciumento, possessivo e violento, passa a vida coagindo a esposa com medo de que 
ela o abandone.



Atores e Personagens

Angélica Vieira (Claudiane Carvalho)
Casada, dona de casa. Chegou na cidade de São Paulo aos 10 anos, sua família saiu do 
interior de Sergipe buscando uma melhor qualidade de vida. Teve um grande amor 
na adolescência, mas os dois se separaram após o jovem se alistar e entrar no exército. 
Conheceu seu marido Clóvis em uma quermesse de bairro. Ele, mais velho, ajudava 
na organização do evento. Angélica se apaixonou e se casaram 6 meses depois. Hoje 

vive infeliz em seu relacionamento, e constantemente sofre agressões físicas.

Bernardo Alvez (Warney Paulo)
Trinta e oito anos, vindo do interior, trabalhador, honesto, bem ao contrário do 
Clóvis, mas com um ponto em comum: Angélica, por quem Bernardo é apaixo-
nado desde a adolescência, e que  estiveram separado por um bom tempo, mas 
ele a reencontra e não desiste do seu grande amor.

Patrícia Gonçalvez (Cyntia Falabella)
Trinta e seis anos, solteira, investigadora. É uma policial que cresceu sobre o senso 
de justiça em sua casa. Filha de uma família de respeitados advogados, a investiga-
dora da polícia de São Paulo investiga o candidato a deputado Carlos Chaim, um 
criminoso que pode estar associado à morte de seu pai. Patricia mantém uma 
relação com Vanessa. A namorada da jovem é facilmente manipulada em um jogo 
de intriga e vingança.

Luzia Peixoto (Viviane Terci)
É uma professora de educação infantil, apaixonada por crianças. Era casada com Tiago, 
um jovem empresário. Os dois viviam uma relação feliz e estável,  e estavam esperando 
seu primeiro filho. A relação dos dois chega ao fim quando Luzia foi diagnosticada com  
Síndrome de Hellp. A jovem descobre que está grávida e que sofre de uma doença rara, 
a qual coloca em risco a vida dela ou de seu filho ainda  em gestação. Ela precisa decidir 
se continuará viva ou dará à luz a criança.



Release Cinema na Veia
Produções

A Take a Take Films nasceu do desejo de explorar novas possibilidades narrativas, aborda-
gens de tecnologias, tanto de produção quanto de veiculação do conteúdo.  Com muita criati-
vidade, desde 2000 produzimos conteúdo original e de qualidade. Nosso último passo foi a 
criação de um Núcleo  Criativo de TV e Cinema, em que diretores, roteiristas, produtores e 
atores debatem juntos e discutem projetos, novidades do mercado e conteúdo. Nosso diretor 
geral é o premiado Miguel Rodrigues, fundador da Take a Take, enquanto o roteirista chefe 
é o Doc Comparato. Nessa caminhada foram quinze curtas, cinquenta episódios das web 
séries Wizstar, Descarga Elétrica e Conjugados. Cinco pilotos para Tv, criação de conteúdo 
de quatro séries e três longas, além de projetos audiovisuais e publicidade para empresas, 
como Wizard, Citroen, Microsoft, Comercial Zaffari, Óticas Diniz, Líquido Moda e Ana 
Hickmann. Quer saber mais - acesse o nosso  site www.takeatakefilms.com.
 A força que impulsionou o trabalho da Take a Take ao longo desses anos, é fruto de algumas 
características que contribuíram para o nosso sucesso, nesta trajetória:
 
MAIS QUE UMA PRODUTORA DE CONTEÚDO,
UMA PRODUTORA COM CONTEÚDO. 



Orçamento por episódio             - R$ 315.000,00
Total: 05 episódios                    = 

Lei do Audiovisual nos 
Artigos: 1o,1o A, 3o e 3oA

R$ 1.575.000,00

R$ 600.000,00

Fundo Setorial do Audiovisual R$ 600.000,00
Proac R$ 300.000,00
Recursos próprios R$ 75.000,00

Plano de negócio:




