


LOG LINE
Um jovem de classe média baixa com talento para dirigir, vender carros e praticar pequenas 

contravenções, ascende para o universo dos ricos e famosos e dos supercarros. 

Série 6 EP X 50’
MELODRAMA/AÇÃO



STORY LINE: Um intruso acidental. A trajetória de Alex Baron, um sujeito fora da
curva, viciado em adrenalina e de alta testosterona. Audaz piloto de corridas
clandestinas, graças ao seu conhecimento sobre automobilismo, se torna
"Embaixador da Marca", expoente nas vendas de automóveis esportivos de
luxo, posição que o leva a experimentar um universo de extremos. Lealdade e
traição. Ganância e amizade. Paixão e violência. Vaidade e inveja. Amor e poder.
Luxo e graxa.



STORY WORLD: Nada mais
fascinante do que um automóvel
esportivo de luxo e o universo que
o rodeia. Montado sobre quatro
rodas, o motor super potente com
tecnologia de ponta conectado
ao monochoque híbrido, envolto
por chapas de fibra de carbono
moldadas a partir do mais
avançado design e do mais
sofisticado acabamento, é uma
verdadeira obra de arte que
instiga a ambição de milhões de
pessoas, porém só alguns poucos
privilegiados têm a "condição
necessária" para experimentar
uma dessas super máquinas e
poder "voar baixo”.



Quando o vendedor entrega as chaves ao novo proprietário, elas abrem as portas para
um sonho e transformam o cliente, seja ele quem for, um sheik, um jogador de futebol, um
ganhador da loteria, ou alguém que economizou anos esperando por esse momento, num
ser especial. Adquirir um automóvel de uma marca famosa é um momento inesquecível.



B   A   R   O   N

No entanto, o dia a dia da indústria de automóveis
de alto luxo e sua distribuição em lojas que mais
parecem templos erguidos à exibições de poder e
para provocar sonhos nos amantes da velocidade,
esconde segredos e histórias mais dramáticas do
que o sonho que vende. Um cliente pode estar
comprando o último lançamento com um cartão
black clonado; uma gangue pode estar do lado de
fora de uma loja esperando para assaltá-la; o
falso sheik aluga um apartamento no hotel mais
caro da cidade e promove festas com mulheres
maravilhosas para aplicar um golpe; o poderoso
dono de uma empresa compra o carro para a linda
mulher que pretende seduzir, mas ela está mais
interessada em ligar para o número no cartão do
vendedor que precisa desesperadamente realizar
a venda pois está com a vida em jogo por conta
de uma enorme dívida.



Inspirado nas histórias reais de WALTER
SIEGFRIED BARON, ALEX BARON é um
“free spirit”, a quem sempre interessou
mais viver a vida intensamente do que
propriamente fazer uma carreira. Dono
de um notável carisma, é um ser humano
marcante que chama a atenção mesmo
não querendo ser notado. Sua vida
sempre esteve ligada à automóveis
velozes. Aprendeu a dirigir quando ainda
era pré- adolescente na estrada de
terra que leva ao sítio do avô e desde
então revelou seu talento nato para a
velocidade e descobriu que até o mais
luxuoso dos carros, tem a alma suja de
graxa.

O PERSONAGEM 
CENTRAL:



METE O PÉ!

O universo fetichista do Automobilismo de Luxo, Dinheiro e Sexo,
é provocativo. Leva o público a querer espiar por trás da cortina.



No sítio, o avô tem uma pequena oficina onde ele restaura carros
e um galpão com uma pequena coleção de automóveis, todos
ícones das décadas em que foram fabricados desde sua invenção.



Foi lá, com o avô, que Baron 
aprendeu tudo sobre carros.



No final da adolescência, comprou um kart e começou a se
destacar em competições. De noite, “pegava emprestado" carros
esportes de bairros sofisticados para participar de rachas.



Não demorou muito para que ele fosse percebido como um talento
atrás do volante e ser escalado para participar de corridas
clandestinas e outras particulares com os carros mais caros do planeta.



FORTES
EMOÇÕES



SUPER CARROS



ADRENALINA



VELOCIDADE



MÁQUINAS INCRÍVEIS



COMPETIÇÕES



O universo dos poderosos abriu as portas
para Baron que, com naturalidade, passou a
se relacionar com jet setters e celebridades.



Seu charme e boa aparência lhe garantiram dinheiro
fácil numa rápida carreira como modelo e uma
passagem pelo CLUBE DAS MULHERES*, famoso show
de go-go boys que lhe rendeu novas aquisições
automobilísticas, várias conquistas e grandes paixões.



Mas foi graças a sua cultura automobilística que Baron desenvolveu um talento
especial para a venda de automóveis de preços astronômicos e as altas comissões
lhe proporcionaram um estilo de vida luxxxuoso repleto de mordomias e outros vícios.





SINÓPSE: No ambiente super estressante, competitivo e rígido de uma montadora
de automóveis esportivos de alto luxo, a história peculiar, cheia de ação e
emoções do "embaixador” de uma marca de supercarros viciado em adrenalina.



ARCO da 1ª TEMPORADA: Baron aceita o convite de
RICARDO, gerente de uma prestigiosa marca de super carros
que passa por um momento de mudanças estruturais devido a
um acordo bilionário, para trabalhar numa de suas principais
lojas. Ele chega como uma promessa para atender uma
clientela cada vez mais exigente e globalizada. Sua entrada no
mercado de carros esportivos de luxo e ao estilo de vida que o
acompanha, provoca o surgimento novos vícios. Com a missão
de alavancar as vendas, Baron terá que enfrentar muito mais
do que conflitos e disputas para atingir seu objetivo.





O coração de Baron pulsa acelerado quando ele entra na loja para a entrevista com o diretor
de operações e vendas. Carros velozes fazem parte de sua corrente sangüinea e estar

entre aquelas obras de arte de mais de 700 cavalos sobre quatro rodas, dispara
sua adrenalina. Baron passa por uma série de entrevistas minuciosas e é

submetido a treinamentos especializados. Já nos primeiros
meses realiza importantes vendas que o tornam

praticamente intocável dentro da marca, 
porém, rapidamente as 

coisas mudam. 



EDWARD THOMSON, 44, vendedor número um da marca e amante do atual CEO, "Mr. K", (OLIVER
KURTZ), 58, em sua escalada dentro da corporação, provoca o afastamento de OTÁVIO e
chega finalmente onde queria. Passa a ocupar a posição de diretor de operações de vendas.
FABIO BRANDO, 33, um rapaz de origem humilde que veio a cidade para tentar a carreira no
automobilismo, gerente da loja mais movimentada e complicada da marca e o assistente de
Ricardo, tem um comportamento que beira a psicopatia, é amargo e deslocado. Ele se alia a
Edward e usa seus pequenos poderes e extrema agressividade para desestabilizar o
relacionamento entre funcionários da loja e minar a projeção de Baron com suas armadilhas.



A FAMÍLIA



Aos poucos Baron conquista a confiança de Mr
K, patriarca da família dona da marca, passa a 
frequentar a casa e desenvolve relações 
intimas com os filhos...



Em meio a conflitos emocionais, pessoais e profissionais, corridas, baladas
secretas, iates, treinamentos, jatos particulares, fofocas, roubos, traições,
chantagens, mentiras, tentativas de sedução e muitos segredos, vale tudo
quando se trata de vender valiosos automóveis e conseguir altas comissões.



REFERÊNCIAS

Match Point 
O Talentoso Ripley
O Sol como Testemunha
Seis Graus de Separação 
Ray Donovan  
Billions

Ray Donovan  
Billions 



WRITE UP Primeira Temporada

On Going: Baron do final da adolescência até os 25 anos trabalha como modelo, participa de
rachas, se revela um talento atrás do volante e passa a vender carros esportes. Com as altas
comissões passa a viver a vida loucamente e circular pela hi-society.

Os seguimentos procedurais contam a trajetória de Baron apresentadas em flashbacks e narram
as passagens mais importantes se sua vida lado a lado com a história do automobilismo nacional
em encontros inusitados com ícones da velocidade e a paixão por AYRTON SENNA.



1. PRAZER, BARON. ALEX BARON.

Aos 19 anos, depois de conhecer uma modelo em um teste de VT para um comercial de
cigarros, é contratado para levar um Opala SS preparado para um milionário em São
Carlos. Baron convida a modelo para ir com ele e na estrada, depois de um pega com
uma Renaut 19, conhece Wilson Fittipaldi. Baron e a modelo passam a noite na mansão
do milionário cercados de mordomias e volta para São paulo pilotando um muscle car.



2. UMA FERRARI NOS ANDES

Baron vai trabalhar na Lamborghini e enfrenta dificuldades para lidar com Edward. Recebe
uma proposta para levar uma Ferrari para o Chile pelos Andes. O caminhão plataforma não
pode entrar em território chileno e ele tem que levar a Ferrari pelas curvas sinuosas dos
Andes em meio a caminhões de carga. Na loja, Baron realiza uma importante venda na
ausência de Edward que viajou para um treinamento.



3. CACHORRO DE MADAME

Baron, sob protestos de Edward, recebe sua primeira comissão e convida a filha de Mr K
para sair e a leva a um restaurante sofisticado o que faz acender um romance. Devido a
polpuda comissão Baron entra em conflito direto com Edward. Para se vingar, Edward
prepara uma armadilha plantada por Fabio que deixa o cachorro da mulher do Mr K solto
no estacionamento da loja e Baron passa por cima dele. Em uma festa de milionários,
conhece Bela e se apaixona. Baron leva o cachorro da madame em uma clínica veterinária
dos jardins e conhece MARCEL, o veterinário explosivo e amante de música.



4. O CLUBE DAS MULHERES

Na loja, durante uma venda importante, Baron é acusado de racismo e Ricardo se vê obrigado
a mandá-lo para casa. No mesmo dia, um novo modelo é “emprestado” e seu tacômetro
adulterado/hackeado. Baron é questionado por Edward e Erica, a diretora de RH, sobre o roubo
e Ricardo não faz nada para ajudá-lo, o deixando em uma situação desconfortável e sob
suspeita. Baron vai ao CLUBE DAS MULHERES, conhece Manzzano e é convidado para participar
do show. Com o dinheiro das apresentações no Clube, Baron compra sua primeira moto e
participa de uma corrida clandestina.



5. A FOTO

Cansado da pressão exercida por Fabio e Edward, Baron tenta mudar de loja, mas Ricardo
não quer se envolver. Baron pede permissão para falar diretamente com Edward. Ricardo
revela para ele, em segredo, como Edward chegou ao poder. Suspeitando que está sendo
traído, Edward arma uma cilada para Ricardo que o debilita dentro da companhia. Ricardo
reage e coloca em prática um plano de vingança. Com a posse de uma foto onde o CEO, Mr
K, aparece com a mão sobre o “membro" de Fabio, Ricardo propõem que o assistente leve a
companhia a justiça e entrega a foto para o assistente. O que Ricardo não sabia, porém, é
que Fabio é aliado de Edward e o traí, fazendo um acordo em sigilo com o diretor e consegue
uma boa quantia para ficar de boca fechada. Baron usa seus conhecimentos para tunar um
carro e vencer uma corrida clandestina e pela primeira vez ganha a atenção de MR. K.
Aproveitando-se da situação delicada de Ricardo na corporação, Fabio expõe as
fragilidades e incompetência do chefe, fazendo com que ele seja rebaixado de cargo e
transferido para uma loja menor e assume a gerência em seu lugar.



6. A FESTA DOS 10 ANOS

O clima da loja é tão ruim que provoca uma onda de transferências em massa. Os colegas
passam a buscar apoio em Baron, que se torna um líder involuntário. Fabio, fortalecido, se torna
cada vez mais psicótico e persecutório e intensifica a batalha com Baron a ponto de pedir sua
demissão para Edward. Baron é convidado para pilotar o carro de um milionário que tem um
grande rival. A mulher do milionário quer Baron como prêmio. O novo hall super luxuoso só de
marcas de carros esportivos é inaugurado em um Shopping Center. A festa de inauguração é
cheia de figuras carimbadas, milionários, celebridades, tudo com muita champanhe, muito
brilho e um desfile dos carros das companhias seguido por uma corrida clandestina pela
cidade. O carro de Barron é “hackeado" e ele percebe que sua vida está em risco.



ARCO DA 2ª TEMPORADA

Graças a sua habilidade, Baron evita uma tragédia. A situação da árdua
disputa entre Thompson, Brando e Baron provoca instabilidade na
relação de Baron com Mr. K e o e muitos segredos vêm à tona. Jeniffer
quer ir embora. Estressado, Baron enfrenta dificuldades em queda livre.



PERSONAGENS PRINCIPAIS

Alex Baron
Tipo físico: Reynaldo Gianecchini

Edward Thomson
Tipo físico: Caco Ciocler

Fabio Brando
Tipo físico: Rômulo Arantes

Outros Personagens para enriquecer a trama.

Família rica ligada ao mundo do automobilismo de luxo, corridas clandestinas, celebridades.

Pai poderoso/mafioso, preconceituoso
Madrasta jovem ou segunda filha (piloto) caso com mecânico negro
Irmãos inimigos: Filho mais velho X filho caçula. (Morte da Mãe)
Irmã do meio (doente) mulher incrível
Enfermeiro, quer aplicar um golpe, mas se apaixona.



Ricardo Freedman, 57 anos, brasileiro, moreno, alto, elegante;
gerente da principal boutique da marca em uma loja de
departamentos e amigo de Baron. Ricardo fez carreira em
lojas de alto luxo no exterior e está na marca há 10 anos.
Tipo físico:

Otávio Gusmán, 47, de origem hispânica, é alto e elegante, é o
diretor de operações e varejo. Um dos mais antigos
funcionários da corporação, é o responsável pelos
treinamentos dos vendedores. Ele é hipertenso, se alimenta
mal e está em processo de divórcio de sua mulher.
Tipo físico: Malvino Salvador

Erika Reeves, 33. Snob. Diretora de Recursos Humanos. Há uma
década na companhia. Conta-se que ela foi tirada da sarjeta
das drogas pelo CEO, Mr O. Em agradecimento só entrevista
loiras e que passa para ele.
Tipo físico: Camila Morgado



Mr. K, 50+. Marcel Kurtz é o CEO. Alto, cabeleira gordurosa branca, suntuoso, sedutor sem
limites. Seduz pelo poder. Seu conhecimento da marca é enciclopédico. Sua memória infalível.
Sua crueldade insuperável. Casado, protagoniza episódios hilários por causa de seus segredos
não tão secretos.
Tipo físico:
Tipo físico: Herson Capri



FAMÍLIA

Orlando / Ziegfried, pai , 60, anos
Armando / Walter, o avô, 82 anos

AMIGO
Marcel Rockm vizinho/vet/músico

CLUBE DAS MULHERES
Manzzano e Turma

OUTROS PERSONAGENS IMPORTANTES PARA A TRAMA



Valentino Balboni

MUNDO VIP/CELEBRIDADES

Wilson Fittipaldi Emerson Fittipaldi

Rubens Barrichello Felipe Massa

Ayrton Senna





CORRIDA É VIDA.
TUDO QUE ACONTECE 
ANTES OU DEPOIS É PURA ESPERA.
(Steve MC Queen)



CONSULTOR: BICO STUPAKOFF
CONSULTOR: TUTA AQUINO

APOIO: LAMBORGHINI
APOIO: RUSTY BARN
APOIO: UNIVERSO MARX
APOIO: BENTA HANDMADE MACHINES

CRIAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIREÇÃO GERAL: MC FERNANDES

CONSULTOR CHEFE ASSOCIADO: WALTER BARON




