
Série criada por Rafael Maia e Maria Luiza Antunes.



Quando uma adolescente de 16 anos 
sonha em seguir uma carreira musical, 
quais barreiras será capaz de enfrentar 
para transformar a sua vida?



Série musical infantojuvenil formada 
por 13 episódios com duração de 45 minutos.



Story-line
Stellita é uma adolescente que atua como influenciadora digital e tem 
um novo sonho em vista: o de se tornar cantora. 

A adolescente não tem o apoio dos pais separados e além disso, vive 
dividida entre duas realidades opostas e antagônicas, o pai é um rico 
cantor famoso enquanto a mãe é humilde e simples. Com duas 
famílias opostas formadas a sua volta, Stellita viverá diversas aventu-
ras e conflitos ao tentar provar seu talento e realizar os seus sonhos.



Sinopse
Stelitta, retrata o dia a dia de uma adolescente de 16 anos, alegre, positiva e muito determinada 
a lutar por seus sonhos.

Famosa nas redes socias como digital influencer e filha de um dos maiores cantores da música 
pop do Brasil, sonha em sair da influência do pai controlador e caminhar em busca de seu 
próprio ritmo e realizar o seu grande sonho se ser reconhecida por seu talento como cantora.

Stelitta, filha de pais separados, vive dividida entre dois mundos com classes sociais diferentes, 
dentro do contraste entre luxo e simplicidade. Além dos conflitos familiares e a luta por realizar 
seus sonhos, Stellita vive a descoberta do primeiro amor com Nico Raniero, um jovem cantor, 
galã e egocêntrico, que aprenderá novos valores vivendo esse romance.

Stellita, ao longo da trama, vence diversas barreiras, conquista a todos com sua voz e carisma, 
consegue conectar as duas realidades de suas famílias, prova seu talento musical e mostra o 
poder da música como agente transformador na vida de diversos personagens.



PERSONAGENS
PRINCIPAIS



Stellita
Adolescente alegre, sonhadora, positiva e determinada. 
Filha do cantor Bob Taylor e de Lia. É digital influencer do 
momento e sonha em ser cantora. Vai lutar para realizar os 
seus sonhos. Primeiramente apaixona-se por Nico e no 
decorrer dos episódios vive um triângulo amoroso com a 
chegada de Bernardo.



Nico Raniero
Jovem cantor pop, galãzinho do momento, egocêntrico, vaidoso. Apaixona-se por Stellita e vive 
uma grande aventura para viver esse amor. No decorrer dos episódios torna-se vítima das vila-
nias e invejas de sua irmã, Luli.



Bernardo
Sobrinho de Cássio, marido de Lia. Bonito, simples e de personali-
dade forte. Carismático, comunicativo, tem grande beleza natural e 
talento para o canto. Entra no decorrer da trama e fará triângulo am-
oroso com Stellita e Nico.



Bob Taylor
Pai de Stellita. Cantor pop famoso. Estilo galã adulto. Controlador e cômico. 
É considerado uma estrela do show business por suas composições.



Lia
Mãe de Stellita. Humilde e simples. Bonita, forte, determinada e dona 
de um lindo coração. Ainda nutre um sentimento mal resolvido pelo 
cantor famoso e pai de sua filha, Bob Taylor.



Para quem o público vai shippar
O casal Sttelico? Ou o casal Sttenardo?



Outros personagens
Nina: DJ e melhor amiga de Stellita

Ramon: blogueiro e melhor amigo de Stellita

Alma Lebelle: empresário e casada com o pai de Stellita

Liam e Joca: irmãos de Stellita por parte de pai

Cassio: Casado com a mãe de Stellita

Stephanie: irmã de Stellita por parte de mãe

Luli Ranieiro: blogueira e irmã de Nico



Estimativa de custo 
por episódio

Estimativa de custo total



ROTEIRISTAS



Rafael Maia
Autor roteirista, escritor e pesquisador de texto. Com experiência 
profissional de pesquisa de texto, tem também no currículo trabalhos 
prestados para emissoras de TV e canais internacionais. Com experiên-
cia profissional no segmento corporativo, trabalha na elaboração de ro-
teiros institucionais e de eventos para grandes empresas.
Autor de dois livros, tem formação acadêmica em Autor Roteirista com 
Pós graduação em Roteiro de Cinema, MBA em Film & Television Busi-
ness na FGV e especialização em Screenwritting na UCLA.
Atualmente, junto de sua parceira de escrita, está sendo avaliado pela 
TV Globo sob gestão da teledramaturgia, com as telenovelas: Roda da 
Fama e Passado Presente. Projetos em avaliação.



Maria Luiza 
Antunes
Autora roteirista, jornalista, publicitária, pesquisadora de texto e 
formada em Moda e Figurino. Trabalha com a criação de roteiros 
desde 2006 e tem uma sólida parceria de trabalho com o autor, 
Rafael Maia, parceiros de escrita há treze anos.
Tem experiência profissional como pesquisadora de texto e fig-
urinista, também tem no currículo trabalhos prestados para 
emissoras de TV e canais internacionais. Conta também com ex-
periência profissional no segmento corporativo.
Graduada em Autor Roteirista com Pós em Roteiro de Cinema e 
MBA em Film & Television Business na FGV.
Atualmente, junto de seu parceiro de escrita, está sendo avalia-
da pela TV Globo sob gestão da teledramaturgia, com as tele-
novelas: Roda da Fama e Passado Presente. Projetos em aval-
iação.



A produtora
A Conteúdo Filmes tem mais de 25 anos de experiência no cenário audiovisual e é des-
taque na produção de séries e chamadas para TV, além de vídeos promocionais e insti-
tucionais para grandes empresas do mercado brasileiro.

A empresa tem em sua bagagem prêmios Internacionais como “Emmy Awards Final Com-
petition” e Promax BDA  Latin America em parceria com os Canais Telecine e Universal 
Channel e, em sua cartela de clientes, nomes como TV Globo, Canal Futura, Ipiranga, GNT, 
Multishow, ESPN, entre outros.
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