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Brasil e América Latina

Private Fund



Pacote de Serviços

Oferecemos serviços qualificados de consultoria na fase de roteiro, estratégia de 
negócios, participação em festivais e mercados e packaging. Atuamos há mais de 23 
anos com expertise no mercado audiovisual brasileiro e em Los Angeles.

Em 2020 fechamos uma parceria que nos possibilita praticar preços abaixo do 
mercado, com descontos de até 60% em nossos serviços. Trata-se de um novo 
modelo de negócios com um grupo privado de anjos investidores em associação
com a Malin Entertainment. 

http://www.malinentertainment.com/


Serviços Oferecidos

Brainstorming Script 
Doctoring

Script 
Coverage

Equipe de 
Roteiro

Revisão de 
Bíblia

Design de 
Sala de 
Roteiro

Estratégia de 
Negócios Final Cut



Brainstorming

§ Dirigido a roteiristas, produtores ou diretores em 
dúvida sobre o melhor caminho a tomar para contar 
uma história. O brainstorming é um instrumento 
importante na criação e concepção de um roteiro. 
Auxiliamos trazendo um olhar de fora, imparcial e 
experiente, para ajudar a pensar em alternativas. 

Pode também ocorrer em outras fases do roteiro ou 
da bíblia de televisão, quando, por exemplo, há 
qualquer tipo de barreira criativa. 

§ Duas sessões de 90 minutos por Skype.

§ Prazo: Duas semanas.



Script 
Doctoring

§ Análise aprofundada do roteiro, apontando o que 
pode ser melhorado e oferecendo indicações de 
mudanças. É um instrumento extremamente 
importante para a visualização de problemas 
estruturais, de diálogo, falta ou inconsistência de 
conflito, ritmo, gênero e personagens. A consultoria 

não interfere diretamente nos roteiros, mas gera uma 
análise detalhada com indicações de como 
potencializar o material.

§ Três a cinco laudas de análise.

§ Prazo: Duas a três semanas.



Script 
Coverage

§ Elaboramos o script coverage para que seja 
submetido, junto ao roteiro, a produtores, 
distribuidores e talentos. No relatório, destacamos: a 
logline, a sinopse, os pontos fortes do roteiro, a 
qualidade da escrita e dos diálogos, a coerência dos 
personagens, o gênero, possíveis oportunidades 

comerciais, público-alvo, e valor de produção. 

§ Até quatro laudas.

§ Prazo: Duas a três semanas.



Equipe de 
Roteiro

§ Quando o diretor e/ou produtor têm dúvida sobre 
seguir trabalhando com o mesmo roteirista, ou time 
de roteiristas, fazemos uma avaliação da equipe. 
Consideramos os possíveis benefícios da inserção de 
um novo roteirista para trabalhar com a equipe 
existente; ou transferência do trabalho para um 

roteirista ou time diferente.

§ Duas sessões de 90 minutos por Skype.

§ Prazo: Duas semanas.



Revisão de 
Bíblia

§ Análise da bíblia já escrita, apontando o que pode 
ser melhorado e oferecendo indicações de 
mudanças. Esta revisão do material é extremamente 
importante para a visualização de definição de 
gênero, problemas estruturais, de diálogo, falta ou 
inconsistência de conflito, ritmo e personagens. A 

equipe de consultoria não mexe diretamente na 
bíblia, apenas gera uma análise detalhada com 
sugestões das modificações a serem feitas.

§ Três a cinco laudas de análise e uma sessão por 
Skype de 90 minutos.

§ Prazo: Duas a três semanas.



Design de 
Sala de 
Roteiro

§ Com base na bíblia de uma série ou no roteiro de um 
filme, trabalhamos em conjunto para pensar em como 
montar uma sala de roteiro. Analisamos o perfil dos 
roteiristas necessários ao projeto e sugerimos 
profissionais adequados à demanda. Também 
delineamos um timeline de trabalho, com cronograma 

de entregas, revisões e versão final. 

§ Uma sessão de 90 minutos por Skype seguida de 
relatório de consultoria de até duas laudas. 

§ Prazo: Duas semanas.



Estratégia de 
Negócios 
(Packaging)

§ Análise aprofundada do perfil da história e de sua 
relevância no mercado atual. Comparação com 
projetos similares para melhor posicionamento com 
possíveis distribuidores (canais abertos, a cabo, 
streamers, majors e estúdios independentes). 

TV: design da série (quantos episódios por 

temporada, quantas temporadas, 
gênero e estratégia de vendas).  

Cinema: identificação de festivais de cinema e 
mercados para submissão e participação, 

ajuda no processo seletivo e PR (public relations).

§ Uma sessão de 90 minutos por Skype seguida de 
relatório de consulta de até duas laudas.

§ Prazo: Duas semanas.



Final Cut

§ Assistimos o corte de um filme ou piloto de série 
ainda em fase de montagem para sugerir 
modificações necessárias à compreensão e/ou 
impacto da história. Buscamos recomendar artifícios 
que não envolvam refilmagem, como mudança de 
ordem de cenas, inserção de O.S. ou V.O., exclusão de 

cenas, inserção de material de pesquisa ou de shots
não utilizados. 

§ Uma sessão de 90 minutos por Skype seguida de 
relatório de até quatro laudas.

§ Prazo: Três a quatro semanas.  



Subsídio Privado
e Contribuição

Serviço Custo de 
Mercado

Subsídio privado Custo Final

Brainstorming 2,000 1,000 (50%) 1,000

Script Coverage 2,000 1,000 (50%) 1,000

Script Doctoring 5,000 2,500 (50%) 2,500

Equipe de Roteiro 2,000 1,000 (50%) 1,000

Design de Sala de 
Roteiro

3,000 1,800 (60%) 1,200

Revisão de Bíblia 7,000 3,500 (50%) 3,500

Estratégia de 
Negócios

7,000 4,200 (60%) 2,800

Final Cut 7,000 4,200,00 (60%) 2,800

Preços em Dólares



Malin Entertainment

Com 23 anos de atuação no mercado audiovisual, tanto no Brasil como 
em Los Angeles, a Malin Entertainment presta serviços de roteiro, 
desenvolvimento de conteúdo, co-produção, financiamento, aquisição e 
vendas, distribuição internacional, representação de projetos e 
participação em festivais e mercados internacionais.

Baseada em Santa Mônica, a empresa de consultoria foi fundada por 
Laura Malin em 1997. Seu time de consultores é formado por 
profissionais experientes, oriundos de diferentes países e plataformas, 
com capacidades complementares e sinergia para trabalhar em grupo.

http://www.malinentertainment.com/


Contato

Malin Entertainment
13603 Marina Pointe Drive #613
Marina del Rey CA 90292

info@malinentertainment.com

www.malinentertainment.com

mailto:info@malinentertainment.com
http://www.malinentertainment.com/

