
 

  

LH PRODUÇÕES 

ROTEIROS. 

BOM EXPRESSO ROTEIRO PARA 

ANIMAÇÃO 

Nesse documento é possível visualizar o roteiro criado para nosso cliente BOM EXPRESSO 

que necessitava de roteiro para animação de 45 segundos.   

O texto a seguir está patenteado, em caso de uso sem permissão estará sujeito a processo. 



Roteiro Publicitário para Cafeteria “Bom Expresso” 

 

[Uma protagonista feminina nomeada Rita, caminha pelas ruas tranquila e com um 

ótimo bom humor, porém a rua por onde ela caminha está movimentada e cheia de 

problemas com quais Rita teria que resolver.].           

[Ela caminha até que o primeiro problema lhe aparece, os canos das ruas estouraram e 

a rua está uma bagunça, um morador apela para Rita]. 

Morador 1: - Rita pelo amor de Deus!  Chame alguém para consertar este vazamento 

nas ruas. Está tudo uma bagunça!  - diz meio desesperado 

Rita:- Ah chamo sim, mas é claro!  Só vou tomar um cafezinho antes – diz e logo depois 

continua caminhando tranquilamente deixando o morador que a olha indignado para 

trás.  

[Surge mais um problema] 

Morador 2:- Rita temos invasores extraterrestres dizendo que vão levar tudo!  Faça 

algo – diz sendo puxado por extraterrestres  

Rita:- Ah tá bom, faz o seguinte vou só tomar um cafezinho e já vejo isso, está bem? – 

diz ela e prossegue caminhando naturalmente e muito feliz  

[Um último problema surge] 

Morador 3: - Rita!  Que bom que você está aqui!  Estão transformando o dinheiro do 

mundo em jujubas coloridas – diz em desespero  

Rita:- Fica tranquila que vou resolver isso para senhora!  Só vou tomar meu café antes 

– continua caminhando até chegar à cafeteria  

Aparece o logo {O melhor café! Cremoso e quentinho! Bom Expresso não da para 

adiar!}.  

E acaba numa cena final de todos moradores e Rita tomando café no Bom Expresso, 

enquanto a rua está um caos (canos estourados, extraterrestres e jujubas coloridas 

caindo do céu).   

 

 

 

 

 


