
INVISÍVEL -- Sinopse:  São Paulo, 2010.   A empresa MGT, renomada por desenvolver os 
softwares mais seguros do mundo, é a multinacional onde BRUNO QUEIROS – 30 anos, 
obeso, cabelos pretos – trabalha como engenheiro de informática. Ele vive com a namorada 
MARINA BELTRÃO – 25 anos, magra, cabelos encaracolados – num apartamento pequeno no 
bairro da Liberdade em São Paulo. Marina é concurseira, aquelas pessoas que estudam para 
passar num exame e ser funcionária pública.    Cansado da alta competitividade, Bruno 
acredita que já aprendeu tudo o que podia na companhia onde trabalha e não vê novas 
perspectivas de carreira.  Ambicioso, almeja abrir uma startup e desenvolver seu próprio 
software de segurança. O salário como desenvolvedor de software mal dá para guardar 
dinheiro para o futuro que ele tanto almeja. Depois de voltar de uma viagem de férias, Marina 
se descobre grávida. Bruno gosta da ideia de ser pai, mas em seus planos previa primeiro abrir 
sua empresa. A notícia da gravidez fez Bruno pensar em algo que antecipasse o seu sonho.    
Após ter um projeto rejeitado pelo chefe, Bruno planeja desviar mais de 10 milhões de reais de 
instituições bancárias em menos de 24 horas. Para isso, ele procura uma nova casa na 
fronteira do país, providencia documentos falsos, abre cinco contas bancárias em sua nova 
identidade e faz um check-up médico.    No dia em que Bruno desvia mais de 10 milhões de 
reais de bancos protegidos pela MGT, a bolsa de Marina se rompe e seu filho JORGE nasce. 
Quando Bruno conta o plano para Marina, eles brigam seriamente, pois ela não quer criar seu 
filho ao lado de um bandido, mesmo Bruno assegurando que nada de mal irá acontecer a eles.    
A MGT demora uma semana para descobrir que se tratou de um golpe de racker que atuava 
dentro da própria empresa e pede uma investigação interna. Bruno deixa uma quantia em 
dinheiro vivo para Marina se sustentar por um tempo, mas promete voltar para busca-la. Ele vai 
embora, mas antes simula seu próprio desaparecimento, deixando o carro abandonado num 
matagal da zona leste.   A empresa identifica o golpe através de códigos do sistema que eram 
administrados por Bruno, mas a polícia encontra o seu carro abandonado e dá Bruno como 
desaparecido.     Marina e Jorginho passam a viver vigiados pela polícia, pois temem que 
Bruno faça contato com a família. Abalada com a situação, Marina volta a morar com a mãe e 
investe fortemente seu tempo nos estudos para passar em algum concurso público. A essa 
altura, Bruno faz uma cirurgia plástica para mudar as feições de seu rosto, se submete a 
cirurgia de redução do estômago, mudando completamente a sua fisionomia.    05 anos depois   
Marina, agora com 30 anos, trabalha no mesmo departamento policial que seu namorado 
DELMIRO – 40 anos, corpo atlético, grisalho –, investigando casos de pessoas desaparecidas. 
Delmiro é um investigador de polícia especialista em desvendar crimes cometidos pelos 10 
mais procurados pela Polícia Federal.    Bruno, agora com 35 anos, mais magro e charmoso, 
se apresenta com sua nova identidade: LEONARDO BRITO. É empresário de sua própria rede 
de sistemas de segurança na fronteira com o país. No Brasil, Bruno encabeça a lista dos 10 
criminosos mais procurados pela Polícia Federal.     Com uma filial instalada em São Paulo, 
Leonardo se aproxima de sua ex-mulher e quer conhecer o filho, se tornando vizinho de Marina 
e Jorginho. De início, Bruno se apresenta como Leonardo, pois quer reconquistar Marina. Após 
algumas investidas sem êxito, Marina acaba cedendo aos encantos de Leonardo e se 
aproximam. Sem saber que Leonardo é Bruno, intuitivamente Marina se sente atraída por ele, 
causando ciúmes em Delmiro e até desentendimento entre eles. Os dois se afastam 
temporariamente. Mas, Delmiro não consegue esquecê-la.     Feliz com a proximidade de 
Marina e Jorginho, Leonardo toma uma decisão importante: quer arquivar sua antiga 
identidade, seus crimes e assume de vez a nova vida como Leonardo – só que longe dos 
crimes virtuais.    Os últimos negócios da empresa de Leonardo chamam a atenção de JOÃO 
ANDRÉ – 45 anos, charmoso, sedutor – o médico que fez a cirurgia em Bruno, é consultor da 
polícia e tem influência tanto na política quanto na economia do Estado de São Paulo. João 
André precisa de um aliado para omitir informações importantes de grandes negociações que 
facilitam um esquema de desvio de dinheiro sem deixar vestígios. O médico propõe sociedade 
a Bruno que recusa a oferta.    Além de dinheiro, João André oferece poder irrestrito a 
Leonardo que passará a ter livre acesso em quaisquer mecanismos da política paulistana, 
tendo a chance de viver como Leonardo sem o risco de ter a antiga identidade descoberta, pois 
terá a oportunidade de deletar a sua ficha criminosa como Bruno Queiros dos arquivos da 
polícia.    Leonardo então se convence de que este será o desfecho de sua carreira criminosa e 
vê na oportunidade a chance de ampliar sua receita e garantir uma vida estável ao lado de sua 
família como ele sempre quis.    A partir daí Leonardo vive sua dupla identidade: exerce a 
faceta do criminoso Bruno e se esconde atrás de Leonardo – o homem de bem, vizinho e atual 
namorado de Marina.    Juntos, Bruno/Leonardo e João André criam um marca de fachada da 
Power Security, expandem os negócios de informática e passam a fornecer o software de 



segurança em grandes empresas privadas e em alguns mecanismos do governo, sobretudo 
nas polícias Civil e Federal. Assim, criam um sistema autossuficiente onde disseminam um 
vírus potente que só o programa deles pode combater. Dessa maneira, Leonardo deleta seus 
registros como Bruno dos arquivos da polícia e descobre uma maneira sofisticada para 
executar o plano de João André de maneira imperceptível.     As novas operações são postas 
em prática e as investigações sobre Bruno são reabertas, pois Delmiro reconhece o padrão dos 
crimes e apresenta um HD com as antigas informações do caso de Bruno Queirós.    A essa 
altura, Marina está envolvida e apaixonada por Leonardo/Bruno. Sem saber que Leonardo é 
seu ex-marido, Marina revela detalhes da investigação de Delmiro.   Dessa forma, se 
estabelece uma espécie de corrida contra o tempo entre Leonardo e Delmiro, pois sempre que 
o investigador de polícia está prestes a descobrir algo muito evidente, Leonardo consegue 
apagar seus registros, tornando-se um criminoso “invisível” difícil de ser capturado e 
incriminado.    No final dessa temporada, através de eventos suspeitos que a faz reconhecer 
semelhanças com os crimes cometidos pelo ex-marido, Marina descobre a verdadeira 
identidade de Leonardo. Assim, ela passa a viver o dilema se continua a vida ao lado de Bruno 
e o protege da polícia, colocando em risco a sua ética como policial, ou se desiste do ex-
marido, entregando o amor da sua vida à polícia e se reconcilia com Delmiro.   Porém, a 
moeda de troca que Bruno possui para deter sua mulher, é o fato de já terem sido cúmplices 
em um crime no passado. Caso ela entregue o marido à polícia, Bruno pode colocar o seu 
distintivo em risco.  Marina passa a colaborar com os esquemas criminosos de seu ex-marido, 
mesmo sendo contra a sua vontade. 

 


