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Benê é uma garota que tem um divert ido

excesso de s incer idade, mas sof re para

expressar suas emoções. Vai defender

        com todas as garras a amizade entre 

            as c inco. Estuda em escola públ ica,

                    onde a mãe t rabalha de           

                    ze lador. É prat icante de 

                         corr ida. Possu i a s índrome

                               de Asperger, que tem

                                 re lação com o aut i smo,

                                   por i s so leva tudo

                     exatamente ao pé da let ra e

                     não entende certas expressões 

                     populares. Autodidata, vai

                      aprender a tocar p iano

                         rapidamente.

Tina é esperta, sarcátsica e tem

grande talento para música. Tem

interesse por novas culturas e 

experiências. De origem nipônica,

mora na Liberdade e também 

estuda em escola particular. Foi 

criada em um meio tradicional, 

mas se posiciona como um

ponto fora da curva. Se 

envolve com Anderson,

o irmão de Ellen, que 

é DJ e vai lhe apresentar

o hip-hop, fazendo com que

nossa personagem comece

a se arriscar nas letras do

rap.
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Keyla é descolada, alegre e 

[confiante. Está enfrentando uma

nova realidade na vida: a

gravidez na adolescência. É filha

do Roney, dono da lanchonete

que será o point das

jovens. Apesar da

gravidez inesporada

e precoce, não se

abala e leva a 

vida numa boa.

Mamtém a 

autoestima

sempre no 

alto.

Lica é alternativa, arejada e 

objetiva. A patricinha do grupo.

Mora em bairro rico e estuda em

escola particular, onde o pai é

diretor. Sua família é tradicional e 

é aparentemente perfeita, até 

                              ela descobrir a

                              traição do pai

                               com uma colega

                                 de trabalho.

                                  Agora seus 

                                       pais estão se

                                           divorciando.

Ellen mora na periferia de São 

Paulo e é um crânio, 

                    especialmente sobre

                      os assuntos referentes

                        à tecnologia. Meio

                        geek , meio hacker

                       não usa suas

                       habilidades para

                       fazer o mal. É 

                         empenhada nas

                          causas sociais,

                          representa a 

                          cultura da 

                          periferia e gosta

                           de criar aplicativos.
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INFORMAÇÕES DE MÍDIA

Nos últimos 12 meses¹, 181 milhões de telespectadores foram alcançados por Malhação, ou seja,

90% dos telespectadores potenciais do país. Em média, 19 milhões de telespectadores assistiram 

á Malhação  por minuto, e cerca de 27 milhões foram alcançados por capítulo. 

PERFIL DEMOGRÁFICO DE QUEM ASSISTE

Gênero Classe Idade

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA - PNT TR PREMIUM e PV PREMIUM - 01/04/2016 - 31/03/2017
Universo projetado Atlas da Globo Fevereiro/17 - TT Domicílios PNT : 66.485.934/ TT Telespectadores: 200.983.395 (Rat%. Rch% e Cov%) - ¹Abril/16 à Março/17
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1.143,00

857,25
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Observações:

::: A dinâmica de programação pode implicar alterações no planejamento original, que nãoafetarão a
de comunicação do planoqualidade                                                   comercial

::: O plano de inserções segue orientações estabelecidas pelo Manual de Práticas Comerciais,
Manual de Formatos e Listas de Preços da Rede Globo.

::: Base Lista de Preços Abril a Setembro/2017.

PREÇO DE 15"

PREÇO DE 30"

PLANO COMERCIAL
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::: Base na Lista de Preços Abril ou Setembro/2017.
::: O prazo mínimo para a venda de patrocínio é de 3 meses a partir da data da primeira exibição.
::: Não é permitida a veiculação de promoções e ofertas nas assinaturas de vinhetas.
::: Fonte: IBOPE MW - Volta Redonda - 08 a 14 de maio de 2015. 

Observações:

PLANO PATROCÍNIO

Nº/TIPO DE COTA

PLANO DE INSERÇÃO (por exibição)

01 Local

01 Vinheta de Abertura de 7"
01 Vinheta de Encerramento de 7"

VALOR MENSAL DA COTA

18.860,00
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