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[AMOR CONTEMPLADO
EM VÁRIAS FORMAS]
A nova temporada de
Malhação traz histórias
em que o amor é
contemplado e exercido
de todas as maneiras,
sejam elas entre casais,
pais e filhos, irmãos ou
um grupo de amigos. A
trama principal mostra a
luta de uma mãe
adolescente, Rita (Alanis
Guillen), que se muda
para o Rio atrás de sua
bebê, Nina, após
descobrir que ela está
viva. Sua saga será

encontrar a família que a
adotou e tentar recuperar
a guarda. O amor de mãe
sempre inabalável. Neste
caminho, entre tantos
embates com Lígia
(Paloma Duarte), a mãe
adotiva de Nina, ela vai
acabar descobrindo um
improvável amor por Filipe
(Pedro Novaes), filho de
Lígia.
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[A REVELAÇÃO]
Criada por Emanuel Jacobina, a nova temporada parte

de uma revelação: na missa de sétimo dia da morte do
pai, Rita descobre que este sequestrou sua filha, que
ela acreditava ter morrido logo após o parto, e levou a

menina para o Rio de Janeiro. Disposta a procurar pela
bebê, Rita deixa sua cidade natal, Queimados, e se
muda para Duque de Caxias, onde é acolhida pela
amiga de sua falecida mãe, Carla (Mariana Santos), e
seus dois filhos, Raíssa (Dora de Assis) e Thiago
(Danilo Maia).
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[GRUPO FECHADO]
No desenrolar, a protagonista Rita (Alanis
Guillen) vai presenciar um crime ao lado de
outros cinco personagens. Após o
acontecimento, será criado um grupo no
Whatsapp e um laço entre ela, Anjinha (Caroline

Dallarosa), Jaqueline (Gabz), Guga (Pedro
Alves), Thiago (Danilo Maia) e Raissa (Dora de
Assis). A partir daí, também acontecerão outras

tramas que se cruzarão com a principal.
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ALANIS GUILLEN

RITA
É uma menina/mulher sensual, provocante mesmo, de
temperamento forte e muita determinação. Não é a
heroína jovem e ingênua comum aos folhetins, aquela
que representaria o bem e a pureza. Não é uma
personagem maniqueísta e sim uma tentativa de
reproduzir uma jovem interiorana inteligente, mas com
todas as dificuldades e incongruências da idade.
Apaixona–se por Filipe. Seu pior pesadelo, a única coisa
ou pessoa que a faz perder todo otimismo, é Rui,
justamente o pai de sua filha.
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PEDRO NOVAES

FILIPE
Filho de Lígia e Joaquim. Carismático, bonito e gente
boa. Criado com esmero, alia ótima cultura, agilidade de
raciocínio e inteligência emocional. Ele e a mãe são
melhores amigos. Com ela aprendeu a gostar de gente.
Faixa preta no judô e estudante de direito, também tem
grande relação com a tia, Lara. Na trama, se apaixona
por Rita.
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Casada com Joaquim, mãe de Filipe.
Linda, amorosa, maternal, bem-humorada,
racional, prática e com grande senso ético.
Ginecologista com consultório em Ipanema.
Com o surgimento de Rita, e a ameaça de
perderem Nina, há uma frustração emocional
que ameaça contagiar todos os aspectos da
vida do casal, e ambos percebem isso. Por
isso, a luta pela filha é também uma luta pelo
casamento. Perder Nina parece indicar que
Lígia vai perder Joaquim, e vice versa. Nada
os une tanto.

PALOMA DUARTE

LÍGIA
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É dois anos mais jovem que Lígia.
Veterinário. Excelente forma, charmoso.
É inteligente, bem informado, faz
sucesso com as mulheres, inclusive as
mais jovens. Joaquim é um homem
sensível e moderno, zero machista.
Cuidadoso com os sentimentos dos
outros, sobretudo os de Lígia.

JOAQUIM LOPES

JOAQUIM

MENU

[

PERSONAGENS

|

ELENCO]

Talentosa e criativa, inteligente, determinada
e com ótima voz, não é à toa que desperta
inveja na amiga Nanda.
Amiga e confidente de Rita, antes do fim da
novela vai viver uma dúvida atroz sobre
continuar estudando ou se tornar cantora.

DORA DE ASSIS

RAISSA
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Está no segundo ano do ensino médio e foi
criada pelo pai, o viúvo Marco Rodrigo, não
só para ser uma boa aluna, mas também um
bom soldado. Forte e atlética, Anjinha é
ponta-direita do time de futebol feminino da
escola e lutadora de Muay Thai. É mais hábil
e forte do que a maioria dos garotos e tem
um jeito pouco feminino. Na adolescência,
começa a questionar seu jeito e tenta
descobrir como namorar. Se apaixona pelo
entregador do Baixadas, Cléber.

CAROLINE DALLAROSA

ANJINHA
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Faz um estilo despojado, mas sem
descuidar do charme. Bonita, muito
inteligente. Filha de doméstica e de
pai desconhecido, Jaqueline nasceu
sob o signo da injustiça, por conta do
pai que abandonou sua mãe, e que
nunca quis saber dela.

GABRIELLY NUNES (GABZ)

JAQUELINE
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DANILO MAIA SOARES

THIAGO
Responsável, trabalhador. Malandro. Animado.
Passa seu bom astral para qualquer um que
venha comer no Baixada Mix. Thiago tem
mesmo jeito para o comércio, mas jura para mãe
que ainda vai voltar a estudar e se formar. O que
é mentira. Adora a vida que leva, ainda mais
porque ser “dono” do Baixada lhe confere não só
dinheiro no bolso, mas também um certo status
com a rapaziada e, principalmente, com as
meninas.
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PEDRO ALVES

GUGA
Classe média alta, mora com os pais na Zona Sul do Rio
de Janeiro. Bonito, faz esportes, está na universidade. O
rapaz nunca conversou com alguém sobre o assunto que
o atormenta, ou melhor, ele nunca tinha conversado até a
história começar: é gay.
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Parece mais velha. Interessante, muito
bonita, apaixonada por Filipe.
Autoconfiança em pessoa. Ex-modelo,
menina fina que sabe baixar o nível. É
extremamente hábil em se maquiar. Foi
bailarina. Namora Filipe pra valer mas é
nocauteada pela paixão dele por Rita,
com o que não se conforma e jamais se
conformará.

BEATRIZ DAMINI

MARTINHA
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Advogada em ascensão, é workaholic,
ambiciosa, competitiva, fominha, sempre
atrás de causas que lhe rendam fama ou
fortuna. Ama a irmã e está empenhada na
batalha para conseguir para a outra a
guarda de Nina.

ROSANNE MULHOLLAND

LARA
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Rapagão, forte, viril e bronco. Mecânico,
modesto, ingênuo, divertido. É doce e gentil,
além de ter talento para a culinária. É um boa
praça, sorridente e feliz, quando está relaxado.
Seu maior problema é não se conformar que a
menina perfeita dos seus sonhos, Rita, não seja
apaixonada por ele. Independente de qualquer
outra coisa, são grandes amigos.

JOÃO FERNANDES NUNES

TADEU
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Viúva, muito bonita, linda mesmo, cheia de
iniciativa e mandona, controladora. Depois de
muito penar, Carla transformou a velha
padaria no maior point da rapaziada. A morte
do marido deixou cicatrizes. A vida dela e,
consequentemente a dos filhos, passou a ser
regida pelo medo, que raia a paranoia, da
violência urbana. Fala pelos cotovelos, que é
uma das dificuldades de comunicação da
comerciante com o lacônico capitão Marco
Rodrigo, que vai penar
até se entender de vez com a viúva.

MARIANA SANTOS

CARLA
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GABRIELLA MUSTAFÁ

NANDA
Amiga de infância de Raissa, de quem morre de
inveja. É do tipo que fica na porta da escola
fofocando sobre os garotos “pegáveis”. Vai a bailes,
gosta de dançar e tem uma certa “vulgaridade”
atraente. Os garotos sabem que ela é mais ou
menos fácil e se aproveitam disso. Mas não é boba,
também sabe tirar o time de campo. Tem uma
relação de concorrência com Raissa, embora a
amiga inicialmente não se dê conta disso. Vai se
apaixonar por Camelo e fazer tudo para roubá-lo da
amiga. Apesar de tudo, para além da inveja, gosta
de verdade da outra. Vive realmente esse conflito,
de querer bem e querer mal Raissa.
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GABRIEL SANTANA

CLEBER
Esperto, descolado e boa pinta. Estudante do segundo
ano do ensino médio e também entregador do Baixada
Mix. Cleber, o Ligeirinho, como é conhecido, não deixa
o cotidiano puxado desanimar sua vida.
Invariavelmente está nas rodas de Rap do bairro,
soltando o gogó nas poesias. Vai se envolver com
Anjinha e se apaixonar por ela.
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Um sujeito todo tatuado, o que é fundamental para
compor a imagem que ele quer passar. Como todo
adolescente, ele achou um jeito, um estilo, para se
identificar. E o “avatar bad boy” é o que ele escolheu.
Gosta pouco, ou quase nada de estudar, e só se
mantém na escola porque seus pais o obrigam. Tatoo
é aquele garoto que cresceu à margem da
bandidagem, e que agora está pendendo para o lado
negro da força. É amigo de infância de Cléber, a
quem vai tentar abduzir para o mundo em que está
debutando. O mundo do crime. Apesar de tudo, um
tipo engraçado, que adora ensaiar passinhos de funk
ou rap e fazer rimas ruins.

CAIAN ZATTAR

TATOO
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HENRI CASTELLI

MADUREIRA
Deve ao esporte tudo que conseguiu na vida. E não foi
pouco. De comunidade carente, Madureira vendeu bala
e praticou pequenos furtos quando criança. Mas foi
tirado do sinal de trânsito por um velho treinador
tailandês, que o ensinou o Muay Thai. Criou o projeto
“Boa Luta”, que dá assistência a crianças carentes
através da prática do Muay Thai. Bonitão, Madureira é
sonho de consumo da maioria das mulheres. Mas
Madureira é um romântico. Se não fosse, não dedicaria
sua vida a mudar a realidade dos outros. E é assim,
com esperança, que ele aguarda por uma chance com
a única mulher que leva seu coração a nocaute: a dona
do Balada Mix, Carla. Mas, além da viúva ser dura na
queda, ainda aparece o Major Marco Rodrigo dando
ronda na área e Madureira já percebeu que vai ser
difícil esse combate.
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MAJOR MARCO RODRIGO
JULIO MACHADO
Policial exemplar e um pai bem
careta da filha Ângela Correa,
a Anjinha.
MAX
ROBERTO BONTEMPO
Pai de Gustavo e marido de
Regina. Empresário da
construção civil, esportista e
bom vivant.
REGINA
KARINE TELES
Decoradora, com poucos e
refinados clientes. Não vive do
trabalho, é quase um hobbie.

MEG
GIULIA BERTOLLI
Melhor amiga de Martinha,
apaixonada por Guga, desejada
por Beto.

BETO
JOHN BUCKLEY
Descendente de italiano.
Machista, irônico, agressivo às
vezes, sabe também ser
divertido e atraente.
VANIA
OLIVIA ARAUJO
Doméstica, empregada e babá.
Mãe de Jaqueline, mas se nega a
apresentar o pai à filha.
CESAR NOBRE
TATO GABUS MENDES
Médico, conheceu a doméstica
Vania e a engravidou. Só soube
da existência da filha anos
depois, quando já estava casado
com Isabel.
MILENA
GIOVANNA RISPOLI
Filha de Cesar e portadora de
uma síndrome.
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DANIEL
HUGO MOURA
De família abastada da zona
Sul, trabalha no projeto Boa
Luta.

MARGARIDA
ANA MIRANDA
Aposentada e camelô. Avó de
Serginho e Marlos (Camelo).

NEIDE RAMOS
QUITÉRIA KELLY
Professora do ensino médio e
mãe adotiva de Bill Clinton.

SERGINHO
JOÃO PEDRO OLIVEIRA
Homossexual e melhor amigo da
avó.

BILL CLINTON
THIAGO GENINI

MARLOS (CAMELO)
RONALD SOTTO
Irmão de Serginho. Tem no rap
e no funk um meio de vida.

Filho adotivo de Neide.
Recebeu educação esmerada e é
um geniozinho da nova era.
CAPITÃO LUIZ PEIXOTO
ROGER GOBETH
Oficial da Polícia Militar,
separado, vai se interessar
pela professora Neide.

ROBERTA MOREIRA
JULIA FOTI
Ingênua, abilolada,
secretária da clínica
veterinária.
CIDA (babá da Nina)
JACQUE MOURA
Babá de Nina. Vai morar na
casa de Lígia e Joaquim.

[TV - AUDIÊNCIA
E COMPORTAMENTO]

volta
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[PERFORMANCE DE AUDIÊNCIA]

16

22

MILHÕES

MILHÕES

DE
TELESPECTADORE
S EM MÉDIA
POR MINUTO

DE
TELESPECTADORE
S ALCANÇADOS
POR CAPÍTULO

178

MILHÕES

DE
TELESPECTADORE
S POTENCIAIS
ALCANÇADOS PELA
ÚLTIMA
TEMPORADA

A AUDIÊNCIA MÉDIA DO PROGRAMA É 83% MAIOR QUE A DA SEGUNDA EMISSORA NO HORÁRIO
Fonte: KIM – MW - Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium – Período: 07/03/2018 a 28/02/2019. Universo projetado Atlas da Globo – TT Telespectadores Mar/19: 205.425.574
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[ALCANCE ENTRE AS GERAÇÕES]
41,2

EM MILHÕES

41,1

39,8

34,8

Geração Z

Geração Y

Geração X

Baby Boomers

Fonte: KIM – MW - Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium – Período: 07/03/2018 a 28/02/2019. Universo projetado Atlas da Globo
– TT Telespectadores Mar/19: 205.425.574; Geração Z: 49.938.957; Geração Y: 49.959.500; Geração X: 46.385.095; Baby Boomers: 39.400.625
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[PERFIL DEMOGRÁFICO]

FAIXA ETÁRIA
SEXO

CLASSE SOCIAL

Fonte: KIM – MW - Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium – Período: 07/03/2018 a 28/02/2019. Universo projetado Atlas da Globo – TT Telespectadores Mar/19: 205.425.574
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[TELESPECTADORES POR MINUTO
NAS PRINCIPAIS PRAÇAS]
NORTE
BELÉM

413 mil

MANAUS

225 mil

NORDESTE
SALVADOR

426 mil

RECIFE

558 mil

FORTALEZA

464 mil

CENTRO-OESTE
BRASÍLIA

229 mil

GOIÂNIA

149 mil

SUDESTE

SUL
PORTO ALEGRE

531 mil

FLORIANÓPOLIS

106 mil

CURITIBA

293 mil

SÃO PAULO

1,4 milhão

CAMPINAS

298 mil

RIO DE JANEIRO

1,2 milhão

BELO HORIZONTE

441 mil

VITÓRIA

181 mil

Fonte: KIM - MW Telereport/ Regiões Metropolitanas TR Standard - Praças/ Período aud: 07/03/18 a 28/02/19. Universo Projetado Atlas Globo (mar’19)/ Telespectadores Potenciais: 205.425.574/
Domiciliar: 70.092.847.
SP (20.139.894); RJ (12.235.913); POA (5.015.176); BH (7.313.547); CUR (3.910.707); DF (2.997.475); FLO (1.143.868); FOR (7.121.096) REC (5.325.777); SAL (6.392.598); GOI (3.086.241); MAN
(3.575.955); CAM (4.701.876); BEL (5.309.902); VIT (2.135.203).
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[ALCANCE ENTRE TELESPECTADORES
COM DIFERENTES OPINIÕES]

125

115

111

MILHÕES

MILHÕES

MILHÕES

QUE SÃO LOUCOS
PELA VIDA
SAUDÁVEL

QUE DEFENDEM A
IGUALDADE DE
GÊNEROS

QUE PREZAM A
AMIZADE EM TEMPOS
DIFICEIS

Perfil: 79%
(Universo: 144.782.457)

Perfil: 73%
(Universo: 133.655.265)

Perfil: 70%
(Universo: 129.086.484)

90

83

83

MILHÕES

MILHÕES

MILHÕES

QUE FAZEM DE
TUDO PARA
RECICLAR

QUE AMAM SUAS
CASAS E SE
INTERESSAM POR
DECORAÇÃO

QUE OPTAM POR
EMPRESAS QUE LUTEM
PELA IGUALDADE
SOCIAL

Perfil: 54%
(Universo: 96.091.780)

Perfil: 53%
(Universo: 95.594.372)

Perfil: 57%
(Universo: 104.510.864)

Fonte: KIM - MW Telereport/ TGR Consolidado 11 Merc TR Premium e PV Premium/ Período aud: 07/03/18 a 31/01/19. Universo Projetado Atlas Globo (mar’19)/
Telespectadores Potenciais (12+ anos): 184.225.038.
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[AUDIÊNCIA DIGITAL]

1,2
MILHÃO
DE USUÁRIOS
ÚNICOS/MÊS
NO GSHOW
MALHAÇÃO: VIDAS
BRASILEIRAS

4,9
MILHÕES
DE VISUALIZAÇÕES
DE PÁGINA/MÊS
NO GSHOW
MALHAÇÃO: VIDAS
BRASILEIRAS

FONTE: UVS = COMSCORE. MEDIA TREND [SG} MALHACAO 2018. MULTI-PLATFORM BRAZIL, MEDIA MENSAL DE NOV/2018 A JAN/19 ||
VISUALIZAÇÕES DE PÁGINA E REQUISIÇÕES DE VIDEO = GOOGLE ANALYTICS, MEDIA MENSAL DE DEZ/2018 A FEV/19

4,1
MILHÕES
DE REQUISIÇÕES
DE VÍDEO/MÊS
NO GSHOW
MALHAÇÃO: VIDAS
BRASILEIRAS
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[CONTEÚDO QUE
EXTENDE PARA OUTRAS
PLATAFORMAS]
No FACEBOOK são mais de 11.5 milhões de pessoas
que estão seguindo a página de @Malhação.

No TWITTER são mais de 850 mil seguidores no
@malhacaogshow .

REDES SOCIAIS: NÚMEROS REFERENTE AO DIA 11/03/2019
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[GERANDO + CONVERSAS]
A cada episódio, os internautas engajam e participam,
comentando os principais acontecimentos:
“ah gente eu não tenho capacidade
para continuar plena e viva com esse
casal eu amo esse casal aaaaaaa
PEROMAR IS BACK #malhação”
@tommohit
“Eu tô DESTRUÍDA com essa morte é
sério,meu menino merecia o mundo :(
#Malhação” @huangtrouxa
'Os fascistas usam a violência, no
lugar do diálogo." Todo mundo precisa
assistir esse vídeo, Malhação usou
formas mais claras de entender de
uma vez por todas o significado de
Fascismo!” @jadsonrubensg

“Pérola já foi uma jovem fútil, vilã,
gordofóbica, bulimica e agora é a
mocinha da temporada com ótimo
coração #Malhação #VidasBrasileiras”
@Daniel_Topzeiro

“Eu vivi pra ver um beijo entre dois
garotos na #Malhação. Gente, que
avanço incrível, mesmo que isso não
represente nada pra muita gente.
Colocar essas questões como algo
que fazem parte da nossa realidade e
cotidiano é dar aos adolescentes a
oportunidade de entender que eles...”
@marcosvfileto

METODOLOGIA Twitter: Universo composto por menções aos programas e/ou emissora a partir
de termos relacionados entre outubro/2018 a janeiro/2019
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[PERFIL DO INTERNAUTA]

69

24
30
22

31

Homens

19

Mulheres

6-14

15-24

FONTE: COMSCORE. MEDIA TREND [SG} MALHACAO 2018. MULTI-PLATFORM BRAZIL, JAN/19

5

25-34

35-44

45+
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[HIPER
CONECTADOS]
Dos usuários que acessam o site de Malhação, da internet
eles querem informação, entretenimento ou distração das
tarefas diárias.

Engajados, eles estão assistindo TV e ao mesmo tempo
acessando a internet. Trocar mensagens de texto com
alguém acaba sendo mais significativo que uma ligação.
Eles também são influenciados por comentários e opiniões da
internet.

FONTE: CLICKSTREAM BRASIL 2016 W12 V.03.17.2017 – PERSONAS ACESSARAM NAS ULT. 4
SEMANAS O MALHACAO [SG]) > 0) – ANÁLISE POR AFINIDADE.
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TAMBÉM ACESSAM
CONTEÚDOS DE:
MÚSICAS, SHOWS,
CANTORES, BANDAS E
CIFRAS
741 MIL USUÁRIOS

ARTE E CULTURA (EX. CINEMA,
EXPOSIÇÃO, PINTURAS)
591 MIL USUÁRIOS

ATIVIDADES AO AR LIVRE,
CAMPING, PIQUENIQUE, ETC
458 MIL USUÁRIOS

CULINÁRIA, GASTRONOMIA,
BEBIDAS E ETC.
544 MIL USUÁRIOS

LANÇAMENTOS TECNOLÓGICOS
(EX. CELULARES, COMPUTADOR)
644 MIL USUÁRIOS

ARTIGOS DE DECORAÇÃO
EM GERAL (EX. MÓVEIS)
673 MIL USUÁRIOS

DICAS DE BELEZA E
NOVIDADES DO MUNDO DA
MODA
794 MIL USUÁRIOS

EMPREGO, CARREIRA,
VESTIBULAR, GRADUAÇÃO, ETC.
663 MIL USUÁRIOS

FONTE: NAVEGG – SITE: MALHAÇÃO– PERÍODO: FEVEREIRO 2019. OBS.: O USUÁRIO (COOKIES) PODE SER ELEGÍVEL PARA MAIS DE UM CLUSTER/SEGMENTO.
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[ATIVOS DIGITAIS]

TRAMA

MÚSICA

NOSTALGIA
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[A TRAMA NO GSHOW]

RESUMO
SEMANAL

VEM POR AÍ

Conteúdo que compila
toda a trama semanal,
mantendo a audiência
ligada também nos
finais de semana.

O que vai acontecer na
trama em todos os
capítulos em formatos
de vídeos, texto, gifs,
fotos e muito mais.

https://gshow.globo.com/novelas/mal
hacao/2018/resumo/semana/

https://gshow.globo.com/novelas/mal
hacao/2018/vem-por-ai/

SPOILER

MAKING OF E
BASTIDORES

Adiantamento de
conteúdos da trama
com aval do autor e da
direção, garantindo ao
site oficial as novidades
em primeira mão.

Olhar “insider” exclusivo
Gshow, mostrando
detalhes que só o canal
oficial tem: cenários,
elenco, caracterização,
etc.

https://gshow.globo.com/novelas/mal
hacao/2018/vem-porai/noticia/autora-de-malhacaoadianta-spoiler-da-proxima-quinzenamorte-inesperada.ghtml

https://gshow.globo.com/novelas/m
alhacao/2018/noticia/carnaval-dosapiencia-confira-os-bastidores-dafesta-de-malhacao.ghtml
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[A TRAMA NO GSHOW]

[TEASERS]
Assim que o capítulo termina na TV, temos
o momento de maior engajamento com a
trama no site.
Por isso, para essa temporada serão feitos
teasers exclusivos, com cenas dos
próximos capítulos.
Possibilidade de chamada nos créditos da
TV diariamente.

MENU

[

AUDIÊNCIA

E

COMPORTAMENTO

DIGITAL ]

[A TRAMA NAS REDES]
TWITTER

FACEBOOK
INSTAGRAM
Stories
diários
contam o que
acontece em
todos os
capítulos.

Formato de “tirinhas” e posts
que conversam e promovem
o engajamento com a trama,
personagens e elenco.

Em formato de vídeos, elenco
comenta os capítulos mais
emblemáticos com revelações
e criando ainda mais
expectativas no público.

MENU

[

AUDIÊNCIA

E

COMPORTAMENTO

DIGITAL ]

[MÚSICA NO GSHOW]
CLIPES EXCLUSIVOS
Quem não se lembra das músicas de
abertura das várias temporadas de Malhação?
Foram artistas famosos como Lulu Santos,

Charlie Brown Jr. e etc. que embalaram as tardes
de segunda à sexta por anos.
Pensando nisso, serão gravados clipes
exclusivos para o Gshow com o resgate de
músicas marcantes de outras temporadas.
Será possível a participação do
elenco e parcerias com a Som Livre.
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AUDIÊNCIA

E

COMPORTAMENTO

DIGITAL ]

[MÚSICA NO GSHOW]
REALITY MUSICAL
Na nova temporada, duas personagens (Raissa
e Nanda) participam de um reality musical para
disputar como cantoras e dançarinas de funk.
É no digital que o público acompanhará toda a
disputa em 6 episódios on demand.
Há possibilidade de votação e intervenção dos

internautas.
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AUDIÊNCIA
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DIGITAL ]

[NOSTALGIA]
EM 2020 MALHAÇÃO IRÁ
COMPLETAR 25 ANOS NO AR
Ao longo do ano, o digital irá aquecer o
público relembrando várias temporadas
passadas. Por meio de conteúdos editoriais,
vídeos, lives e muito mais, os fãs irão se
reconectar com as temporadas anteriores.

MENU

[

AUDIÊNCIA

E

COMPORTAMENTO

DIGITAL ]

[NOSTALGIA NO
GSHOW E NAS REDES]

[ENCONTROS MALHAÇÃO]

Para reforçar o conceito de nostalgia, o
Gshow irá produzir uma série de vídeos
mensais durante toda a próxima temporada.
Um encontro de gerações reunirá o elenco
da temporada atual, atores que já fizeram
parte de outras histórias de Malhação e
influenciadores em um bate-papo com foco
em memória, lembranças e expectativas dos
novos talentos.

[INTERVALO COMERCIAL]

volta
menu

MENU

[

INTERVALO

COMERCIAL]

[INTERVALO COMERCIAL]
OS INTERVALOS DE MALHAÇÃO POSSIBILITAM AO
ANUNCIANTE EXIBIR SEU COMERCIAL PARA TODO O
BRASIL OU EM MERCADOS ESPECÍFICOS, DE
ACORDO COM A ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO DE

SUAS MARCAS, POR MEIO DAS EMISSORAS DA
GLOBO ESPALHADAS PELO PAÍS.

PREÇO DE 30”: R$ 1.300,00
PREÇO DE 15”: R$ 975,00
SIGLA NO SIS.COM: MALH
BASE NA LISTA DE ABRIL A SETEMBRO/2019
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