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Bom Sucesso
Novela II

Bom Sucesso trata do valor de cada minuto da vida e traz a
mensagem de perseverança, fé e garra.
Na novela, Paloma (Grazi Massafera) é uma mulher determinada e
sonhadora, que tem uma fé inabalável. Costureira, ela trabalha e

cria seus três filhos sozinha, sem se deixar abater pelas
dificuldades do dia a dia. Ela mora no bairro de Bonsucesso, no
subúrbio do Rio de Janeiro, e ama frequentar a quadra da Escola
de Samba da região, a Unidos de Bom Sucesso.

Paloma,

paixão pela leitura

Apesar da dura rotina, Paloma consegue manter uma grande

paixão: a leitura.
Ao mergulhar no universo dos livros, ela se transporta para o
mundo fantástico que as histórias proporcionam.
A relação de Paloma com a leitura é tão forte que ela batiza os

filhos com nomes de personagens clássicos da literatura: Alice
(Bruna Inocêncio), Gabriela (Giovanna Coimbra) e Peter (João
Bravo).
O mundo de Paloma vira ao avesso quando ela é diagnosticada
(erroneamente) com uma rara doença terminal. Com o exame
trocado, supostamente ela só tem mais seis meses de vida.

Os filhos de Paloma:

Alice, Gabriela e Peter

Alice (Bruna Inocêncio), a filha mais velha, é uma jovem tímida e
estudiosa que almeja passar no vestibular. O pai Ramon (David
Junior), é o grande amor de Paloma. Há quase vinte anos foi morar
nos Estados Unidos atrás do sonho de se tornar um jogador de
basquete profissional. Gabriela (Giovanna Coimbra) e Peter (João

Bravo) são filhos de outro relacionamento de Paloma. Gabriela, ao
contrário de Alice, adora basquete, deseja ser jogadora
profissional e é fã de Ramon. Já, Peter, quer ser influenciador
digital e passa mais tempo fazendo vídeos do que estudando.

Alberto,

o dono da Editora

Em uma realidade bem distante está Alberto
(Antônio Fagundes), o dono da editora de livros Prado Monteiro,
que no momento passa por uma grave crise financeira. Rico,
autoritário e rabugento, nunca soube valorizar a família e, agora,
tem uma doença terminal que desconhece, pois é dele o exame

trocado apresentado erroneamente para Paloma.
Alberto é pai de Nana (Fabíula Nascimento) e Marcos (Romulo
Estrela). Ela é perfeccionista e administra a editora, enquanto o
irmão, um bon vivant, abandona tudo e abre um bar em Búzios, na

região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Viver

sem pensar no amanhã

A sensação de que seus dias entraram em contagem regressiva
desperta em Paloma a ânsia de viver sem pensar no amanhã, algo
que antes só seria possível em sua imaginação. É o estopim para
que ela faça algumas “loucuras”, como se despedir do seu grande
amor da juventude, Ramon (David Junior), brigar com uma cliente
e destruir a vitrine da loja onde trabalha, se embriagar,
literalmente dar um show no trem da Central do Brasil e,

finalmente, ter uma noite de amor com um homem desconhecido:
Marcos (Rômulo Estrela), justamente o filho de Alberto (Antônio
Fagundes).

Com a descoberta de que o exame foi trocado, a
história de Paloma tem uma

nova reviravolta. Ela decide ir atrás da pessoa
que tem a doença terminal e acaba conhecendo
Alberto. Eles têm uma conexão imediata e uma
amizade capaz de abrir horizontes e dar um novo
significado à vida de ambos, que começa a ser
construída. Impulsivo, Alberto convida a
costureira para ser sua acompanhante nesses
últimos dias de vida e ela aceita. Paloma faz
Alberto redescobrir o prazer da vida no tempo
que lhe resta. Alberto apresenta a Paloma o seu
mundo, repleto de histórias e novas
experiências.

Ramon

David Junior

Primeiro namorado de Paloma e pai da sua filha mais velha, Alice (Bruna
Inocêncio).
Quando jovem, tentou a sorte como jogador de basquete nos EUA, mas
sofreu uma lesão e teve que que abandonar o sonho.
Nos Estados Unidos, conseguiu se formar em Educação Física e, por conta da
contusão que o deixou longe das quadras, começou a trabalhar como
roupeiro do time Chicago Bulls. Desde a sua partida, há mais de 15 anos, ele

mantém contato com Paloma e espera pelo dia que vai retomar o que deixou
para trás.
Ao retornar ao Brasil, um sentimento volta a nascer entre eles. Porém, por
conta da sua “doença”, Paloma não busca um relacionamento.
Ramon consegue emprego de treinador de um time de basquete juvenil, que
joga num clube na Lagoa.

Marcos

Rômulo Estrela

Filho de Alberto (Antônio Fagundes), decidiu abrir mão de tudo e

caiu no mundo em busca de aventuras, amores e boemia. Tem um
bar em Búzios, onde vive de forma livre e despretensiosa. Por
conta da doença do pai, volta a cuidar da editora de livros da
família ao lado de sua irmã Nana (Fabíula Nascimento). Se envolve
com Paloma quando ela ainda achava que iria morrer. Após esse
rápido caso, Marcos se vê numa situação desconhecida: está
apaixonado.
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170 MM

de telespectadores em
cinco meses de Novela II no ar

23,6MM
de telespectadores por minuto
assistindo a atual Novela II

33,6MM
de telespectadores
por capítulo

Fonte: KIM – MW - Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium – Período: 29/01/2019 a 27/06/2019. Universo projetado Atlas da Globo – TT Telespectadores Junho/19: 200.662.573

23,6 MM de telespectadores
Mais do que a soma de
todas as outras emissoras
Telespectadores por minuto, em milhões

Globo

23.6

9.7

Emissora B

6.6

Emissora C

Emissora D

Emissora E

2.8

0.6

Fonte: KIM – MW - Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium – Período: 29/01/2019 a 27/06/2019. Universo projetado Atlas da Globo – TT Telespectadores Junho/19: 200.662.573

2,5MM
De usuários únicos,
em média, por mês.

67%

De viewability médio
em patrocínio¹

Fonte: Comscore Multi-Platform - Media Trend – Média: Deus Salve o Rei; O Tempo Não Pára e Verão 90 - Abr ‘18 a Mai/19 . ¹ Relatório com base no período de Março a Maio’19 de BRF.
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Fonte: Comscore Multi-Platform - Target Trend – Média: Deus Salve o Rei; O Tempo Não Pára e Verão 90 - Abr ‘18 a Mai/19 | Classe social: TGI Clickstream 2018 – novela referência: Deus Salve o Rei [SG]: PC & Mobile Visitor/Viewer (L4W)

Alcance

entre as gerações (TV)
40.0

39.6

37.7
35.3

Geração Z

Fonte: KIM – MW - Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium – Período: 29/01/2019 a 27/06/2019. Universo projetado Atlas da Globo –
TT Telespectadores Junho/19: 200.662.573; Geração Z: 47.396.500; Geração Y: 48.520.210; Geração X: 45.731.000; Baby Boomers: 39.028.870
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A novela

online

Acesso de páginas visitadas
por dispositivo:

49%
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de visualizações mensais
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É o tempo médio por visita
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11,7

MM

De inicializações de vídeos/ mês

Fonte: Comscore Multi-Platform - Media Trend – Média: Deus Salve o Rei; O Tempo Não Pára e Verão 90 - Abr ‘18 a Mai/19 | Audiência de vídeos: GA Vídeos
média das últimas três novelas II – de Abr ‘18 a Mai ’19 | Google Analytics: % Mobile e Desktop - média de visitas de jan‘18 a mai ‘19 .

Vídeos
As novelas são sempre destaque.
No ranking do primeiro semestre de 2019 só
fica atrás de Big Brother e Tempo Real.
1. BBB
2. Tempo Real

3. Novela I
4. Novela III
5. Novela II
Fonte: Google Vídeos – Período: Jan – Jun’19

As pessoas não deixam de
acompanhar a trama.
Buscam os capítulos
perdidos

Vídeos
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Fonte: Google Analytics – Mult-platarform | 1 Abr – 30 Jun’19 | Média de requisições por faixa horária.

(média)

Os vídeos são
acessados durante
todo o dia mas, a
partir da exibição do
capítulo, ele aumenta
até o pico, por volta
de uma hora depois
do fim da
transmissão.

Repercussão

nas redes sociais

A última trama¹ teve
1,3 milhão de interações
Foi para os Trending Topics
23 vezes no Mundial
92 vezes no Brasil
Foi o 6º programa de TV
mais buscado em 2018²

Já a trama² atual alcançou
607 mil interações nos 5 meses de
exibição
Emplacou nos Trending Topics
2 vezes no Mundial
36 vezes no Brasil
Os três termos mais buscados são:
Novela, Verão, Jerônimo (personagem),
nessa ordem

Fonte: BuzzMonitor / ¹ O Tempo Não Pára ²Google Trends/ ²Verão 90: 29/01 a 02/07/19.

Afinidade
Os internautas que acessam o site da Novela II tem
excelente afinidade com a intenção de compra das categorias:
Intenção de Compra

AFF

Eletrodomésticos

277

Vestuário e Moda

268

Papelaria

268

Comidas e Bebidas

267

Beleza

266

Viagens e Turismo

258

Casa e Construção

252

Eletrônicos

225

Brinquedos

220

Serv. de Telecomunicações

216

Fonte: Navegg – acessaram o site da Novela II: Verão 90. Últimos 30 dias (02/06/19 a 01/07/19).

Telespectadores

por minuto nas principais praças
NORDESTE
NORTE
BELÉM

698 mil

MANAUS

333 mil

SALVADOR

533 mil

RECIFE

802 mil

FORTALEZA

684 mil

CENTRO-OESTE
BRASÍLIA

330 mil

GOIÂNIA

228 mil
SUDESTE

SUL

SÃO PAULO

2,2 milhões

CAMPINAS

545 mil

PORTO ALEGRE

696 mil

RIO DE JANEIRO

1,6 milhão

FLORIANÓPOLIS

149 mil

BELO HORIZONTE

717 mil

CURITIBA

517 mil

VITÓRIA

214 mil

Fonte: KIM – MW - Regiões Metropolitanas TR Premium e PV Premium – Período: 29/01/2019 a 16/06/2019. Universo projetado Atlas da Globo – TT Telespectadores Abril/19: 200.662.573. SP (19.829.241); RJ (12.159.007);
POA (4.962.583); BH (7.210.661); CUR (3.850.762); DF (2.954.869); FLO (1.117.092); FOR (6.925.129); REC (5.240.355); SAL (6.179.167); GOI (2.989.063); MAN (3.418.862); CAM (4.609.960); BEL (5.039.294); VIT (2.097.786).

25,2 MM
são telespectadores que pretendem
comprar um carro nos próximos 12 meses.
Além disso, 5,2 MM pretendem adquirir
seu primeiro automóvel.
Universos:
30.952.018/ 6.604.297

87,4 MM

64,1 MM

gostariam de viajar e conhecer lugares
exóticos.
82,3 MM são encantados pela ideia de
viajar para o exterior.

demonstram interesse em assuntos ligados
aos esportes.
Cerca de 2,1 MM praticaram basquete nos
últimos 12 meses.

Universos:
106.316.583/ 100.306.133

Universos:
78.459.767/ 2.717.299

Fonte: KIM/ MW Telereport/ TGR Consolidado 11 Merc TR Premium e PV Premium/ Período aud: 29/01/2019 a 31/05/2019. Universo Projetado Atlas Globo (jun’19)/ Telespectadores Potenciais (12+ anos): 179.953.593

20,0 MM
dos telespectadores saíram para dançar
nos últimos 30 dias, a fim de se divertir.
Universo:
24.455.693

58,6 MM

declaram gastar muito dinheiro com cosméticos
e produtos de higiene.
Além disso, 54,1 milhões acreditam que
usar maquiagem deixam as pessoas mais
autoconfiantes.
Universos:
70.703.767/ 65.161.196

Fonte: KIM/ MW Telereport/ TGR Consolidado 11 Merc TR Premium e PV Premium/ Período aud: 29/01/2019 a 31/05/2019. Universo Projetado Atlas Globo (jun’19)/ Telespectadores Potenciais (12+ anos): 179.953.593
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O brasileiro

e a felicidade

A busca pela felicidade é o combustível que move a
humanidade. E, nesse sentido, o brasileiro é campeão, tendo
em vista a perspectiva do brasileiro em relação a:

•

•

70% dos brasileiros se consideram felizes
OTIMISMO – 5º lugar entre os países mais otimistas do mundo
FELICIDADE -

Fonte: ‘Prazer, Alegria’, Globosat - Barômetro Global de Otimismo 2017, IBOPE Inteligência & WIN | Globo – DIM - Comportamento

Resiliência

é outra marca
dos brasileiros

Na ausência de políticas públicas eficazes, a população encontra nas
relações pessoais e instituições privadas, familiares ou religiosas,
apoio, afeto, segurança e coragem para seguir em frente,
batalhando e se reinventando, em busca dos seus sonhos e da sua
felicidade.

Fonte: Sintonia com a Sociedade, Globo - World Happiness Report 2019 | Globo – DIM - Comportamento

Buscando

a felicidade

Dentro desse cenário, não é de se espantar
a crescente busca pelo tema e surgimento de movimentos
que prezam por uma vida mais equilibrada, com mais
propósito e em busca da felicidade verdadeira.

Fonte: Sintonia com a Sociedade, Globo - World Happiness Report 2019 | Globo – DIM - Comportamento

Buscando

a felicidade

Ranking de buscas feitas pelos brasileiros ao longo de 2018:
1. Emagrecer – 111.833 buscas
2. Viajar – 36.183 buscas
3. SER FELIZ – 22.675 buscas
4. Parar de fumar – 13.266 buscas
5. Ganhar na Mega Sena – 2.650 buscas

6. Guardar dinheiro – 2.441 buscas
7. Ficar rico – 2.358 buscas

Fonte: Forbes.uol – SEMRush | Globo – DIM - Comportamento

Mesmo sendo um tema com informações menos práticas,
como a maioria dos outros temas.

Interesse

por conteúdo

Um tema que cresce e movimenta uma indústria bilionária.
Uma busca rápida no site da Amazon mostra mais de 50.000
títulos com a palavra “happiness” estampada nas capas de

livros, muitos deles entre os best-sellers.

Um outro número que mostra o interesse pelo tema é o
crescimento do mercado editorial de autoajuda, que de 2017 para
2018 cresceu 35,1% no Brasil, o maior crescimento do mercado.

Fonte: ‘Prazer, Alegria’, Globosat – Amazon; Mercado de Livros, GFK, 2018 | Globo – DIM - Comportamento

Portanto,

precisamos falar sobre felicidade!

Oportunidades Comerciais
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Comerciais

Novela II

Os intervalos da Novela II 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 Rede Globo
espalhadas pelo país.

Sigla no SIS.COM: N19H
Preço 15” = 2.160,00
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