
PEGA PEGA 
SEGUNDA A SÁBADO, ÀS 19H35 

LOGO 



Pega Pega é uma comédia romântica policial de Claudia 

Souto, com direção artística de Luiz Henrique Rios, e está no 

ar desde o dia 6 de junho, terça-feira. 

O Carioca Palace é um hotel cinco estrelas, símbolo de 

glamour e sofisticação, localizado em Copacabana, Rio de 

Janeiro. O dono, Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso), 

herdou o hotel da família e nunca o viu como um negócio, 

mas como um meio de gastar e esbanjar. O playboy abusou 

de todo o glamour e caiu na farra,  deixando de lado a 

administração do próprio hotel. Como consequência, o 

Palace foi perdendo seu prestígio e, principalmente, seu 

dinheiro. Sem muitas opções, Pedrinho decide vender o 

hotel para o jovem empresário Eric Ribeiro (Mateus Solano), 

que tem a intenção de modernizar o empreendimento. 

CARIOCA PALACE  



Eric é um dos empresários mais ricos do Brasil. Íntegro e muito 

bem-sucedido, é conhecido na sociedade carioca como um 

viúvo cobiçado, pai da adolescente Bebeth (Valentina 

Herszage).  

Após perder a mulher, ele nunca mais se apaixonou, apesar 

das tentativas de Maria Pia (Mariana Santos), a quem ele 

enxerga apenas como uma amiga. Porém, uma paixão 

arrebatadora une Eric a Luiza (Camila Queiroz), neta do dono 

do hotel, cujo sonho é administrar o local.  

Eles se conhecem em Foz do Iguaçu, quando Luiza, sem saber 

da venda do hotel, leva os documentos para Eric, a pedido 

do avô. Ao se olharem, um interesse mútuo surge. 

ERIC E LUIZA 



Para driblar as burocracias, Pedrinho exige 

que  o  pagamento  seja  feito  em  dinheiro e 

planeja  se  mudar  para  os  Estados Unidos, 

acompanhado do mordomo Nelito (Rodrigo 

Fagundes) e da neta, que sempre viveu como 

uma princesa no hotel.  

Como despedida do Palace, e para 

comemorar os 25 anos de Luiza, ele organiza 

um baile. 

 

PEDRINHO 



Atento às negociações do patrão, o 

ardiloso Malagueta (Marcelo Serrado), 

concierge do hotel, alicia os três colegas 

de trabalho, o garçom Júlio (Thiago 

Martins), o recepcionista Agnaldo (João 

Baldasserini) e a camareira Sandra Helena 

(Nanda Costa), que a princípio hesitam, 

mas depois, por motivos diversos, topam 

participar do roubo milionário.  

Durante o baile nos salões do hotel, o 

quarteto põe o plano mirabolante em 

prática e leva os 40 milhões do cofre. 

QUARTETO 



Luiza, que até então não sabia da venda do hotel, sofre dois baques: 

descobre que Eric é o novo proprietário do Carioca Palace e que ela e o 

avô estão arruinados. Seu sonho de tomar o controle para devolver ao 

lugar seus tempos de glória se desfazem justamente pelas mãos dos 

homens que ela mais ama.  

Eric é investigado e preso como principal suspeito do roubo. Acreditando 

que ele tem mesmo envolvimento com o assalto, Luiza decide ir à luta 

para se bancar e sustentar o avô. Enquanto isso, para não levantar 

suspeitas, os ladrões continuam como funcionários do hotel, sem gastar o 

dinheiro. Eles esperam que o Carioca Palace seja desativado e que todos 

sejam demitidos. 

Quem investiga o roubo é a bela inspetora Antônia (Vanessa Giacomo), 

irmã de Nelito. Profissional incorruptível, ela não mede esforços e briga por 

justiça. No entanto, não tem controle sobre os assuntos do coração e 

descobre o amor nos braços de Júlio, o ladrão arrependido.  

ANTÔNIA 



 

 

 

 

 

Pedro Guimarães  
MARCOS CARUSO 
 

Dono do Carioca Palace. 

Velho bon vivant,  acabou 

levando o hotel à falência. 

Decide vender o hotel 

para Eric, mas o dinheiro 

do pagamento é roubado 

e ele fica arruinado. 

 

 

 

PERSONAGENS 

 

 

 

 

 

Luiza Guimarães 
CAMILA QUEIROZ 
 

Neta e herdeira do dono 

do hotel. Sempre viveu lá, 

como uma princesa em 

seu palácio. Se apaixona 

por Eric. Tinha o sonho de 

assumir o comando do 

hotel e devolver seus dias 

de glória, mas é desiludida 

pelos dois homens que 

mais ama. 

 

 

 

 

 

Eric Ribeiro  
MATEUS SOLANO 
 

Comprador do Carioca 

Palace, tem a intenção de 

transformar o imóvel em 

algo mais rentável. Um dos 

empresários mais ricos do 

Brasil e pai da adolescente 

Bebeth. Viúvo cobiçado, 

nunca mais se apaixonou, 

até conhecer Luiza. 

 

 

 

 

 

 

 

Antônia  
VANESSA GIACOMO 
 

Inspetora designada para 

investigar o roubo do hotel. 

Profissional incorruptível, 

briga por justiça. Durante a 

investigação, acaba se 

apaixonando por Júlio, 

sem saber que ele é um 

dos envolvidos no roubo. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Agnaldo 
JOÃO BALDASSERINI 
 

Recepcionista do hotel. 

Tem virtudes, defeitos e um 

sonho: subir na vida. É 

apaixonado por Sandra. 

Faz tudo por ela e quer lhe 

proporcionar uma vida 

linda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Júlio  
THIAGO MARTINS 
 

Garçom do hotel, aceita 

participar do roubo, mas 

depois se arrepende. 

Discreto, bom moço e 

trabalhador exemplar. Vive 

com as tias, Elza (Nicette 

Bruno) e Prazeres (Cristina 

Pereira). 

 

 

 

 

 

 

 

Malagueta  
MARCELO SERRADO 
 

Ambicioso, concierge do 

hotel. Grande mentor do 

assalto milionário. Tem uma 

relação ruim com o pai, 

Timóteo (Cacá Amaral), 

que está preso por conta 

de um assalto. Quer provar 

que conseguiu executar o 

crime perfeito por conta 

da sua inteligência. 

 

 

 

 

 

Sandra Helena  
NANDA COSTA 
 

Camareira do hotel. É 

alegre, despachada e 

louca por Agnaldo. 

Trabalhadora, mas acha 

que merece uma vida de 

patroa como a das 

hóspedes no hotel. 

 

 

 

PERSONAGENS 



ELENCO 

ADRIANO 

Márcio Kieling 

AGNALDO 

João Baldasserini 

ANIBAL 

Edmilson Barros 

ANTÔNIA 

Vanessa Giácomo 

ARLETE 

Elizabeth Savala 

ATHAIDE 

Reginaldo Faria 

BEBETH 

Valentina Herszage 

LIGIA CAMARGO 

Ângela Vieira 

LUIZA GUIMARÃRES 

Camila Queiroz 

MADALENA 

Virgínia Rosa 

MALAGUETA 

Marcelo Serrado  

MÁRCIO 

Jaffar Bambirra 

MARIA PIA 

Mariana Santos 

NELITO 

Rodrigo Fagundes 

BORGES 

Danton Mello 

CHEF D’ANGELO 

Beto Vandesteen 

CINTIA 

Bruna Spinola 

CRISTÓVÃO 

Milton Gonçalves 

DILSON 

Ícaro Silva 

DOM FAVRE 

David Junior 

DOMÊNICO 

Marcos Veras 

DOUGLAS 

Guilherme Weber 

DRIKA 

Leandra Caetano 

DULCINA 

Edvana Carvalho 

ELZA 

Nicette Bruno 

ERIC RIBEIRO 

Mateus Solano 

JÚLIO 

Thiago Martins 

JUNQUEIRA 

Marcelo Escorel 

PEDRO GUIMARÃRES 

Marcos Caruso 

PRAZERES 

Cristina Pereira 

SABINE FAVRE 

Irene Ravache 

SANDRA HELENA 

Nanda Costa 

TÂNIA 

Jeniffer Nascimento  

TEREZA 

Dani Barros 

WANDERLEY 

Bernardo Marinho 



Segundo dados da última pesquisa mais de 191 mil telespectadores assistem à Novela II.  

Deste público, 46% pertencem às classes AB, 79% têm mais de 25 anos, e 63% são mulheres.  

 

INFORMAÇÕES DE MÍDIA 

AB 
46% 

C 
50% 

DE 
4% 

H  
37% 

M  
63% 

4-11 
7% 12-17 

7% 
18-24 

7% 

25-34 
17% 

35-49 
26% 

50-59 
16% 

60+ 
20% 

FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA - MEDIA WORKSTATION – 14 A 20/MAR/17 – PRESIDENTE PRUDENTE – DADOS INDIVIDUAIS –  
TOTAL DE LIGADOS ESPECIAL. ATLAS DE COBERTURA REDE GLOBO ABR/17. OS DADOS ACIMA FORAM ARREDONDADOS. 

Classe Social Faixa Etária Sexo 



ESTÁ NO DNA DO TELESPECTADOR 
DA NOVELA II 

Fonte: KANTAR IBOPE MEDIA – PNT TR Premium e PV Premium - 01/03/2016 - 28/02/2017 – TGR PNT TR Premium e PV Premium - 01/03/2016 - 28/02/2017  
Universo projetado Atlas da Globo Fevereiro/17 – TT Domicílios PNT: 66.485.934/ TT Telespectadores : 200.983.395/ Universo TGR (12+): 179.537.864 (Rat%, Rch% e Cov%) 

20 milhões 
confiam na televisão 

para se manter 
informados 

17 milhões  
se programam 

para assistir 
determinado 

programa 

4 milhões 
acreditam que a 
propaganda na 

televisão é 
interessante e 
proporciona 
assunto para 

conversar 

8 milhões 
confiam nos 

comerciais de TV 
para decidirem 
suas compras 

18 milhões 
possuem a 

televisão como 
principal fonte de 
entretenimento 

7 milhões 
costumam seguir 

marcas nas 
redes sociais 

Universo: 93.575.135 Universo: 22.549.956 Universo: 84.293.027 

Universo: 36.428.233 Universo: 83.664.645 
 

Universo: 37.487.506 

M É D I A  P O R  C A P Í T U L O  



PEGA PEGA oferece várias oportunidades para expor marcas e produtos, ou para associá-los à novela. 
Use o menu acima para conhecê-las e procure o Atendimento Comercial para mais informações. 

ESQUEMA COMERCIAL 

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. 

Dias/semana = segunda a sábado 

Horário = 19h35 

Sigla no SIS.COM = N19H 

Preços de 30”= R$ 2.594,00 

Preços de 15”= R$ 1.945,50 

Valores conforme lista de preços  out/17 a mar/18. 
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