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LOGO 



Pega Pega é uma comédia romântica policial de Claudia Souto, com 

direção artística de Luiz Henrique Rios.  

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 



AUDIÊNCIA 



PERFIL 



ESQUEMA COMERCIAL 


