
ROCK STORY 

OPORTUNIDADES COMERCIAIS 



Música, shows, romances e 

confusões prometem marcar 

Rock Story, a nova novela das 

sete, com estreia prevista para 

nove de novembro, quarta-feira.  

 

Na trama, ambientada no Rio 

de Janeiro, amor e música 

caminham juntos, aproximando 

corações que têm os mesmos 

ideais.  

 

Uma novela de Maria Helena 

Nascimento, com direção 

artística de Dennis Carvalho e 

direção geral de Dennis 

Carvalho e Maria de Médicis. 

 

 

ROCK STORY 
N O V A  N O V E L A  D A S  S E T E  



SINOPSE 

O que não falta na história de amor de Guilherme Santiago (Vladimir Brichta) e 

Diana (Alinne Moraes) é intensidade. Ele, um roqueiro charmoso, com 

personalidade forte e cego de paixão pela mulher. Ela, uma mulher controladora e 

que sabe o que quer - e faz tudo para conseguir. Um casal com uma química muito 

forte, apesar de um relacionamento atribulado.  
 

Acostumada a ter todos a seus pés, Diana adora saber que o marido é louco por 

ela. O envolvimento entre os dois vai além do casamento. Ela é diretora artística da 

gravadora de seu pai, Gordo (Herson Capri), o único que ainda dá algum crédito 

ao roqueiro e tenta ajudá-lo a reerguer a carreira de sucesso do passado.  
 

Irresponsável e descontrolado com as finanças, Gui perde quase tudo depois de 

uma agressão pública a Léo Régis (Rafael Vitti), ídolo pop do momento, a quem 

acusa de ter roubado “Sonha Comigo”, a canção que compôs para sua mulher. 

Desesperado, Gui descobre que Léo levou dele algo ainda mais importante: Diana. 
 

Os rivais têm o mesmo empresário, Lázaro Vasconcelos (João Vicente de Castro). 

Gui confia nele, seu amigo desde a infância. Lázaro, porém, tem um caráter 

extremamente duvidoso, e não se conforma por ter perdido Diana, sua grande 

paixão da  juventude.  



O universo parece mesmo conspirar contra. Quando Gui 

acredita ter chegado ao fundo do poço, mais uma 

surpresa: se vê obrigado a assumir a guarda de Zac 

(Nicolas Prates), o filho adolescente que teve com uma 

fã e que mal conhecia. Rebelde, prestes a virar um 

marginal, Zac é pego tentando roubar uma padaria. A 

polícia entra em contato com o pai depois de não 

encontrar a mãe do menino. 
 

A vida conturbada do artista está totalmente fora dos 

trilhos, até que seu caminho cruza com o de Júlia 

Monteiro (Nathalia Dill). A jovem, professora de balé, 

virou clandestina em seu próprio país após seu 

namorado, Alex (Caio Paduan), tentar usá-la para 

transportar drogas para os Estados Unidos. Ela foi pega 

pela polícia ainda no aeroporto, mas conseguiu escapar 

e agora precisa provar sua inocência antes de ser 

encontrada.  

SINOPSE 



Sem saber o que fazer, fugindo da polícia e bandidos, Júlia 

acaba confiando seu segredo e recebe ajuda de Gui e Nelson, 

amigo do músico, que acolhe a bailarina em sua residência. 

Aos poucos, Júlia se apaixona pelo roqueiro. Ele também 

percebe que a vida ficou mais leve após a chegada da 

professora, mas resiste ao máximo, ainda confuso com seus 

sentimentos em relação a Diana.  
 

A transformação do ex-astro do rock também é influenciada 

pelo surgimento da boy band liderada por Zac. O grupo, criado 

para derrubar o sucesso de Léo Régis, também é formado por 

Nicolau (Danilo Mesquita), Tom (João Vitor Silva) e JF (Maicon 

Rodrigues), garotos vindos de mundos diferentes, unidos pelo 

sonho de cantar. A banda é fruto da determinação de Gui em 

derrubar o rival Léo Regis, mas o roqueiro não imagina que a 

maior mudança se dará em sua vida. 

SINOPSE 



Diana Monteiro 

Alinne Moraes 
 

Casada com Gui, mãe de Chiara e filha de Gordo, responde 

pela diretoria artística da Som Discos. Se envolve com Léo 

Régis, depois de seu casamento não resistir às confusões e 

traições. Usa a filha para conseguir o que quer do ex-marido.  

PERSONAGENS 

Guilherme Santiago  

Vladimir Brichta 

 

Fez muito sucesso nos anos 

90. Tem o rock na alma e na 

atitude. Vive se metendo 

em confusão. É cego de 

paixão pela mulher, Diana, 

e totalmente derretido pela 

filhinha, Chiara. Cria uma 

boy band para derrubar seu 

maior rival. Tem um filho 

adolescente, Zac, que mal 

conhece e é obrigado a 

assumir a guarda. 

Júlia Monteiro 

Nathalia Dill 
 

Jovem sonhadora, com 26 anos, é professora de 

ballet. Quer morar nos EUA, como sua irmã 

gêmea, Lorena, mas tem o sonho destruído pelo 

namorado, Alex, que tenta usá-la para traficar 

drogas. É presa no aeroporto, mas escapa e 

passa a viver clandestinamente. É salva por Gui e 

Nelson, que a acolhe em sua casa.  



Zacharias Santiago 
Nicolas Prattes 
 

Inteligente, irônico, simpático e 
rebelde. 
 

Filho de Gui, tem 16 anos e está prestes 
a entrar num perigoso grupo de 
delinquentes. Ao fracassar no roubo 
de uma padaria, Zac é pego pela 
polícia e entregue aos cuidados de 
seu pai. Passa a liderar a boy band 
que Gui cria para derrubar o sucesso 
de Léo Régis. 

Lázaro 
João Vicente de Castro 
 

Elegante, bonito, dissimulado e mau-
caráter. 
 

Empresário de Gui e Léo, é o 
verdadeiro vilão. Banca o amigo 
protetor, mas despreza Gui. Sempre 
estimulou a irresponsabilidade do 
roqueiro para faturar espaço na mídia. 
Foi muito amigo de Gui e Nelson. Teve 
um breve namoro com Diana, mas 
nunca se recuperou completamente 
do fato dela tê-lo trocado por Gui. 

PERSONAGENS 

Léo Régis 
Rafael Vitti 
 

Desencanado, vaidoso, deslumbrado 
e viciado em dinheiro. 
 

Aos 27 anos, é o atual ídolo da música 
romântica nacional. Odeia Gui e flerta 
com Diana, por quem se  apaixona  
de verdade.  Sua  mãe,  Dona  Néia,  é 
sua grande conselheira. Ao ser 
abandonado por Diana e começar a 
perder público para a boy band, seu 
lado realmente mau vem à tona. 



JF 
Maicon Rodriguês 

Gilda Sabóia 
Suzy Rêgo 

Jailson  
Enzo Romani 

Tom 
João Vitor Silva 

Nicolau Sabóia 
Danilo Mesquita 

PERSONAGENS 

Salomão (Gordo) 
Herson Capri 

Haroldo Sabóia 
Paulo Betti 

Nelson 
Thelmo Fernandes 



ALEX PALHARES 

Caio Paduan 

 

ANTÔNIO CARLOS  

DO ROSÁRIO - “TOM” 

João Vitor Silva 

 

CHIARA SANTIAGO 

Lara Cariello 

 

DIANA SANTIAGO 

Alinne Moraes  

 

DONA NÉIA 

Ana Beatriz Nogueira 

 

EDITH 

Viviane Araújo 

 

GILDA SABÓIA  

Suzy Rêgo 

 

GUILHERME SANTIAGO 

Vladimir Brichta 

 

 

HAROLDO SABÓIA 

Paulo Betti 

 

JAILSON DOS SANTOS  

Enzo Romani 

 

JOÃO FULGÊNCIO - “JF” 

Maicon Rodrigues 

 

JÚLIA MONTEIRO 

Nathalia Dill 

 

LÁZARO VASCONCELOS 

João Vicente De Castro 

 

LÉO RÉGIS 

Rafael Vitti 

 

LORENA MONTEIRO 

Nathália Dill 

 

MARIANE SILVEIRA 

Ana Cecília 

 

 

 

MARISA PALHARES 

Julia Rabelo 

 

NELSON 

Thelmo Fernandes 

 

NICOLAU SABÓIA 

Danilo Mesquita 

 

RAMON 

Gabriel Louchard 

 

SALOMÃO MACHADO   

"GORDO“ 

Herson Capri 

 

VANESSA 

Lorena Comparato 

 

YASMIN 

Marina Moschen 

 

ZACHARIAS SANTIAGO 

Nicolas Prates 

ELENCO 



A CADA MINUTO DE EXIB IÇÃO,  A  NOVELA I I  
FALA COM MILHÕES TELESPECTADORES  

7.5 milhões de 

mães 

17 milhões de 

telespectadores que se 

consideram 

extrovertidos 

13 milhões de 

caçadores de 

promoções 

10 milhões de 

influenciadores 

5 milhões de 

jovens 

5 milhões de 

influenciáveis 
UNIVERSO: 64.891.241 

UNIVERSO: 110.514.011 

UNIVERSO: 81.584.664 

UNIVERSO: 50.155.851 

UNIVERSO: 53.605.935 

UNIVERSO: 32.836.318 

Fonte: IBOPE -  TGR Consolidado 10 Mercados TR Premium e PV Premium //  01/01/2016 – 31/07/2016 – Total indivíduos 



A popularidade da Novela das 19 horas não se dá somente por conta de sua linguagem informal, 

ou por ser mais divertida e inspiradora. Suas tramas são apresentadas de maneira leve e 

descontraída e agradam todos os tipos de telespectadores, desde indivíduos que preferem 

aventura, comédia romântica, ação e até mesmo drama. 

Devido a esta diversidade, a Novela ocupa uma posição consolidada e de liderança no ranking 

que inclui todos os programas da televisão brasileira. 

SAIBA PORQUE A NOVELA I I  ALCANÇA  
TANTA GENTE DIFERENTE  



São mais de 125 mil telespectadores assistindo à novela das 19h, no Oeste Paulista. 

Confira o perfil do público que fica ligado na nossa trama; 63% são mulheres, 85% têm mais de 25 anos, e 92% 

pertencem às classes ABC. 

INFORMAÇÕES DE MÍDIA  

Fonte: Kantar IBOPE – MW – Presidente Prudente – nov/16 – dados individuais. Universo projetado base Atlas de Cobertura Globo  fev/17. 

AB 

36% 

C 

56% 

DE 

8% 

H4+  

37% 

M4+  

63% 

4-11 

3% 
12-17 

3% 18-24 

9% 

25-34 

16% 

35-49 

20% 

50-59 

21% 

60+ 

28% 

FAIXA ETÁRIA SEXO CLASSE SOCIAL 



PRODUTOS 

Consulte o seu atendimento comercial para mais informações: 

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. 

Confira os valores de 30” e 15” da N19H, na área de 
cobertura da TV Fronteira: 

Sigla no SIS.COM: N19H 

Preço de 30” = R$ 2.476,00 

Preço de 15” = R$ 1.857,00 

 

COMERCIAL 

Valores conforme lista de preços out/16 a mar/17. 

No ar desde 9/nov/16 

 


