
A FÓRMULA 
6 de julho a 24 de agosto/17, às quintas-feiras, após Os Dias Eram Assim 



O que você faria se tivesse uma segunda chance para reconquistar o 

amor da sua vida? Construiria uma nova história ou só retocaria alguns 

capítulos? Ter uma nova oportunidade, recuperar o tempo perdido e 

recomeçar. Desejos tão comuns a todos viram realidade em ‘A 

Fórmula’, nova comédia romântica da Globo, escrita por Mauro Wilson 

e Marcelo Saback, com direção de Flávia Lacerda e Patrícia Pedrosa. 

Os dilemas do passado e presente se misturam na história de Angélica 

(Luisa Arraes e Drica Moraes) e Ricardo (Klebber Toledo e Fábio 

Assunção), ex-namorados que planejaram uma vida juntos, mas 

acabaram se separando ainda na juventude. Ambos seguem 

caminhos bastante distintos, porém, na mesma área: a Ciência. Um 

congresso marca o reencontro dos dois, trinta anos depois. Ele, um 

empresário carismático, faz fortuna na área da estética e do 

rejuvenescimento. Ela, uma cientista inteligente e de prestígio, investe 

todas as suas fichas em um experimento que promete prolongar a vida 

humana.  

Mas o encontro acaba sendo decepcionante para ambos. Ricardo 

ainda tem na memória a mesma Angélica dos anos 80 e não 

reconhece na mulher atual, seu amor do passado. Angélica, ao 

perceber a reação de Ricardo, revive toda sua decepção.  
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Como se não bastasse, no mesmo dia, a cientista não consegue 

o tão sonhado financiamento para sua pesquisa. Triste, sem 

patrocínio e esperanças, Angélica decide ser cobaia de seu 

experimento. Ao usar a sua fórmula, é surpreendida por um 

efeito colateral inusitado: durante algumas horas volta a ter a 

aparência que tinha aos 20 anos. 

Ao descobrir que Ricardo (Fábio Assunção) é o novo dono de 

laboratório em que trabalha, Angélica (Drica Morais) decide 

recuperar a patente do seu estudo usando para isso a sua 

identidade secreta: Afrodite (Luisa Arraes). Porém, quando está 

sob o efeito da sua fórmula, ela resolve dar uma lição no 

empresário e tem a chance de reviver seu grande amor. Entre 

sua persona atual e a mais jovem, Angélica se vê em um dilema, 

sem saber qual versão de si mesma pode ser mais feliz, tornando-

se, de certa forma, sua própria antagonista. Outra grande 

questão que ainda a atormenta é decidir se revela sua 

descoberta para o mundo ou não. Enquanto Ricardo, sem 

desconfiar, se envolve em um atrapalhado triângulo amoroso 

entre as duas versões da mesma mulher. 

A Fórmula é uma atípica comédia romântica, recheada de 

humor e lirismo. O público vai poder mergulhar nessa história de 

amor que atravessa o tempo, além de se identificar com um 

inquietante questionamento humano que nos acompanha 

desde sempre: a busca pela eterna juventude. 
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PERSONAGENS 

 

 

 

 

 

 

Angélica 

DRICA  MORAES 

 

Cientista obstinada que deixou de 

se preocupar com sua própria 

aparência para se dedicar à 

profissão. Se apaixonou por Ricardo 

quando jovem, mas os dois 

seguiram rumos diferentes. 

Descobre, por acaso, o elixir da 

juventude. 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo 

FÁBIO ASSUNÇÃO 

 

Esteticista de meia idade, rico e 

solteiro. Na juventude, terminou o 

namoro com Angélica para estudar 

em Harvard. Se apaixona por 

Afrodite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afrodite 

LUISA ARRAES 

 

Versão jovem de Angélica. É linda, 

deslumbrante, ápice da saúde e do 

charme jovial. Apaixona-se pelo 

amado de sua versão mais velha. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa 

TONY TORNADO 

 

Dono do bar. Testemunha da 

história de Angélica e Ricardo 

desde o primeiro momento. Sábio, 

experiente e desencanado, 

oferece soluções para os 

problemas dos amigos. 

 

 

 

PERSONAGENS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samira 

CLAUDIA  RAIA 

 

Superficial, de beleza comprada. 

Teve um caso com Ricardo no 

passado. Bem-sucedida, mulher de 

negócios, vai se meter nos 

empreendimentos e na vida de 

Ricardo, para afastar Afrodite e 

Angélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divino 

EMILIO MELO 

 

Amigo e colega de trabalho de 

Angélica. Namorou a amiga antes 

de se descobrir homossexual. Os 

dois se adoram e moram juntos, 

como irmãos. É o conselheiro e 

instrui a amiga a tirar a máximo 

proveito de sua versão mais jovem. 

 

 

 



ESQUEMA COMERCIAL  

6 de julho a 24 de agosto/17 (8 programas) 

PERÍODO 

Quintas-feiras, após Os Dias Eram Assim  

HORÁRIO 

Valores conforme lista de preços abril a setembro/17. 

SHO5 

SIGLA NO SIS.COM 

Série 

GÊNERO 

R$ 1.502,00 

PREÇOS DE 30” 

R$ 1.126,50 

PREÇOS DE 15” 


