
Apresenta:



Maloqueiros, 
sofredores e 
muito mais.



Em uma parceria 
inédita, gravada 
diretamente da 
casa do povo.

CONTEÚDO ORIGINAL



ONDE?

DENTRO DE UM NOVO MARKETPLACE DE CONTEÚDO



FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) jul 2018

208 MILHÕES
DE BRASILEIROS

+

DE

Fonte: 5ª pesquisa do LANCE!-Ibope. Ano 2017

27,3 MILHÕES
DE TORCEDORES CORINTIANOS

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) fev 2018

64,7%
DA POPULAÇÃO ESTÁ 

CONECTADA À INTERNET

PARA
QUEM?



Reality/Documentário.

Em um formato que propõe uma 

nova forma de conexão com os 

torcedores do clube.



Eles fazem parte de 
uma corrente do bem!

De longe, você já conhece: um bando de
loucos. De perto, você vai conhecer indivíduos
que, sem importar com raça, sexo, cor, origem
ou condição social, estão sempre dispostos a se
ajudar, porque eles são muito mais que
maloqueiros e sofredores.

Eles têm alma nobre e representam o 

que há de mais valioso na história do 

clube: a torcida!



O primeiro ajuda o segundo, sem pedir nada
em troca e é ajudado pelo terceiro, e assim por
diante. Os problemas, bem como o perfil dos
personagens, são os mais variados possíveis,
explicitando a única coisa que todos têm em
comum: o Corinthians.

Como uma corrente do bem, 
cada episódio desta série irá 
mostrar 6 CORINTIANOS 
conectados de um jeito especial



MECÂNICA



Corintiano funcionário 

do clube precisa 

consertar seu carro, 

corintiano mecânico 

conserta.

Corintiano 

mecânico precisa 

de dentista para o 

filho, corintiana 

dentista atende filho 

do mecânico.

Corintiana dentista 

precisa de um 

documento com 

urgência, corintiano 

despachante 

consegue 

documento.

Corintiano 

despachante 

precisa de um 

carrinho de pipoca 

para o primo, 

corintiano 

pipoqueiro 

consegue carrinho 

de pipoca.

Corintiano pipoqueiro 

quer uma passagem 

para visitar a mãe no 

norte do país, corintiana 

que trabalha numa 

agência de passagens 

aéreas consegue a 

passagem.

Corintiana que trabalha na 

agência de viagem quer 

pedir namorado em 

casamento pelo telão do 

estádio, corintiano 

funcionário do clube que 

tinha carro quebrado 

consegue que o pedido 

aconteça durante jogo.

Funcionário 
do clube Mecânico Dentista Despachante Pipoqueiro Agente de viagens

Funcionário 
do clube



DIVULGAÇÃO

NO ESTÁDIO

Maloqueiro, 
Sofredor e

Muito mais

Presença na 
camisa do 

Corinthians*

Exposição com número limitado de ações*

Exibição do 
nome da 
série nos 

painéis de 
LED*

Exibição do 
nome da 

série no Telão 
do Estádio*



AMPLIFICAÇÃO 

MULTIPLATAFORMA

DESTAQUE
DO CONTEÚDO NA
HOME DO PORTAL MULTIPLICADO

PELAS REDES SOCIAIS
A CADA NOVO EPISÓDIO




