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APRESENTAÇÃO 

Rir é, sem dúvida, uma ação que particulariza e diferencia os seres humanos de outras 
espécies. O humor, ao longo da história, já recebeu inúmeros estudos de diferentes pen-
sadores sobre a sua função. Sigmund Freud, por exemplo, pregava que, na comédia, o 
riso capacita a liberação de neuroses e só existe porque a sociedade reprime nossos 
instintos primários. Nessa perspectiva, quando vamos ao teatro e vemos o que não faze-
mos em público – ou que não costumamos admitir-, observamos a repressão ali ilustra-
da, o que nos favorece dar risadas das inúmeras situações interpretadas. A comédia do 
absurdo, conhecida ainda como comédia nonsense, potencializa a percepção de análises 
críticas, ao passo que também promove o entretenimento por meio de um imaginário 
incomum em que prevalece a criatividade, o lúdico e o onírico.  
 
Nos últimos anos, o teatro brasileiro, por meio do riso, tem conseguido entreter um 
grande público e ainda fazer re�etir sobre múltiplos valores culturais de nosso tempo. 
Com experiências que se consagram em público e em crítica, várias comédias tem con-
tribuído para a formação de plateias e, inevitavelmente, para a construção de valores 
críticos. Essa também é a pretensão da montagem “O dia seguinte”, dirigida por Fernan-
do Philbert e interpretada por Nanda Costa e por Juliano Laham. 

O espetáculo “O dia seguinte” é inspirado na crônica homônima de Luís Fernando Verís-
simo. O texto coloca uma lupa sobre o dia a dia da classe média nacional, quando ela sai 
de férias e a�oram seus desejos e obsessões. Ao analisar as ambiguidades humanas, o 
texto, com olhar bem-humorado, revela as fraquezas nossas de cada dia. Baseada na 
observação do cotidiano, com toques de humor re�nado, a obra resulta em uma 
comédia impagável, que retrata existências deliciosamente banais, marcadas por paixões 
e ódios, vícios e extravagâncias.
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SINOPSE 

Um dia após a virada do ano, em um desorganizado quarto de 
um apartamento , dois estranhos acordam sob a mesma 
cama. Em comum, Luanna e Renato têm apenas a amnésia 
que não lhes permite recordar como chegaram ali. O descon- 
forto provocado pela ausência de roupas e o desconhecimen- 
to sobre sua exata localização são complicadores para um 
relacionamento mais amigável entre esses dois que, a todo 
esforço, precisam reconstruir suas lembranças em prol de 
tentar conferir algum sentido à cena que interpretam.

“O dia seguinte” é uma livre adaptação da dramaturga Regia-
na Antonini, ao conto homônimo escrito por Luís Fernando 
Veríssimo, na obra “Comédias brasileiras de verão”. Com 
base em princípios do humor nonsense, a comédia dirigida 
por Fernando Philbert brinca com o inesperado e, assim, 
orienta e desorienta ações a �m de que Luanna (interpretada 
por Nanda Costa) e Renato (interpretado por Juliano Laham) 
reconstruam suas identidades, conheçam-se e desenvolvam 
novas histórias com a consciência de quem pretende fazer 
valer os votos de um feliz ano novo.     
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OBJETIVOS 

Geral: 
- Viabilizar uma dramaturgia cômica a partir de uma obra da literatura brasileira concebi-
da por um autor contemporâneo e renomado, valorizando aspectos culturais do país e 
estimulando a formação de plateia no teatro nacional. 
 
Especí�cos: 
- Estimular a oferta de comédia acessível na produção dramatúrgica brasileira. 
- Potencializar análises críticas a partir do humor, sem a incorporação de estereótipos ou 
uso de outros recursos apelativos na formulação do gênero cômico. 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto justi�ca-se em aspectos múltiplos. Primeiro, por estimular o fortaleci-
mento da literatura brasileira contemporânea, ao adaptar uma narrativa �ccional escrita 
por Luís Fernando Veríssimo para a dramaturgia. O autor, concordante com a proposta, 
permite estabelecer uma intertextualidade entre artes de diferentes contextos, o que 
favorece também o intercâmbio de públicos. A adaptação desenvolvida por Regiana 
Antonini é mais uma oportunidade de explorar a criação artística dessa dramaturga 
brasileira e o potencial multiplicador de seu trabalho – a exemplo de outras experiências 
de sucesso com a autora Martha Medeiros. Montar este texto da conceituada autora 
teatral, embasada em crônica de Veríssimo, reforçam a relevância de autores nacionais, 
tornando suas obras mais conhecidas do público brasileiro. Depois, é válido citar o 
potencial de dois jovens atores - in�uentes ao público de massa pela admiração em suas 
atuações e pensamentos – em representar ideias relativas à literatura nacional. Uma 
�cha técnica que reúne notórios pro�ssionais, em diferentes segmentos, também deter-
mina uma justi�cativa válida para que o projeto seja viabilizado; constituir uma nova 
produção de qualidade – com uma seleção apurada de pro�ssionais envolvidos – permite que 
a WB Produções continue a contribuir com o fomento à cultura nacional. Com este projeto, 
propomos a montagem e sua circulação por diversas cidades brasileiras.  



AUTOR ORIGINAL 

Luís Fernando Veríssimo  é um artista 
plural: contista, cronista, romancista, 
humorista,  cartunista, tradutor, músico... 
Seja qual for a estrutura, Veríssimo é, com 
sua escrita, uma fábrica de fazer humor. 
Foge da retórica e deslimita a imaginação. 
O trabalho do autor também �cou conhe-
cido na TV, quando ganhou ainda mais 
notoriedade com o grande público, ao 
adaptar para minissérie o livro “Comédias 
da Vida Privada”. A  série  recebeu alguns 
prêmios, entre eles, em 1995, o Grande 
Prêmio da Crítica da Associação Paulista 
de Críticos de Arte (APCA). Veríssimo foi 
também roteirista de outros humorísticos 
televisivos. Jornalista de formação, con-
sagrou-se por seu estilo em uma série de 
cartuns e histórias em quadrinhos publica-
dos em diversas colunas que teve em 
inúmeros jornais e revistas no país. Mais 
tarde, revela-se também como cronista, 
contista, romancista, en�m, como autor 
versátil e completo. Em 2006, com mais de 
60 títulos publicados, Veríssimo chegou 
aos 70 anos de idade consagrado como 
um dos maiores escritores brasileiros con-
temporâneos, tendo vendido ao todo mais 
de 5 milhões de exemplares de seus livros. 
Em 2018, aos 82 anos, é, ainda, o escritor 
nacional que mais vende livros no Brasil. 

LUIS
FERNANDO

VERÍSSIMO



DRAMATURGA 

Regiana Antonini é mineira já erradica-
da em terras cariocas e também artista 
versátil: atriz, diretora, dramaturga e 
roteirista para cinema e para TV. Com 
formação em Comunicação Social e 
também em Artes Cênicas, escreve 
para teatro desde 1990. Já desen-
volveu mais de 50 textos, sendo que 
quase 40 já foram montados. Entre os 
sucessos como dramaturga, desta-
cam-se os textos que se inspiram ou 
que representam adaptação a referên-
cias consagradas da literatura nacional.   

Algumas obras consagradas: 
- “Um retrato de corpo inteiro” (texto baseado na obra de Clarice 
Lispector) – 1991.
- “Aonde está você agora?” (texto inspirado na canção “Vento no 
litoral”, de Renato Russo) – 1995. *Por essa dramaturgia, recebeu 
indicação ao prêmio mambembe como Melhor Autora Teatral. O 
espetáculo �cou em cartaz por anos, foi montado em 4 produções e 
excursionou todo o Brasil, além de outros países. 
- “Futuro do Pretérito” – 1996. *Por essa dramaturgia, foi vencedora 
do Prêmio Sharp 96 como Melhor Autora. 
- “Doidas e Santas” (texto livremente inspirado no livro de crônicas 
“Doidas e Santas”, de Martha Medeiros – 2010. *Com Cissa 
Guimarães no elenco, a obra, por anos, foi sucesso de público. 
- “A.M.A.D.A.S – Associação de Mulheres que Amanheceram Despen-
cadas” - com Elisabeth Savalla. – 2012. *Sucesso de público, o 
espetáculo ainda em 2018 permanece em cartaz. 
- “E o vento vai levando tudo embora” – (texto inspirado na canção 
“Vento no litoral”, de Renato Russo; continuação da obra “Aonde está 
você agora”) – 2016.
- “Feliz por nada” (texto livremente adaptado do livro homônimo de 
Martha Medeiros) – 2017.

Como roteirista de TV: 
1996 - Colaboradora para o programa “Você Decide”, sob direção de 
Wolf Maia 
1998 – Colaboradora para o humorístico “Sai de Baixo”. Redação �nal 
de Flávio Marinho. 
2004/2014 - Colaboradora para o humorístico “Zorra Total”. 
2011/2012 - Colaboradora para o seriado “Divã”, sob direção de José 
Alvarenga. Redação �nal de Marcelo Saback. 
 
Em 2017, Regiana dirigiu o espetáculo “Deu a louca na Branca”, 
escrito por Cacau Hygino, estrelado por Cacau Protásio, produzido pela 
WB Produções. Além disso, atuou como atriz na telenovela “Pega 
Pega”, no horário das 19h,  na Rede Globo. Em 2018, possui quatro de 
seus textos em cartaz pelos teatros do país: ”A.M.A.D.A.S”, ”Doidas e 
Santas”, ”Feliz por Nada” e ”O Nefelibato”. 

REGIANA
ANTONINI



DIRETOR 

Fernando Philbert é um aclamado diretor 
da cena carioca na atualidade. A quali-
dade de seu trabalho enquanto diretor 
assistente em premiadas peças como 
“Incêndios”, com Marieta Severo e 
grande elenco ou “Hamlet”, protago-
nizado por Wagner Moura, permitiu-lhe 
assumir as diretrizes de outros notórios 
trabalhos no segmento no calibre de “O 
escândalo Felippe Dussaert”, com 
Marcos Caruso e “No topo da mon-
tanha”, com Lázaro Ramos e Taís Araújo. 
Sucesso no teatro, Philbert ainda dialoga 
com o universo televisivo, exercendo a 
função de diretor artístico do programa 
“Arte do Artista”, na TV Brasil. 

Outros recentes trabalhos de destaque:
- Diretor do espetáculo “Nefelibato”, com Luiz Machado. 
- Diretor do espetáculo “O Corpo da mulher como 
campo de batalha”, com Ester Jablonski e Fernanda 
Nobre.
- Diretor assistente do espetáculo “Céus”, com Silvia 
Buarque.
- Codiretor da peça “Em Nome do Jogo”, com Marcos 
Caruso e Emílio de Melo.
- Diretor assistente de “Macbeht”, com Daniel Dantas e 
Renata Sorrah.
- Diretor assistente da peça “Do Fundo do Lago Escuro”, 
com Domingos Oliveira.
- Diretor da peça “Quero ser Ziraldo”, com João Velho e 
grande elenco. 

Fernando 

Philbert 



NANDA
COSTA

ATRIZ 

Formada em artes cênicas, Nanda Costa 
alcança protagonismo da grande mídia a 
partir de 2006, quando interpretou Madá, 
na telenovela “Cobras e Lagartos”, exibida 
pela Rede Globo. Em 2008, ao representar 
Dolores Duran, no programa biográ�co 
“Por Toda a Minha Vida” também foi 
bastante elogiada pelo público. Depois 
disso, suas participações na mídia televisiva 
passaram a ser frequentes. Participou de 
outas telenovelas da Rede Globo recordis-
tas de audiência como “Viver a Vida” 
(2009), “Cordel Encantado” (2011), “Salve 
Jorge” (2012), “Império” (2014), “Mal-
hação” (2015) e “Pega Pega” (2017). Em 
2018, está no ar na obra “Segundo Sol”, 
da mesma emissora. Em paralelo ao seu 
trabalho novelístico, participou de algumas 
peças de teatro e de rodagens cine-
matográ�cas. Pelo �lme “Febre do Rato” 
(2011), a atriz recebeu o prêmio de Melhor 
Atriz no Festival de Cinema de Paulínia. Um 
ano antes, em 2010, ao protagonizar a 
personagem Jéssica em “Sonhos Rouba-
dos”, venceu o Festival do Rio, o Festival de 
Cinema Brasileiro de Paris, o Brazilian Film 
Festival of Miami e o Festival de Biarritz – 
todos na categoria de melhor atriz. Icônica, 
Nanda transita com habilidade entre diver-
sos estilos e públicos. Nas redes sociais, é 
reverenciada; no Instagram, por exemplo, 
reúne mais de 1 milhão de seguidores. 



ATOR 

Juliano Laham alcançou destaque na 
mídia televisiva nacional ao contracenar 
no folhetim “Malhação – Pro dia nascer 
feliz”. Filho de libaneses, o ator forma-
do em escolas cariocas de teatro, con-
quistou, pela TV, grande reconhecimen-
to por sua boa atuação, o que lhe 
rendeu elogios e convites para 
trabalhos em distintas mídias. Laham 
registra também trabalhos no teatro. 
Destacam-se, entre elas, a comédia “3 
na pista”, que excursionou o país em 
2016; em 2017, �cou em cartaz em 
diversos teatros brasileiros com “E O 
Vento Vai Levando Tudo Embora”, 
dramaturgia escrita e dirigida por 
Regiana Antonini e produzida pela WB 
Produções. Nas redes sociais, também é 
reverenciado; no Instagram, por exem-
plo, reúne mais de 2,5 milhões de 
seguidores. Em 2018, representa o 
personagem Luccino Pricelli, na tele-
novela “Orgulho e Paixão”, exibida no 
horário das 19h pela Rede Globo de 
Televisão. 

JULIANO
LAHAM



DIRETORES DE PRODUÇÃO 

Em 2018, a WB Produções consolida-se como grande marca de um 
projeto idealizado por Wesley Telles e por Bruna Dornellas ao longo 
dos últimos 11 anos. Com formação acadêmica e especialização em 
Comunicação Social em Rádio e TV, os sócios iniciaram as atividades 
da WB em outubro de 2007, como produtora local, em Vitória. Em 
2017, ao completar 10 anos, a produtora colecionava trabalhos em 
um portfolio com mais de 200 espetáculos apresentados, em mais 
de 400 sessões realizadas que conquistaram uma média de 240 mil 
espectadores. Essas estatísticas já seriam dignas de apreciação, antes 
mesmo de citar alguns artistas de reconhecimento que participaram 
dessa conquista. Nomes como Bibi Ferreira, Marco Nanini, Glória 
Menezes, Tarcísio Meira, Marieta Severo, Maria Bethânia, Denise 
Fraga, Lilia Cabral, Antônio Fagundes, Paulo Gustavo entre tantos 
outros compuseram o elenco dos trabalhos dessa produtora capixa-
ba que começava a conquistar destaque, reconhecimento e prestí-
gio entre os artistas e as empresas nacionais desse segmento. Em 
2016, uma outra honrosa conquista: novos ares de experiência 
possibilitaram a idealização de “O vento vai levando tudo embora” 
- obra escrita e dirigida por Regiana Antonini – que lançou a WB 
como produtora nacional de teatro ao circular com o espetáculo por 
várias regiões do Brasil. Em 2017, viabilizou, também por todo o 
país, a comédia “Deu a louca na Branca”, escrita por Cacau Higyno 
e protagonizada pela humorista Cacau Protásio. Atualmente, a WB 
está à frente da produção nacional da comédia “O último capítulo”, 
estrelada por Mariana Xavier e por Paulo Mathias Jr e ainda prepara-
-se para a estreia de ”Através da Iris”, dramaturgia biográ�ca sobre 
a fashionista nova-iorquina Iris Apfel que será interpretada pela 
grandiosa atriz brasileira Nathália Timberg.   

BRUNA
DORNELLAS

WESLEY 
TELLES



FICHA TÉCNICA

Texto: Luis Fernando Verissimo
Adaptação /dramaturgia: Regiana Antonini
Direção: Fernando Philbert
Elenco: Nanda Costa e Juliano Laham
Assistente de Direção: Mery Delmond
Desenhos de Luz: Vilmar Olos
Figurinos: Natalia Lana
Cenogra�a: Natalia Lana
Trilha Sonora: Maira Freitas
Operador de Luz: Reinaldo Lourenço Filho
Fotos: Pino Gomes
Videomaker TV: Johnny Luz
Visagismo: Tito Vidal
Diretor de Produção: Wesley Telles
Diretora Executiva: Bruna Dornellas
Assistente de Produção e social media: Deivid Andrade
Coordenadora do Projeto: Letícia Napole
Realização: WB Produções
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PATROCÍNIO CULTURAL

Investir em Cultura é sempre uma ótima ideia! Além de contribuir com o cresci-
mento e disseminação da cultura nacional,ao investir em Marketing Cultural sua 
empresa também garantirá:
• Valorização do teatro brasileiro e seus artistas
• Simpatia e Irreverência para sua marca
• Originalidade e exclusividade
• Múltiplas possibilidades de ações promocionais
• Patrocínio de natureza cultural
• Incentivo Fiscal 
• Posicionamento de mercado
• Responsabilidade Social

Investimento e cotas de patrocínio:
O orçamento apresentado está habilitado às leis de incentivo à cultura (Lei 
Rouanet ) - Artigo 18 (100% de Renúncia �scal)que, através de seus dispositivos, 
permite aos patrocinadores a cobertura dos custos da peça.
PRONAC: N 176987

O valor total do projeto é de R$ 800.000,00

Temos como objetivo principal realizar o total de 46 apresentações divididas da 
seguinte forma:
• RIO DE JANEIRO RJ – 6 semanas (18 apresentações)
• SÃO PAULO SP- 6 semanas (18 apresentações)
• Turnê por 5 estados brasileiros (Vitória-ES , Curitiba- PR, Ilhéus BA, Belo Horizon-
te MG, Brasília DF) 02 apresentações em cada cidade.

COTA ÚNICA (APRESENTA)– R$ 800.000,00
COTA PATROCINIO (ATÉ 2 EMPRESAS) – R$ 400.000,00
COTA APOIO (ATÉ 4 EMPRESAS) – R$ 200.000,00
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COTA ÚNICA APRESENTA 
R$ 800.000,00

• Presença privilegiada da logomarca do patrocinador como “Apresenta” em todas 
as peças publicitárias e material grá�co do espetáculo (Impressos e digitais)
• Citação do nome do patrocinador em todas as apresentações como “Apresenta”
• Logomarca do patrocinador no aplicativo digital do espetáculo (à con�rmar)
• Apresentação de vídeo do patrocinador antes e cada apresentação
• Possibilidade de ações de marketing pelo patrocinador ( a ser aprovado junto a 
produção)
• Banner exclusivo do patrocinador no saguão do teatro em todas as apresentações
Espaço publicitário exclusivo para utilizar dentro do programa do espetáculo 
(página inteira)
Menção do patrocínio em todos os releases enviados à imprensa e nas entrevistas 
(sempre que possível);

Citação do Patrocinador em locução de abertura da peça
Logo na fachada dos teatros e espaços internos (backdrops, banners);
• Cota de cortesias para a sessão de estréia e demais apresentações
• Logo no Backdroop durante a coletiva de imprensa, quando houver.
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AÇÕES DE RELACIONAMENTO

•Cota de ingressos nas estreias VIPs e durante a tem-
porada nas capitais e circulação pelas cidades 
•A quantidade de ingressos respeitará a instrução do 
MINC sobre a cota de ingressos para os patrocinado-
res.

• Cota de  convites exclusiva para assistir de forma 
inédito algum ensaio do espetáculo
•10 acessos ao longo da temporada de visitas guiadas 
aos bastidores – meet• & greet com os atores

•Disponibilidade dos atores (acompanhada de inte-
grante da produção) para um encontro com um grupo 
de clientes da empresa (em restaurante ou outro local 
indicado pela mesmo).
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COTA PATROCÍNIO 
(até 2 patrocinadores) 
R$ 400.000,00

• Logomarca da empresa como “Patrocinador” em todas as peças publicitárias e 
material
grá�co do espetáculo (Impressões e digitais)
• Citação da logomarca do patrocinador em todas as apresentações como “Patro-
cinador”
• Possibilidades de ações de marketing pelo patrocinador
• Apresentação de vídeo do patrocinador antes de cada apresentação
• Cota de cortesias para a sessão de estreia e demais apresentações.
• Logo no Backdroop durante a coletiva de imprensa, quando houver.

COTA APOIO (até 4 apoiadores) R$ 200.000,00
• Presença compartilhada da logomarca da empresa em todas as peças publicitar-
ias e material grá�co do espetáculo (Impressos e digitais)
• Citação do nome do apoiador em todas as apresentações como “Apoiador”
• Cota de convites para todas as sessões.
• Logo no Backdroop durante a coletiva de imprensa, quando houver.
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PLANO DE MÍDIA:

PARA A TEMPORADA NO RIO DE JANEIRO RJ

ANÚNCIOS
Anúncios nos Jornais O Globo e Extra – anúncios 
de 2col x 8cm – 1 inserção por semana durante 
a toda a temporada, anúncios nos Guias de 
programação cultural Off e Guia de Teatro, 
anúncios em estações do Metrô Rio, anúncios 
em traseiras de ônibus, anúncios em traseiras de 
taxis,mídias sociais – criação de fanpage, Twitter 
e Instagram. Inserção de conteúdo durante toda 
a temporada e período de ensaios e assessoria 
de imprensa durante todo o período de realiza-
ção do projeto propondo pautas em todos os 
veículos de comunicação da cidade.
 
IMPRESSOS
100 cartazes, 10.000 �yers, 1000 convites, 
5.000 folders. Sinalização: 1 Banner de fachada 
doteatro e 1 banner interno.
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PLANO DE MÍDIA:

PARA TEMPORADA EM SÃO PAULO SP

ANÚNCIOS
Anúncios nos Jornais Folha de S. Paulo ( Guia da Folha e Ilustrada)  e O Estado de S. 
Paulo – anúncios de 3 col x 12cm  e ½ página – 1inserções por semana em cada jornal 
durante toda a temporada, anúncios nos guias de programação cultural  Guia Off , Guia 
do Teatro, Guia Boca a Boca, mídias sociais (criação de fanpage, Twitter e Instagram,com 
inserção de conteúdo durante toda a temporada) e assessoria de imprensa durante toda 
a temporada propondo pautas aos veículos de comunicação de São Paulo e cidades 
vizinhas.
Mídias sociais – criação de fanpage, Twitter e Instagram. (Inserção de conteúdo durante 
toda a temporada).

IMPRESSOS
100 cartazes, 10.000 �yers, 1000 convites, 5.000 folders. Sinalização: 1 Banner de 
fachada do teatro e 1 Banner interno.

PARA A TURNÊ (05 CIDADES BRASILEIRAS)

ANÚNCIOS
1 anúncio por capital de 3 col x 15 cm no principal jornal da cidade, divulgação em mídi-
associais (Facebook, Instagram, Twitter e etc) e assessoria de imprensa especializada.

IMPRESSOS
100 cartazes e 5.000 �yers e 01 banner na fachada do teatro.
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WESLEY TELLES
DIRETOR DE PRODUÇÃO
wesley@wbproduções.com
27 3029 2765
27 99619 7611

www.wbproducoes.com

BRUNA DORNELLAS
DIRETORA EXECUTIVA
bruna@wbproduções.com
27 3029 2765
27 98152 1461



nandacostareal | 1,2M

nandacostareal | 595K

nanda
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REDES SOCIAIS
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julianolaham | 2,4m

julianolaham | 406k

julianolaham | 105k
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REDES SOCIAIS

1,9M+


