


APRESENTAÇÃO

O Ano Novo representa, em inúmeras culturas, 
o início de um renovado ciclo de experiências. 
Por essa mesma lógica, o último dia de um ano 
pode despertar uma série de sentimentos, 
em um misto de expectativas, frustrações 
e inquietudes. Na Central de Apoio aos 
Desesperados, o dia 31 de dezembro será 
uma data ainda mais surpreendente: com a 
ausência inesperada da psicóloga de plantão, 
a funcionária do setor de limpeza se vê diante 
da missão de atender e aconselhar os mais 
diversos tipos de pessoas que ligam para o 
serviço naquela noite. 

A imprevisibilidade constitui o grande mote para 
a comédia “Antes do Ano que Vem”. O monólogo, 
escrito por Gustavo Pinheiro e interpretado 
pela atriz Mariana Xavier, expõe necessidades, 
angústias e desejos de nove personagens 
que encaram a virada do ano em perspectivas 
bastante distintas. Ao se desdobrar para 
representar todas as personagens, a atriz, 
dirigida por Lázaro Ramos, desenvolve uma 
narrativa em que as contradições se revelam a 
partir da hilária psicologia de Dizuite, a notável 
faxineira que tenta fazer um próximo ano um 
pouco melhor para vários desesperados. 



JUSTIFICATIVA

sinopse
A psicóloga plantonista da Central de Apoio aos Desesperados não aparece 
para trabalhar em uma das noites mais importantes do ano: a de réveillon. 
Sozinha na empresa, Dizuite, a faxineira, vê-se obrigada a atender as ligações 
e passar mensagens de otimismo às pessoas que buscam algum tipo de 
auxílio. De Iemanjá à socialite falida, a comédia interpretada por Mariana 
Xavier e dirigida por Lázaro Ramos revela nove diferentes personagens que 
avaliam a vida e projetam seus votos de novo ano em perspectivas curiosas 
e divertidas. 

“Antes do ano que vem” tem como pano de fundo uma das datas mais 
simbólicas do calendário mundial. Se o Ano Novo para alguns é uma 
comemoração festiva e alegre, para outros pode também representar um 
momento de angústia por tudo que já foi sonhado, mas não se realizou. Em 
uma sociedade regida pelo “ter” e “aparentar”, sentimentos exacerbados 
são comuns a datas de felicidade obrigatória, como o réveillon. Na ausência 
imprevista da psicóloga de plantão, a humilde faxineira Dizuite - que teria 
todas as razões do mundo para reclamar da vida - vê-se diante da função de 
confortar os diversos tipos de destemperos das pessoas, ou dos aflitos que 
ligam para o serviço de apoio aos desesperados. Com sua própria psicologia, 
hilária e impulsiva, Dizuite surpreende em mensagens de otimismo a 
partir da sua visão da realidade. Ao assumir a titulação de conselheira, a 
funcionária da limpeza mostra a oito personagens desesperadas que a 
realização pessoal pode estar muito mais próxima do nosso alcance do que 
normalmente projetamos. Ninguém está sozinho no mundo e talvez seja 
essa a única certeza que se possa ter. Valorizar pessoas e conexões para 
encontrar realização deve ser um exercício diário. Com humor e leveza, 
a peça se propõe a discutir questões fundamentais para a sociedade 
contemporânea, como solidão, empatia, solidariedade e a nova “ditadura” 
de felicidade imposta pelas interações virtuais. 



ObJeTIVO GeRAL

Viabilizar uma dramaturgia de 
comédia que enalteça valores
culturais da sociedade brasileira, 
em um trabalho orquestrado por 
uma equipe de notórios profissionais 
das artes cênicas do país. 



ObJeTIVOs
eSpecíficos

- Estimular a renovação da produção 
escrita de dramaturgia no país, a partir 
da escolha e valorização de autor nacional 
para a elaboração de um novo projeto cênico. 

- Contribuir para a formação de plateias 
nos teatros do país com a adoção de um gênero 
popular para montagem de uma nova obra. 

- Valorizar a comédia como gênero cênico 
veiculador de costumes, valores e críticas sociais.

- Enaltecer o teatro como espaço potencial 
para o desenvolvimento de senso crítico da 
população brasileira. 
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Gustavo 
Pinheiro

Gustavo é jornalista, autor e dramaturgo. É autor 
das premiadas peças teatrais “A Tropa”, com Otavio 
Augusto, e “Alair”, com Edwin Luisi. Foi um dos 
roteiristas selecionados por Aguinaldo Silva para 
sua Master Class 4. Foi aluno de Robert Mckee em 
Nova York e também participou de workshops de 
teledramaturgia ministrados por Thelma Guedes, 
Duca Rachid, Ricardo Linhares, Alessandro Marson 
e Lucas Paraíso. 

“A ideia da peça surgiu quando li uma reportagem 
no jornal que dizia que o Ano Novo é uma das datas 
de maior angústia para as pessoas: ao mesmo 
tempo que há a expectativa do que está por vir no 
ano que se renova, também tem toda a frustração 
do que não foi cumprido no ano anterior. Achei que 
essa dualidade era um bom tema a ser explorado no 
teatro. 

Desde a concepção do projeto, a palavra que rege 
esta peça é o afeto. O afeto que temos entre nós 
da equipe, o afeto com que as personagens foram 
pensadas e o que sentimos por elas.

O riso que propomos à plateia nesta comédia é o de 
compaixão, nunca do deboche. É o riso da empatia, 
de quem também tem suas dores e sabe que vivê-
las e superá-las é parte do jogo. 

Quando a Mariana chamou o Lázaro para dirigir, eu 
fiquei muito feliz porque sabia que ele traria esse 
olhar generoso e carinhoso para cada uma das 
personagens de “Antes do ano que vem”.

Como autor, torço para que essas mulheres 
provoquem a empatia do público e sejam um convite 
para que cada pessoa na plateia também pense o 
que pode fazer por si mesmo, pela sua felicidade, o 
quanto antes. Se possível, antes do ano que vem. ” 

Gustavo Pinheiro

AUTOR



MaRiAna
XaviER

Mariana Xavier iniciou sua trajetória artística ainda 
na infância. Estreou no teatro aos 9 anos de idade, 
fez figuração na novela “TopModel” e desde então se 
encantou pela profissão. Foram vários testes, peças de 
teatro, participações em programas de televisão, filmes 
e novelas, numa escalada longa e sólida até o sucesso.

A projeção nacional veio por meio do cinema, com a 
personagem Marcelina, dos filmes“Minha Mãe é Uma 
Peça” e “Minha Mãe é Uma Peça 2”. Nas telonas também 
foi uma das protagonistas de “Gostosas, Lindas e 
Sexies” e recentemente concluiu as filmagens de “Rir 
Pra Não Chorar”, com estreia prevista para 2019. Atuou 
nas novelas “Além do Horizonte”, “I Love Paraisópolis” 
e “A Força do Querer”, foi repórter do “Vídeo Show” e 
participou também do quadro “Dança dos Famosos”, 
todos na TV Globo. No Teatro atuou em 17 espetáculos, 
entre eles “Quer TC?”, “O Garoto Que Não Sabe Rir”, 
“Escandaloso Desejo de Amar”, “Histórias Que o Eco 
Canta” e “O Último Capítulo”.

Mariana Xavier é hoje referencial de autoestima para 
muitas mulheres. Aos 38 anos, sempre procura mostrar 
ao seu público que é possível ser feliz e ter uma vida 
saudável, mesmo fora dos padrões. É uma das autoras 
do livro “Gordelícias”, publicado pela Editora Planeta, 
e desde dezembro de 2016 comanda também o canal 
“Mundo Gordelícia”, no YouTube.

“Um misto de excitação e medo: é o que inunda tanta 
gente na noite de réveillon e também o que eu sinto 
nesse momento, encarando meu primeiro espetáculo 
solo. Trabalhar com essa equipe é um sonho! “Antes do 
ano que vem” já é o maior desafio da minha carreira, 
mas vem pra sacramentar uma crença antiga minha: é 
possível fazer arte popular e comercial com qualidade 
e sensibilidade. Acredito na comédia como ferramenta 
não só de entretenimento, mas de crítica e reflexão. 
Acredito também no poder transformador da empatia, e 
é através dela que esperamos que nosso público saia do 
teatro leve, afagado e um pouco transformado também.” 

Mariana Xavier

ATRIZ E PRODUTORA



LÁZARO
ramOS

Lázaro fez cursos avulsos de teatro, dança, 
canto, e integrou por vários anos o Bando 
de Teatro Olodum, dirigido por Marcio 
Meirelles e formado por atores negros, em 
Salvador. Desde 1994 participou de mais de 14 
espetáculos. Conhecido por grandes sucessos 
no Teatro, Cinema e TV, tem destaque com 
direção teatral nos espetáculos “Namíbia, 
Não!”, “O Topo da Montanha”, “A Menina Edith e 
a Velha Sentada”, “Boquinha... E Assim Surgiu 
o Mundo” e “O Jornal - The Rolling Stone”. 
Na televisão dirigiu o programa “Espelho” na 
TV Globo. É autor dos livros “Na Minha Pele”, 
“Caderno De Rimas do João”, “Caderno Sem 
Rimas da Maria” e “A Menina Edith e a Velha 
Sentada”. Destaques como ator nos filmes 
“O Beijo”, “Tudo Que Aprendemos Juntos”, 
“Madame Satã”, “O Homem Que Copiava”, na 
novela “Cobras & Lagartos” e na série “Mister 
Brau”; entre outras coisas.

“O humor abre portas para novas percepções 
do mundo. Vivemos num tempo em que rir é o 
primeiro remédio para as nossas mazelas. Mas 
sempre traz uma pergunta: tá rindo de quê? 
Com este texto e o grande talento de Mariana 
poderemos dar um salto além no humor atual 
que fala das mulheres. E aqui a viagem vai ser 
com várias mulheres e seus desejos e falhas. 
Tô animado em saber de que e por que vamos 
rir (ou não) com essas várias faces e vozes 
que Mariana levará ao palco.”

Lázaro Ramos

DIRETOR



WESLEY 
TELLES 
e BRUNA 
DORNELLAS

Fundada por Bruna Dornellas e Wesley Telles e sediada em 
Vitória/ES, a WB Produções é uma empresa que desde 2007 
atua nos mais diversos ramos da produção cultural no Brasil. Os 
sócios-diretores possuem formações acadêmicas e técnicas 
voltadas à área que já lhe permitiram desenvolver, com grande 
know-how, diversas experiências no segmento de produções 
culturais. A empresa realiza e idealiza projetos culturais 
artísticos em geral, além de produção nacional de artistas e de 
espetáculos, criação e execução de intervenções culturais em 
eventos coorporativos, e idealização e montagem de projetos 
artísticos em leis de incentivo.  

Em 11 anos, já foram mais de 500 sessões de caráter cultural pelo 
estado do ES, e mais de 200 sessões em temporadas realizadas 
no Rio de Janeiro e São Paulo, envolvendo manifestações das 
artes cênicas, musical e audiovisual. A empresa já atingiu um 
público de 350 mil espectadores. Cabe, ainda, referenciar 
alguns artistas de expressão nacional que já passaram pela 
produção local da empresa: Bibi Ferreira, Glória Menezes, Maria 
Bethânia, Miguel Falabella, Marieta Severo, Lilia Cabral, Mateus 
Solano, Marcelo Serrado, Fernanda Souza, Leandro Hassum, 
Marco Luque, Paulo Gustavo e Whindersson Nunes. 

Em produção nacional, a empresa já excursionou e fez 
temporadas com o espetáculo “E o Vento Vai Levando Tudo 
Embora” - obra escrita e dirigida por Regiana Antonini, “Deu 
a Louca na Branca” com a atriz Cacau Protásio e a comédia 
“O Último Capítulo”, com a Mariana Xavier e o Paulo Mathias 
Jr. Atualmente está com a peça “Através da Iris” com a atriz 
Nathalia Timberg. Além disso, está em processo de montagem 
e captação dos espetáculos: “O Dia Seguinte” de Regiana 
Antonini, inspirado na obra de Luis Fernando Veríssimo; “Misery 
– Louca Obsessão” baseado na obra de Stephen King, escrito 
por William Goldman com tradução e adaptação de Wendell 
Bendelack e Cláudia Souto; “Rubem Braga: A Vida em Voz Alta” 
de Duílio Kuster e a remontagem de “O Incrível Segredo”, grande 
sucesso com Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack.

DIRETORES DE PRODUÇÃO

WB PRODUÇÕES 



CLIPPING



PATROCÍNIO
CULTURAL

O orçamento apresentado está habilitado às leis de 
incentivo à cultura (Lei Rouanet) - Artigo 18 (100% de 
Renúncia fiscal) que, através de seus dispositivos, 
permite aos patrocinadores a cobertura dos custos 
da peça.

PRONAC nº 182382
O valor total do projeto é de R$ 860.000,00

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, Salvador-BA, Brasília DF e Belém- PA), sendo 02 
apresentações em cada cidade.

COTA ÚNICA (APRESENTA) – R$ 860.000,00
COTA PATROCINIO (ATÉ 2 EMPRESAS) – R$ 430.000,00
COTA APOIO (ATÉ 4 EMPRESAS) – R$ 215.000,00



• Presença privilegiada da logomarca do 
patrocinador como “Apresenta” em todas 
as peças publicitárias e material gráfico do 
espetáculo (impressos e digitais);

• Citação do nome do patrocinador em 
todas as apresentações como “Apresenta”;

• Logomarca do patrocinador no aplicativo 
digital do espetáculo (a confirmar);

• Apresentação de vídeo do patrocinador 
antes de cada apresentação;

• Possibilidade de ações de marketing 
pelo patrocinador (a ser aprovado junto a 
produção);

• Desconto exclusivo para clientes e 
funcionários da empresa (50% de desconto 
em cima do valor do ingresso/preço da 
inteira);

• 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 
estreia e demais apresentações;

• Logo no backdrop durante a coletiva de 
imprensa, quando houver.

AÇÕES DE RELACIONAMENTO

• Cota de ingressos nas estreias VIPs e 
durante a temporada nas capitais e circulação 
pelas cidades. A quantidade de ingressos 
respeitará a instrução do MINC sobre a cota 
de ingressos para os patrocinadores, que é 
de 10% da capacidade.

• Cota de convites exclusiva para assistir de 
forma inédita algum ensaio do espetáculo

• 10 acessos ao longo da temporada a visitas 
guiadas aos bastidores – meet & greet com 
os atores.

• Disponibilidade dos atores (acompanhados 
de integrante da produção) para um encontro 
com um grupo de clientes da empresa (em 
restaurante ou outro local indicado pela 
mesma).

CONTRAPARTIDA 
COTA ÚNICA 
APRESENTA R$ 860.000,00



CONTRAPARTIDA 
COTA PATROCÍNIO

ATÉ 2 PATROCINADORES
R$ 430.000,00

• Logomarca da empresa como “Patrocinador” 
em todas as peças publicitárias e material 
gráfico do espetáculo (impressos e digitais)

• Citação da logomarca do patrocinador em 
todas as apresentações como “Patrocinador”

• Desconto Exclusivo para Clientes e 
Funcionários da empresa (50% de desconto 
em cima do valor do ingresso/preço da 
inteira)

• 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 backdrop durante a coletiva de 
imprensa, quando houver.



CONTRAPARTIDA 
COTA APOIO
ATÉ 2 PATROCINADORES
R$ 215.000,00

• Presença compartilhada da logomarca da empresa em todas as peças publicitárias 
e material gráfico 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.



PLANO DE MÍDIA
PARA A TEMPORADA NO RIO DE JANEIRO/RJ

ANÚNCIOS
Anúncios nos Jornais O Globo ou Extra – anúncios de 2col x 8cm
1 inserção por semana durante a toda a temporada, anúncios nos Guias de programação cultural (Guia 
Off e Guia de Teatro), anúncios em estações do Metrô Rio, 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 realização do projeto propondo pautas em todos os veículos de 
comunicação da cidade.
 
IMPRESSOS
100 cartazes, 10.000 flyers, 1000 convites, 5.000 folders. 
SINALIZAÇÃO: 
1 Banner de fachada do teatro
1 banner interno.

PARA A TEMPORADA EM SÃO PAULO/SP

ANÚNCIOS
Anúncios nos Jornais Folha de S. Paulo (Guia da Folha e Ilustrada)  ou O Estado de São Paulo – anúncios 
de 3 col x 12cm  e ½ página – 1 inserção por semana 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 flyers, 1000 convites, 5.000 folders. 
SINALIZAÇÃO: 
1 Banner de fachada do teatro
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 
mídias sociais (Facebook, Instagram, Twitter e etc) e assessoria de imprensa especializada. 

IMPRESSOS E SINALIZAÇÃO
100 cartazes e 5.000 flyers e 01 banner na fachada do teatro.



CONTATO

Wesley Telles
wesley@wbproducoes.com
(27) 99619-7611

Mariana Xavier
contato@marianaxavier.com.br
(21) 98188-2076

WB PRODUÇÕES 
ARTÍSTICAS E CULTURAIS
Av. Nossa Sra da Penha, 
250 – Santa Helena 
Vitória/ES – CEP 29055-022

www.wbproducoes.com


