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F I C H A  T É C N I C A



S I N O P S E

S I N O P S E  L O N G A
Vladimir é um simpático funcionário de RH de uma empresa de shampoos sem grandes pretensões na 
vida. Até que ele recebe um ultimato da sua namorada, Aline, que não aceita seu pedido de noivado por 
conta de sua falta de ambição. Isso faz com que o rapaz “acorde” e, então, por conta da oportunidade de 
ser promovido, abraça a missão de fazer com que a festa de fim de ano da empresa seja a mais harmônica 
e bem-sucedida possível. 

O problema é que o clima na empresa não anda dos melhores: funcionários foram aposentados de ma-
neira injusta e a empresa passou por uma fusão, gerando muita insegurança na equipe. Para levantar os 
ânimos e garantir o sucesso do evento, Vlad promete a performance de um comediante famoso. 

No dia da festa, os problemas se multiplicam: ambientalistas protestam na frente do local, assim como 
as esposas e os maridos que não foram convidados, o grupo recém-aposentado quer se vingar e Vlad é 
desmascarado por um colega invejoso e todos descobrem que não vai ter performance alguma do co-
mediante famoso. Apesar de toda a confusão, Vlad consegue dar a volta por cima e sente orgulho de seu 
trabalho.
Infelizmente, sua alegria dure pouco: Vlad descobre que o chefe pretende demitir todos os funcionários 
no dia seguinte. Frustrado, ele decide entrar no plano de vingança contra a empresa. Mas no último minu-
to, desiste da ideia e tenta impedir que soltem um gás na festa, sem sucesso. Surpreendentemente, o gás 
é uma mistura de ansiolítico com tranquilizante, fazendo com que funcionários, ambientalistas, cônjuges 
e até mesmo a polícia se unam numa grande manifestação de amor. Confiante, Vlad agora tem outras 
ambições: encontrar um jeito de salvar o emprego dos funcionários e, de quebra, reconquistar o amor de 
Aline.

Vlad (Marcos Veras) é um acomodado funcionário que decide organizar a festa de fim de ano da empre-
sa para impressionar sua ex-namorada, Aline (Rosanne Mulholland) e de quebra, melhorar o clima entre 
os funcionários. Seria uma tarefa fácil se não fosse a resistência dos colegas, que só aceitam participar 
depois de falsas promessas. Na festa, Vlad é desmascarado e tem que se virar para não perder o controle 
da situação, seu emprego e o amor de Aline.



Fim de ano é aquela correria, aquele momento cheio de festas e confraternizações. 
É confraternização com a família, com os amigos, e, é claro, não poderia faltar, com 
os colegas do trabalho. Aliás, para muitos, essa época é esperada justamente pelas 
festas que as empresas costumam dar aos funcionários, a famosa festa de final de ano 
da empresa! Mas, para quem trabalha na Embelex a história é outra! O pessoal por lá 
não está muito animado com a festa de fim de ano não... até porque o chefão, Takaha-
ri, não está muito preocupado com o bem-estar dos funcionários. O que ele deseja 
mesmo é ficar bem nos rankings de melhores empresas para trabalhar. E só! A tarefa 
inglória sobra para Vlad (Marcos Veras), da equipe de Recursos Humanos, que vai ter 
que fazer milagre para convencer todo mundo a comparecer à festa. Será que ele vai 
conseguir?

Partindo desse argumento, o diretor André Pellenz, dos sucessos “Minha Mãe é uma 
Peça” e “Detetives do Prédio Azul”, dirige a divertida comédia “Tudo Acaba em Festa”. 
O elenco reúne Marcos Veras, Rosanne Mulholland, Giovanna Lancellotti e Nelson Frei-
tas. Conta com participações especiais de Diogo Vilela, Malu Valle, Maria Clara Gueiros, 
Amaury Jr. e um elenco de peso. A comédia promete altas risadas e muitos momentos 
de identificação. Afinal de contas, quem nunca passou vergonha na festa de fim de ano 
da empresa?

Com produção da Gullane, coprodução Miravista e distribuição Paris Filmes e Downtown 
Filmes, o longa contou com investimento do Fundo Setorial do Audiovisual e da BB 
DTVM, patrocínio das empresas Telecine e McDonald´s, além do apoio Ancine. “Tudo 
Acaba em Festa” chega aos cinemas no dia 15 de novembro. 
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André Pellenz é diretor dos sucessos de bilheteria “Minha Mãe é uma Peça” e “Deteti-
ves do Prédio Azul”. Formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 
fez pós-graduação em cinema e direção de atores no American Film Institute (AFI), 
em Los Angeles. Diretor e roteirista do longa-metragem “Gosto se Discute”, também 
criou e dirigiu, para a TV, a série de humor finalista do Prêmio Fénix “Prata da Casa”, 
da Fox, e o drama “Natália”, do Universal Channel. Também foi diretor geral das sé-
ries “220 volts”, estrelada por Paulo Gustavo, e “Detetives do Prédio Azul”. Entre seus 
curtas, um dos destaques é “Love Express”, selecionado para a mostra competitiva do 
Festival do Rio.

A N D R É  P E L L E N Z
D I R E T O R



Como surgiu a ideia de fazer o longa?

O filme surgiu de uma conversa minha com os Gullane, 
quando eles trouxeram a proposta de um projeto sobre as 
festas de final de ano nas empresas, que apesar de terem 
todo ano, sempre acontecem coisas diferentes e inusita-
das. Imediatamente, aquilo nos animou muito. Logo vi-
mos que a ideia rendia um filme e seguimos adiante com 
esse conceito sobre festa de final do ano das empresas. 
O engraçado é que festa da firma em São Paulo é uma 
coisa séria, enquanto aqui no Rio é uma piada. Então, a 
princípio, a gente não sabia se era para contar uma pia-
da ou fazer uma coisa séria. 

Grande parte do filme é gravado em um ambiente de 
escritório. Porque você optou por mostrar mais esse 
universo?

Na verdade, com o desenvolver da ideia, mergulhamos 
no universo corporativo. Isso nos encantou, particular-
mente, a mim, que nunca usei crachá, nunca trabalhei 
em uma empresa grande ou almocei em refeitório. Era 
um universo novo, que eu mergulhei durante a pesquisa. 
Ao mesmo tempo, percebemos que o cinema brasileiro 
não tem muito o costume de fazer filme ambientado em 
empresa, ao contrário do cinema americano e francês, 
que situam vários filmes no ambiente de trabalho. 

Como foi a concepção desse roteiro?

O roteiro partiu da premissa de falar de festas de fim de 
ano. A partir disso, buscamos um personagem e uma 
história que pudesse ter essa festa da empresa como 
protagonista. Achamos o personagem Vlad, que precisa 
fazer essa festa para provar que não é um sujeito imaturo 
como todos imaginam. A partir dele, desenvolvemos o 
resto da história.

Vocês fizeram pesquisas em firmas e 
escritórios? O que viram de inusitado?

Visitamos várias empresas para fazer o roteiro. Desde 

empresas grandes, com vários funcionários, até 
pequenas. Cheguei a ir em algumas festas des-
sas empresas, o próprio Marcos Veras se apresen-
ta muito nessas festas. Conversei também com 
pessoas que trabalham na área de recursos humanos 
(RH). Pesquisamos com essas pessoas para entender o 
que são essas festas e descobrimos que é muito mais 
que uma festa feita só para se divertir. Envolve um pla-
nejamento muito sério do RH. Não é algo à toa. E, na 
pesquisa, o RH de uma empresa que visitamos estava 
lamentando que a festa de fim de ano não seria realizada 
por uma questão de custos. Eles estavam perdendo a 
boa oportunidade de reunir determinados departamen-
tos. Isso acabou entrando no filme.

Como foi a escolha do Marcos Veras?

Logo quando começamos a conceber o filme, fomos bus-
car o protagonista junto com os produtores. Passamos 
por alguns nomes. O Veras eu já conhecia, pois havia 
convidado para fazer um outro filme meu. E ele estava 
no ponto certo, é um ator não muito marcado. Umas das 
principais características pela escolha dele é o fato dele 
ser, primeiramente, um ator. E um ator que faz comédia 
muito bem. O ponto de mercado que ele está também é 
muito interessante, em plena ascensão.
A facilidade de trabalhar com ele, a disponibilidade e ge-
nerosidade contam, e precisávamos disso no filme. Sou-
be a hora de interpretar no tom certo e sabia fazer rir na 
hora que tinha comédia. 

Você comentou que o Marcos Veras é o nosso Tom 
Hanks. Por que você acha isso?

Buscando entender a linguagem do filme, localizei o tom 
próximo das comédias norte-americanas da década de 
1980, 1990. Os filmes não só eram engraçados, como 
tinham boas histórias, com roteiros e personagens bens 
construídos. O Tom Hanks era um dos atores que mais 
atuava nesses filmes e o Marcos tem um registro como 
ator muito próximo ao Hanks. Consegue fazer rir com 
pouco. 

Qual foi o principal desafio das filmagens? 

O pior pesadelo dos diretores é filmar em uma festa. Não 
é complicado só para o diretor, mas para o roteirista tam-
bém. Em uma festa, várias coisas acontecem ao mesmo 
tempo. Apesar de o filme não se passar todo na festa, 
apenas o desfecho ocorre lá, a parte do evento é muito 
difícil de se filmar. Algo acontece na mesa, ao mesmo 
tempo no palco e na pista de dança. E para filmar isso 
em dias separados é uma loucura. É como construir um 
grande lego e depois vai cortando as pecinhas para re-
construir de novo na montagem.
 
Tem alguma história engraçada das filmagens
para contar?

Uma das coisas que me impressionaram foi a interpre-
tação da Eliza Pinheiro para a música ‘Poeira’. Ela faz 
uma aspirante a atriz que quer interpretar qualquer coisa 
e fez uma interpretação da música sensacional. A gente 
chorou de rir. Também teve outro momento divertido que 
foi a participação do Amaury Jr., que na história é convi-
dado para mostrar a festa no programa dele. Na hora da 
filmagem, ele se soltou! Disse para mim que nunca ima-
ginaria fazer o que fez. A convivência com a figuração 
foi engraçada também. Os figurantes vinham vários dias, 
viraram uma turma. Quando filmamos a cena da briga, 
duas figurantes começaram a brigar, não ouviram quan-
do eu cortei a cena e continuaram. Só pararam quando o 
assistente foi separar. Depois, descobrimos que elas não 
tinham brigado, só estavam vivendo as personagens. Ou-
tra questão nesse filme foi que todo mundo machucou o 
dedo. Entre dois takes, o Veras machucou o dedo e teve 
que colocar um curativo. Tinha que esconder em algumas 
cenas. Dois dias depois, a Giovana Lancelotti machucou 
também (risos).

Se você trabalhasse na Embelex, de que área seria?

Seria dono! (risos). Acho que seria do marketing ou algo 
relacionado à comunicação e não do departamento quí-
mico. Mas eu queria ser o dono.



Ator e humorista, Marcos Veras começou sua carreira na rádio. Na Super Rádio Tupi in-
terpretava personagens diversos em programas como “Patrulha da Cidade”, também 
participou do “Show do Heleno Rotay”, em que fazia o nordestino Toinho. Ganhou mais 
notoriedade com a peça “Falando a Veras” e ao integrar o time de atores do canal hu-
morístico “Porta dos Fundos”, no Youtube.  O ator também já trabalhou em produções 
da Rede Globo como “Zorra Total”, “A Grande Família”, “Babilônia”, “Segredos de Jus-
tiça” e “Pega Pega”, além de ser coapresentador do programa “Encontro com Fátima 
Bernardes”. No cinema, Marcos Veras participou de filmes como “Copa de Elite”, “Entre 
Abelhas”, “Porta dos Fundos: Contrato Vitalício”, “Um Namorado para Minha Mulher”, 
“Filho Eterno”, entre outros. Em “Tudo Acaba em Festa”, Veras interpreta Vlad, um cara 
que adora festa, mas que, para começar a ser levado a sério pela namorada, vai ter o 
desafio de fazer a festa da firma de uma empresa em que os funcionários estão bem 
insatisfeitos. 

M A R C O S  V E R A S
É  V L A D I M I R



Como surgiu o convite para participar do longa?

Eu e o André já vínhamos namorando profissionalmente 
por causa de outro projeto e surgiu a oportunidade dele 
dirigir esse filme. Então falei para fazermos esse filme an-
tes do outro projeto. O André me encheu de referências, 
com comédias do Tom Hanks do final da década de 80 e 
90, e eu também sou muito fã deste tipo de comédia. A 
parceria foi ótima, a primeira de muitas.

O que mais atraiu você no projeto?

Primeiro que comédia é sempre bem-vinda na casa de 
qualquer pessoa. E a gente vive um momento muito ba-
cana de cinema no Brasil. O que me atraiu neste filme foi 
a história desse protagonista que trabalha nessa empre-
sa e tem uma rotina parecida com a de muitos brasileiros. 
Ele não tem uma ambição no trabalho, está acomodado 
e o filme mostra a transformação desse cara dentro do 
trabalho. Acho uma comédia elegante, com gosto, há a 
preocupação em contar a história, não só fazer rir. O riso 
vem com a forma como a história é contada.

O que você e seu personagem têm em comum?

Duas palavras definem o Vlad em um momento do filme: 
‘bagunçadinho’ e ‘fofo’. Talvez eu seja mais fofo que ba-
gunçado. Sou um cara bem organizado e disciplinado, 
workaholic pra caramba. O Vlad nem tanto: acorda atra-
sado, é preguiçoso, bagunçado. Eu não sou assim. Mas, 
modéstia à parte, ambos são fofos. Temos uma aproxi-
mação nesse sentido. Mas o bacana dessa profissão é 
você fazer algo que não é parecido com sua vida. En-
tão, estou feliz de contar esse personagem atrapalhado. 
Mesmo errando de maneira torta, ele faz as coisas certas 
de maneira torta. É um fofo.

Já participou de alguma festa da firma?

Sim! Quem nunca? Muita gente pode achar que no meio 
artístico não tem esse tipo de festa. Tem sim, e muitas. E 
acontecem as mesmas coisas que nas empresas priva-

das. Já paguei muito mico. Mas o comportamento muda 
em festas da empresa onde os diretores e chefes da em-
presa estão. As pessoas não querem dançar, beber, ficam 
quietinhas. Acho que eu sou o cara que sai por último da 
festa. Sempre me tiram. Por que será? (risos). 

Você, como um ator que costuma fazer stand-up, já foi 
contratado por alguma empresa para fazer festa de fim 
de ano?

Várias! Já fiz muito evento de fim de ano com solo de 
humor. Sempre que vou fazer um espetáculo, peço para 
não servirem o jantar junto do meu show porque a galera 
não presta atenção. Já aconteceu várias vezes de anun-
ciarem ‘com vocês, Marcos Veras’, e a galera lá, pedindo 
mais uma para o garçom. É difícil se apresentar numa 
festa da firma com humor, talvez show de música seja 
mais fácil. Todo mundo querendo pegar todo mundo, 
esperando para falar mal do chefe, ninguém quer ficar 
vendo stand-up. Mas já fiz muito evento de fim de ano e 
sempre de maneira divertia. Sempre acabo ficando para 
comer e beber!

Quais referências você usou para compor esse perso-
nagem?

Bati uma bola muito grande com o André (Pellenz), que 
me passou muitas referências do Tom Hanks. Aquele cara 
atrapalhado, carismático, que erra e em algum momen-
to vira o jogo. Revi vários clássicos da Sessão da Tarde. 
Comédias com o Ben Stiller e Jim Carey. 

Você fez alguma preparação? 

Antes do trabalho de leitura, coincidentemente, fiz um 
show de fim de ano em uma churrascaria no Rio de Ja-
neiro, para uma empresa de RH. Depois, fiquei conver-
sando com o pessoal, que me explicou como funciona o 
planejamento dessas festas. Há um novo termo que as 
empresas estão usando para substituir o RH: ‘capital hu-
mano’. Bati um papo com esses administradores, geren-
tes. Todos ficaram animadíssimos com o projeto. Faço 

há oito anos meu solo de humor ‘Falando a Veras’ e todo 
final de ano faço uma festa para empresas.
 
Como foi o clima das filmagens?

Excelente! O elenco é enorme, e o André, diretor, sempre 
fala que nosso elenco é chique. No camarim tem foto de 
todo mundo. Além de divertidíssimo, só tem gente talen-
tosa, dos mais variados estilos. É piada o tempo inteiro

Tem alguma história curiosa dos bastidores?

Estávamos filmando no dia das mães e eu sofri um pe-
queno acidente. O Alex, nosso contrarregra, prendeu 
meu dedo na porta do personagem do Nelson Freitas, 
que é o presidente da empresa. Foi uma bela de uma 
porrada, tive praticamente um filho em cena. Fiquei mais 
branco do que sou, gritei de dor, quase desmaiei. Nessa 
hora a gente vira uma criança. Homem, então, é mais 
fraco para dor. O dedo ficou inchado e passei os quatro 
dias seguintes interpretando com a outra mão (risos).

Se você trabalhasse na Embelex, de qual área seria?

No marketing. Sou formado em Propaganda e Marketing, 
gosto muito desse universo, mas nunca exerci a profis-
são.

Como está sendo essa fase de lançamentos no cinema?

Estou em um relacionamento muito bom com o cinema. 
Fiz o meu primeiro filme em 2012, e, de lá para cá, fiz 
onze. Fico feliz de ser convidado para filmes dos mais 
variados estilos, como o “Filho Eterno”, por exemplo, 
que é um universo totalmente diferente de “Tudo Acaba 
em Festa”.



A atriz estrou nos cinemas em 2002, quando participou do curta-metragem “Dez Dias 
Felizes”. Desde então participou de produções como “Araguaya – Conspiração do Si-
lêncio”, “Nome Próprio”, “Falsa Loura”, “Bellini e o Demônio”, “Nosso Lar – O Filme”, 
“Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina”, “Entre Idas e Vindas”, “O Candidato Hones-
to 2”.  Na televisão a atriz participou de novelas e seriados como “Celebridade”, “JK”, 
“Sete Pecados”, “A Grande Família”, da Rede Globo; “Carrossel”, do SBT; e como apre-
sentadora do programa “A Liga”, da Rede Bandeirantes. Em “Tudo Acaba em Festa”, 
Rosane vive Aline, que termina com seu namorado Vlad (Marcos Veras) por acreditar 
que ele não leva o relacionamento a sério. 

R O S A N N E  M U L H O L L A N D
É  A L I N E



O que você pode contar sobre a Aline? Acha que tem 
algo parecido com a personagem?

Aline é uma moça trabalhadora, estudiosa, fala três lín-
guas, quer crescer na vida, tem ambição. É secretária do 
presidente da Embelex, namora o Vlad, um rapaz do RH, 
que ela adora, mas a irrita o fato dele ser acomodado. 
Uma coisa em comum com a Aline é que eu também sou 
séria com trabalho, dedicada como ela é. 

Como foi trabalhar com o Marcos Veras?

Contracenar com o Marcos é muito legal! Ótimo ator, en-
graçado e uma pessoa adorável. Torna o trabalho mais 
fácil.

Se lembra de alguma cena ou situação do filme que 
tenha sido muito engraçada?

A Embelex é uma empresa que cria fórmulas para os ca-
belos. Tem um personagem muito interessante: o químico 
que desenvolve esses produtos. Mas no tempo livre, ele 
cria outras coisas também. E nessa festa a gente desco-
bre uma criação dele que gera uma bagunça! As cenas 
da festa são as mais curiosas, com situações completa-
mente inusitadas, e os atores são ótimos. Acho que vai 
ser bem divertido. 

Já participou de alguma festa da firma? 

Já fui na do trabalho dos meus pais. Quando a gente é 
criança, acaba indo nessas festas. Não me lembro bem, 
mas me recordo das pessoas falando no microfone, umas 
músicas que tentam agradar todo mundo e nem sempre 
agradam. As pessoas que bebem um pouco demais e 
perdem a linha. Os coroas animadíssimos! Lembro vaga-
mente, mas é um universo muito rico, e no filme as situa-
ções são bastantes impressionantes.

O que jamais fazer na festa da firma?

Beber demais! Não bebam demais na festa da firma, é 
uma queimação de filme! As pessoas perdem a linha e 
depois têm que ouvir para sempre!

Se você pudesse escolher sua área na Embelex, que 
área escolheria?

Sou formada em psicologia, mas odiaria trabalhar no RH. 
Acho que deve ser muito chato. Talvez em uma área mais 
criativa, de publicidade ou comercial. Não sei se gostaria 
de trabalhar na Embelex para falar a verdade (risos).

Quais são seus próximos projetos? 

Tenho alguns filmes para serem lançados. No momento, 
estou fazendo muito cinema, o que me deixa feliz, por-
que gosto bastante. 
 



Vinda de Ribeirão Preto, Giovanna chegou a São Paulo aos 15 anos para estudar teatro 
na escola de atores Wolf Maia. Em 2011, a atriz se destacou como a meiga Cecília em 
“Insensato Coração”, da Rede Globo. Desde então, não parou de trabalhar e partici-
pou de outras produções do canal, entre as quais “Gabriela”, “A Regra do Jogo” e “Sol 
Nascente”. Acumulando prêmios de destaque televisivo, Giovanna também já estrelou 
clipes musicais como “Não Esqueço”, parceria de Pabllo Vittar e Niara, e o booktrailer 
de “Jantar Secreto”, livro de Raphael Montes. No cinema, esteve em “Entre Abelhas” 
e “Tudo Por Um Pop Star” e ainda participa de outras produções ainda não lançadas 
como “Intimidade Entre Estranhos”, “Incompatível”, e “De Novo Não”.  Em “Tudo Aca-
ba em Festa”, Giovanna vive Priscila, a trainee de Vlad (Marcos Veras), que vai ajudá-lo 
a fazer a festa de fim de ano da Embelex.

G I O V A N N A  L A N C E L L O T T I
É  P R I S C I L A  R E I S



Como foi o convite para fazer o filme?

O Marcos Veras e a Marcela Altberg (produtora de elenco) 
me convidaram para a leitura do roteiro e foi ótimo, mas 
eu tinha um problema de agenda, porque estava fazendo 
uma novela na época. Ao mesmo tempo, eu queria muito 
fazer o filme e aí, aos 47 do segundo tempo, mudei de 
novela e consegui conciliar. Deu tudo certo. Fiquei muito 
feliz e adorei fazer. 

Você tem alguma coisa em comum com a sua 
personagem?

Acho que o que mais tenho em comum com ela é o so-
taque (risos). Para quem não sabe, tenho sotaque do in-
terior e com muito orgulho! Mas sempre tirei para fazer 
os personagens. Essa é a primeira vez que estou tendo 
a oportunidade de usar meu sotaque. Então, esse é meu 
ponto máximo em comum com a Priscila. Apesar de ela 
também ser bem ligada no 220 e ter essa coisa de querer 
resolver tudo e ser bem ansiosa, a Priscila é uma meni-
na do bem. Ela tem boas ideias e o Vlad (Marcos Veras), 
por ser mais velho, e ela sendo estagiária dele, a ajuda 
muito a lidar com essa ansiedade que tem. Ela acaba se 
tornando o braço direito dele. Ela cuida da festa da em-
presa, como se fosse uma festa de aniversário dela, se 
preocupa e quer que dê tudo certo. 

O que que atraiu você para fazer o filme?

É um tema diferente, né! No cinema brasileiro não tem 
muito filme que fale de uma empresa. E, por outro lado, é 
um tema bem comum. Conheço pessoas que trabalham 
em empresas de publicidade, agências, e elas esperam 
o ano todo por essa festa de confraternização da firma. 
É uma mistura de energias que é muito gostoso de mos-
trar. 

Como você se preparou para fazer a Priscila? 

 meu laboratório foi um pouco diferente, porque acabei 

entrando para o filme de última hora. Então, não cheguei 
a ir em empresa, mas tenho muitos amigos que estão es-
tagiando em agências e empresas. Então conversei muito 
com eles sobre como é a vida de estagiário. Tem uns que 
odeiam, tem uns que amam. É muito engraçado. Como 
qualquer coisa na vida, tudo tem dois lados, e eu procurei 
ouvir um pouco de cada lado para poder compor a Pris-
cila. Mas ela também tem muita coisa do jeito que acho 
parecido comigo. Ela é bem o meu universo, então foi 
bem tranquilo. 

Com tem sido sua experiência no cinema?

Cinema é uma área que eu sempre busquei. Mas como 
faço muita televisão, às vezes a gente fica emendando 
um trabalho no outro e acaba ficando sem tempo para 
buscar novos caminhos. Na verdade, o cinema tem sur-
gido para mim de uns dois anos para cá. Eu estou aman-
do, achando maravilhoso. É algo que sempre quis fazer. 
Eu assisto, pelo menos, um filme por dia, todas as noites 
(risos). E agora que está acontecendo, estou muito feliz. 
Espero que ainda venham muitos!

Como foi o clima no set?

A gente roda um filme em pouquíssimo tempo, mas é 
muito intenso. Todos os dias, de domingo a domingo. 
Então a gente acaba virando uma família, né! Eu via mais 
a galera do set do que meus pais. Mas a gente teve a 
sorte de ter pessoas maravilhosas, profissionais compe-
tentes e do bem. Criei intimidade com todos eles, com 
os produtores principalmente, de brincar e de zoar. Isso 
para mim é muito importante. Preciso estar em um am-
biente em que eu fique à vontade, que tenha intimidade 
com as pessoas, onde esteja bem para fazer bem o meu 
trabalho. Acho que quando a gente está num clima em 
que fica pisando em ovos, ou que não está 100% a von-
tade, já dá um receio.

Como foi ser dirigida pelo André Pellenz? 

O André é um querido. Ele trocou muito com a gente. É 
um diretor que vai no caminho do amor e não da impo-
sição. Eu, particularmente, funciono muito assim, com 
conversa, troca de ideias e de ajustar a linha de raciocí-
nio do ator com a do diretor. Espero que a gente trabalhe 
novamente.
 
Se você pudesse escolher, em qual área você trabalha-
ria na Embelex?

Eu falo muito. Acho que iria para alguma área de comuni-
cação. Não sei se telemarketing ou talvez ficaria cuidan-
do dos eventos mesmo.

Tem alguma história curiosa dos bastidores?

Estávamos filmando no dia das mães e eu sofri um pe-
queno acidente. O Alex, nosso contrarregra, prendeu 
meu dedo na porta do personagem do Nelson Freitas, 
que é o presidente da empresa. Foi uma bela de uma 
porrada, tive praticamente um filho em cena. Fiquei mais 
branco do que sou, gritei de dor, quase desmaiei. Nessa 
hora a gente vira uma criança. Homem, então, é mais 
fraco para dor. O dedo ficou inchado e passei os quatro 
dias seguintes interpretando com a outra mão (risos).

O que nunca se deve fazer numa festa da firma?

Tem algumas coisas básicas que não se deve fazer nem 
em festa da firma, nem em festa nenhuma, né! (risos). 
Como encher a cara e ficar caindo no chão de bêbado. 
Acho que pega mal, mesmo sendo uma festa, é um am-
biente de trabalho, teu chefe está ali te observando.
Puxar saco de chefe, também acho péssimo! Por mais 
que sejam sinceros, acho que tem momentos para se fa-
zer isso. Acho que num todo, o importante é se divertir!



O ator tem um extenso currículo, principalmente na televisão, e atuou em novelas 
como, “Rainha da Sucata”, “Felicidade”, “Salsa e Merengue”, “Uga Uga”, entre outras 
da Rede Globo. No SBT o ator participou na novela infantojuvenil de grande sucesso, 
“Chiquititas”; e na TV Manchete em “Rosa dos Rumos” e “Ilha das Bruxas”. O ator tam-
bém participou do humorístico global “Zorra Total” e da série “Sítio do Pica-Pau Ama-
relo”. Recentemente, Nelson Freitas esteve nas competições “Dança dos Famosos” e 
“Show dos Famosos”, ambas atrações do programa Domingão do Faustão, da Rede 
Globo. No cinema, o ator acumula papéis em filmes como “Muita Calma Nessa Hora”, 
“O Concurso”, “Vidas Partidas” e “Os Saltimbancos Trapalhões: Rumo a Hollywood”. 
Em “Tudo Acaba em Festa”, Nelson Freitas é o chefe da Embelex, Takahari.

N E L S O N  F R E I T A S



Já se vão quase 50 anos de cinema para Stepan Nercessian desde que ele fez sua es-
treia nas telas em “Marcelo Zona Sul”. Desde então, são mais de 40 produções com seu 
nome no elenco, entre as emblemáticas “Xica da Silva” e “Orfeu” e as mais recentes 
“Os Penetras 1 e 2”, “Trash – A Esperança Vem do Lixo” e “Sob pressão”. Na televisão 
são outros tantos papéis, incluindo os atuais nas séries “Sob Pressão” da Rede Globo e 
“Magnífica 70”, da HBO Brasil. No teatro, viveu ninguém menos que o Velho Guerreiro 
em “Chacrinha, o Musical”, papel que reprisa nos cinemas no ainda inédito “Chacrinha, 
o Velho Guerreiro”. Em “Tudo Acaba em Festa” vive Cardoso, um dos funcionários da 
empresa Embelex. 

S T E P A N  N E R C E S S I A N



Victor Leal integrou a companhia de comédia “Os Melhores do Mundo” e rodou por 
todo o país com a peça de sucesso “Hermanoteu na Terra de Godah”. Victor também 
participou de esquetes do canal “Porta dos Fundos”. No cinema, esteve em longas 
como “O Candidato Honesto”, “Entre Idas e Vindas”, “O Suburbano Sortudo”, “Copa 
de Elite”, “Até que a Sorte nos Separe 3”.  Em “Tudo Acaba em Festa”, Victor é um ami-
go que trabalha junto com Vlad (Marcos Veras), que está de olho em uma promoção 
na Embelex. 

V I C T O R  L E A L



Com 50 anos de carreira, Diogo Vilela, 
tem um extenso currículo com traba-
lhos na televisão, no cinema e no tea-
tro. Alguns de seus maiores sucessos na 
televisão foram nas novelas “Guerra dos 
Sexos”, “Sassaricando”, “O Pagador de 
Promessas”, “Quatro por Quatro”, “Sua-
ve Veneno”, entre outras; e em humorís-
ticos como, “TV Pirata”, “Os Normais”, 
“A Diarista”, “Toma lá, dá cá”, “O Dentis-
ta Mascarado”, “Pé na Cova”, entre ou-
tros. No cinema também apresenta uma 
carreira bem-sucedida participando de 
filmes como “Bete Balanço”, “Auto da 
Compadecida”, “Caramuru – A Invenção 
do Brasil”, “O Coronel e o Lobisomem”, 
“Irma Vap – O Retorno”, entre outros. Em 
“Tudo Acaba em Festa”, Diogo faz uma 
participação especial como pai de Vlad 
(Marcos Veras).

Malu Valle coleciona papéis na televisão 
e no cinema. A atriz tem em seu currí-
culo novelas como “Deus nos Acuda”, 
“Rei do Gado”, “Pecado Capital”, “Filhas 
da Mãe”, “Chocolate com Pimenta”, “Se-
nhora do Destino” e, mais recentemente, 
em “Tempo de Amar”, entre outras. No 
cinema, atuou em produções como “Um 
Show de Verão”, “Odeio Dia dos Namo-
rados”, “Minha Mãe é uma Peça” e “Irmã 
Dulce”. Em “Tudo Acaba em Festa”, Malu 
é a mãe de Vlad (Marcos Veras). 

P A R T I C I P A Ç Ã O  E S P E C I A L

DIOGO VILELA
P A R T I C I P A Ç Ã O  E S P E C I A L

MALU VALLE



Maria Clara Gueiros ganhou grande po-
pularidade no programa humorístico 
“Zorra Total”, da Rede Globo. A atriz 
também participou de outras produções 
globais como “A Diarista”, “Minha Nada 
Mole Vida”, “Escolinha do Professor Rai-
mundo”; e novelas como “Beleza Pura”, 
“Insensato Coração”, “Lado a Lado”, “Ba-
bilônia”, entre outros. No cinema, Maria 
Clara Gueiros atuou em algumas produ-
ções como “Um Show de Verão”, “Sexo 
com Amor”, “Muita Calma Nessa Hora”, 
“O Diário de Tati”. Em “Tudo Acaba em 
Festa”, Maria Clara vive a chefe do RH 
da Embelex. 

Jornalista, escritor e apresentador de TV, 
Amaury Jr é mais conhecido pelo estilo 
de programa com cobertura de grandes 
eventos sociais, com famosos, empresá-
rios e socialites. O apresentador faz uma 
carinhosa participação no filme “Tudo 
Acaba em Festa”, como ele mesmo, con-
vidado pelo chefe Takahari (Nelson Frei-
tas), para cobrir a festa de fim de ano da 
Embelex. 

P A R T I C I P A Ç Ã O  E S P E C I A L

MARIA CLARA
GUEIROS

P A R T I C I P A Ç Ã O  E S P E C I A L

AMAURY JR .

P A R T I C I P A Ç Ã O  E S P E C I A L

MARIA CLARA
GUEIROS



Em 1996, os irmãos Caio e Fabiano Gullane fundaram a Gullane Entretenimento, hoje somando mais de 40 filmes com destaque no Brasil 
e no exterior, 20 séries de televisão, inúmeros especiais e documentários. “Carandiru”, “Bicho de sete cabeças”, “O ano em que meus pais 
saíram de férias”; a franquia “Até que a sorte nos separe”; “Que horas ela volta?”, “Como nossos pais”, “Bingo, O rei das manhãs”; as séries 
“Alice” (HBO), Unidade Básica (Universal) e “Carcereiros ”(TV Globo) são algumas das obras realizadas pela Gullane nos últimos anos.   

Uma produtora ativa no crescimento do audiovisual brasileiro que ancora seus projetos com os melhores talentos e parceiros do entrete-
nimento. Sua capacidade e empenho em todas as etapas de realização a garantiu importantes coproduções internacionais e a comercia-
lização de suas obras para mais de mais de 60 países, levando a identidade do cinema nacional mundo a fora.  

Caracterizada por sensibilizar e movimentar reflexões através de suas histórias a Gullane já acumulou mais de 500 prêmios e nomeações 
em sua carreira, além de ter seus projetos reconhecidos nas seleções oficiais dos festivais mais importantes do mundo como: Oscar, Can-
nes, Berlim, Sundance, Toronto, Veneza e o prêmio Emmy.

P R O D U Ç Ã O



A Miravista é o selo da Buena Vista International para as coproduções na América Latina. O primeiro longa produzido pela Miravista, La-
dies Night, estreou no México em 2003. No Brasil, a empresa já levou aos cinemas O Caminho das Nuvens, de Vicente Amorim; Viva voz, 
de Paulo Morelli; A Dona da História, Muito Gelo e Dois Dedos D’água e Primo Basílio, de Daniel Filho; O Ano em que Meus Pais Saíram de 
Férias, de Cao Hamburger; O Casamento de Romeu & Julieta, de Bruno Barreto; Jogo Subterrâneo, de Roberto Gervitz; Didi - O Caçador 
de Tesouros, O Cavaleiro Didi e A Princesa Lili e O Guerreiro Didi e a Ninja Lili, de Marcus Figueiredo; A Máquina e Fica Comigo Esta Noite, 
de João Falcão; Caixa Dois, de Bruno Barreto; Inesquecível, de Paulo Sérgio Almeida; Chega de Saudade, de Laís Bodanzky; O Magnata, 
de Johnny Araújo; Polaróides Urbanas, de Miguel Falabella; A Mulher do Meu Amigo, de Claudio Torres; Quincas Berro D´água, de Sér-
gio Machado; O Bem Amado, de Guel Arraes; Vida Sobre Rodas, de Daniel Baccaro; Qualquer Gato Vira-Lata, de Tomás Portella; Odeio o 
Dia dos Namorados, de Roberto Santucci; Se Puder... Dirija! e Apaixonados, de Paulo Fontenelle; S.O.S. Mulheres ao Mar, de Cris D’Amato; 
Desculpe o Transtorno, de Tomás Portella; Até que a Sorte nos Separe 3, de Roberto Santucci; Um Namorado Para Minha Mulher, de Júlia 
Rezende e Amor.com, de Anita Barbosa.   

C O P R O D U Ç Ã O



A Paris Filmes é uma empresa brasileira que atua no mercado de distribuição e produção de filmes, primando pela alta qualidade cinema-
tográfica. Além de ter distribuído grandes sucessos mundiais, como o premiado “O Lado Bom da Vida”, que rendeu o Globo de Ouro® e 
o Oscar® de Melhor Atriz a Jennifer Lawrence em 2013 e “Meia-Noite em Paris”, que fez no Brasil a maior bilheteria de um filme de Woo-
dy Allen, a distribuidora tem também em sua carteira os maiores sucessos do cinema nacional, como as franquias “De Pernas Pro Ar” e 
“Até Que a Sorte nos Separe”. Em 2017, a empresa esteve à frente de lançamentos como “La La Land – Cantando Estações”, “A Cabana”, 
“D.P.A: Detetives do Prédio Azul - O Filme”, “Extraordinário”, entre outros. Para 2018, a distribuidora possui um lineup diverso, que inclui 
títulos como “Nada a Perder”, “Baseado em Fatos Reais”, de Roman Polanski, “O Homem das Cavernas”, de Nick Park, “Robin Hood – A 
Origem”, “De Pernas Pro Ar 3”, entre outros. 

D I S T R I B U I Ç Ã O



Fundada em 2006, a Downtown Filmes é a única distribuidora dedicada exclusivamente ao cinema brasileiro. Desde 2011, ocupa a posição 
da distribuidora número 1 no ranking de filmes nacionais. De 2013 até hoje, vendeu mais de 50% de todos os ingressos de filmes brasilei-
ros lançados. Até dezembro de 2017, a Downtown Filmes lançou 120 longas nacionais, que acumularam mais de 100 milhões de ingressos.
Entre os maiores sucessos da distribuidora estão “Minha Mãe É Uma Peça” e “Minha Mãe É Uma Peça 2”, estrelados por Paulo Gustavo; 
“De Pernas Pro Ar”, “De Pernas Pro Ar 2”, e “Loucas Pra Casar”, com Ingrid Guimarães; “Até que a sorte nos separe”, ”O Candidato Ho-
nesto” com Leandro Hassum; “Os Parças” com Whindersson Nunes, Tom Cavalcante e Tirulipa, “Fala Sério, Mãe!” com Ingrid Guimarães e 
Larissa Manoela, “Chico Xavier” e “Elis”.
Para 2018, o lineup da Downtown conta com 20 títulos, entre eles “Os farofeiros”, lançado em março, “O Doutrinador”, adaptação da sé-
rie de quadrinhos de mesmo nome, “O Candidato Honesto 2”, “Tudo Por um Pop Star” e “O Palestrante Motivacional” estrelado por Fabio 
Porchat.

D I S T R I B U I Ç Ã O



“Tudo Acaba em Festa” contou com o investimento do Fundo Setorial do Audiovisual e da BB DTVM; o patrocínio das empresas Telecine 
e Mc Donald’s, que identificaram no filme uma oportunidade para falar com seu público, consolidando, cada vez mais, o cinema como uma 
importante ferramenta de comunicação; além do fundamental apoio da Agência Nacional do Cinema - ANCINE. Nosso “muito obrigado” 
a todas essas empresas e instituições que apostaram em um projeto de entretenimento para o público, reforçando o compromisso com 
o fomento do setor audiovisual!

A G R A D E C I M E N T O  A O S
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