
 

Espetáculo O Pai estreia no Brasil com patrocínio da 

Volkswagen Financial Services 

Premiado texto do francês Florian Zeller ganha primeira montagem 

 brasileira, em São Paulo, em comemoração aos 60 anos de carreira do ator 

Fulvio Stefanini 

 

São Paulo, 10 de agosto de 2016 - A Volkswagen Financial Services, maior 

instituição financeira de montadora do país segundo ranking do Banco Central, 

patrocina a peça teatral O Pai, que entra em cartaz na capital paulista nesta 

sexta, 12 de agosto. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com os 

investimentos em cultura, esportes, saúde e ações sociais. 

El Padre, Le Père, The Father, O Pai, de Florian Zeller, é um texto de grande 

sucesso mundial, já encenado na França, Inglaterra e Estados Unidos. Na 

França, ganhou os prêmios Molière, o mais importante do teatro do país, de 

melhor peça, ator e atriz principal, em 2014. Na Inglaterra, foi eleita “a melhor 

peça do ano” pelo The Guardian. Atualmente, está em cartaz na Argentina e 

estreou também nos cinemas com o nome Floride (2015).  

A peça retrata um tema delicado, o mal de Alzheimer, em uma história 

comovente e bem-humorada, que transcende a relação entre um pai e uma 

filha. Como as transformações trazidas pelo tempo, pela idade e pela 

convivência familiar interferem nas relações? É possível sorrir diante de 

quadros tão delicados como a idade avançada, dúvidas, doenças e decisões 

familiares? Tudo isso é tratado de maneira poética, lúdica e romântica. O Pai é 

uma obra que transforma lágrimas em risos. E risos em lágrimas. 

Com produção de Selma Morente e Célia Forte, a primeira encenação 

brasileira traz Fulvio Stefanini no papel principal, comemorando 60 anos de 

carreira. Completam o elenco Carolina Gonzalez, Lara Córdulla, Carol 

Mariottini, Paulo Emílio Lisboa e Wilson Gomes. Léo Stefanini dirige o próprio 

pai, justamente em uma peça que fala sobre a relação entre pais e filhos. 



 

A Volkswagen Financial Services investe continuamente em cultura no País. 

Entre os espetáculos teatrais já patrocinados pela instituição estão A Toca do 

Coelho, Memória de um Gigolô, Em Nome do Jogo e Meu Deus!. 

Serviço 

O PAI 

 

Local: Auditório MASP Unilever (374 lugares) 

Endereço: Av. Paulista, 1578 – Bela Vista – São Paulo  

Informações: (11) 3149-5959 

Horários das apresentações: sexta e sábado às 21h e domingo às 19h30 

Bilheteria: de terça a domingo, das 10h às 17h30. Quinta das 10h às 19h30. 

Em dias de espetáculo nos Auditórios, a bilheteria funcionará até o horário de 

início da apresentação. Aceita dinheiro, débito e crédito à vista. 

Vendas: www.masp.org.br e www.ingressorapido.com.br 

Preços dos ingressos: R$ 60,00 (sexta) e R$ 80,00 (sábado e domingo) 

Duração: 80 minutos 

Classificação: 12 anos  

Estreia: 12 de agosto 

Temporada: até 30 de outubro 

Estacionamentos conveniados: Progress Park – Avenida Paulista, 1.636 e 

Car Park – Alameda Casa Branca, 41 

 
Crédito: João Caldas 

____________________________________________________________________________  

 A Volkswagen Financial Services é uma unidade de negócios do grupo Volkswagen AG de 

empresas e compreende a Volkswagen Financial Services AG, suas subsidiárias e as 

http://www.masp.org.br/
http://www.ingressorapido.com.br/


 

empresas de serviços financeiros nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Espanha que 

pertencem diretamente ou indiretamente à Volkswagen AG – com a exceção das empresas 

financeiras das marcas Scania e Porsche, e da Porsche Holding Salzburg. As principais áreas 

de negócio envolvem financiamento, leasing, seguros, gerenciamento de frota e ofertas de 

mobilidade para concessionários e clientes. A Volkswagen Financial Services possui um total 

de 15.182 funcionários ao redor do mundo – 6.513 deles apenas na Alemanha (dados de 

31.12.2015). A Volkswagen Financial Services atingiu aproximadamente EUR 157,9 bilhões de 

ativos totais, um resultado operacional de EUR 1,9 bilhões, e um portfólio de aproximadamente 

16,6 milhões de contratos ativos. 

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio 

Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa 

dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, 

caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. 

A Volkswagen Financial Services conta com sete regionais distribuídas pelo Brasil. No total, 

atende mais de 700 concessionários das marcas. A instituição possui uma base de mais de 

900 mil clientes ativos no Brasil. Para informações adicionais acesse: www.bancovw.com.br / 

www.facebook.com/vwfsbrasil/ twitter.com/vwfsbrasil 
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