


Mais do que criar conteúdo para
somente auto promover, Diogo criou
projetos para grandes humoristas do
Brasil. Como empreendedor, enxergou
uma excelente oportunidade de investir
em suas ideias que resultaram em dois
sucessos da comédia no país, o Fritada  
e o Risorama.

“SEMPRE 
APOSTEI ALTO
NO HUMOR”



PERSONAGENS
MARCANTES



Finalista 
do Prêmio 
Multishow 
do Bom 
humor 
Brasileiro.

1998
Multishow

Precursor 
do gênero 
Stand Up 
Comedy no 
Brasil com 
o show solo 
"Hã!?"

2003
Stand Up
Comedy Criador  

do Fritada.  
O programa 
começou 
na internet 
e depois foi 
para a TV.

2011
Fritada

Criador e 
curador 
do Festival 
Risorama, 
maior e mais 
tradicional 
festival 
de Humor 
da América 
Latina.

2002
Risorama

Protagonista 
do programa 
Zorra Total, 
com o 
personagem 
Elvisley, o 
office boy.

2009
Globo

Turnê em 
08 cidades 
do país.

2008
Japão

Luciana 
By Night, 
redator e 
apresentador 
ao lado de 
Luciana 
Gimenez.

2014
Rede TV

LINHA DO TEMPO



2019
Novo show de stand up comedy.

O maior festival de humor da américa 
latina, viajando por todo o Brasil.

Palestra sobre o empreendedorismo 
aliado ao humor.

Antes que eu 
me esqueça

Risorama 
Intinerante

Empreendendo Riso



2020
Com um material inédito de stand 
up aborda  temas relacionados a 
quarentena, como:  O uso de máscaras, 
crianças e as aulas por video, a 
adaptação ao home office e a rotina de  
trabalho, o dia dia do casal, como é ser  
comediante em tempos de isolamento 
e as  noticias mais faladas da semana!

Risolados
DRIVE IN SHOW



2020

Com um material inédito de stand up 
aborda temas relacionados a quarentena, 
como: O uso de máscaras, crianças e as 
aulas por video, a adaptação ao home 
office e a rotina de trabalho, o dia dia do 
casal, como é ser comediante em tempos 
de isolamento e as noticias mais faladas 
da semana!



PÚBLICO
ALVO
• Somente 1% de homens  

e mulheres tem menos de 18 
anos.

• O número de mulheres acima  
de 35 anos é maior que o número  
de mulheres entre 18 e 24 anos. 

• 22% dos homens tem  
mais que 35 anos. 

• 15% dos homens tem  
entre 18 e 24 anos.

63%
Homens

37%
Mulheres



REDES 
SOCIAIS
Mais de  
1 milhão 
de pessoas 
impactadas 
diretamente. 

465.000

431.000

225.000
SEGUIDORES

INSCRITOS

SEGUIDORES

SEGUIDORES

240.000

SEGUIDORES
48.000



FRITADA
Criador de grandes eventos de humor, dentre 
eles o Fritada. Evento de sucesso que esgota 
ingressos Brasil afora. A cada episódio, o mestre 
de cerimônias Diogo Portugal apresenta um 
convidado para ser "fritado" por ele e por 
um grupo de humoristas, que varia a cada 
programa. 

Depois de resistir firme a todo tipo de piada 
sobre si mesmo e ter sua história avacalhada 
pelo time de humoristas, o "fritado" terá o 
direito de resposta. Aí você descobre que 
vingança é, na verdade, um prato que se 
come frito onde somente celebridades fortes 
sobrevivem a essa chuva de humor ácido.



PALESTRAS 
& EVENTOS 
CORPORATIVOS
Diogo Portugal já fez diversas palestras em empresas 
nacionais e multinacionais. E ele é o único embaixador 
do restaurante Madero.





REDES SOCIAIS DIOGO PORTUGAL:

OBRIGADO!

https://twitter.com/DiogoPortugal
https://www.facebook.com/diogoportugaloficial/
https://www.instagram.com/diogoportugal/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/producaodiogo
https://www.tiktok.com/@diogoportugal

