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O “Risadaria – muito além da piada”, evento de humor rea-lizado em São Paulo na última 
semana, foi sucesso de público em sua segunda edição. E muito mais bem-sucedido em 
patrocínio e credibilidade junto a grandes marcas. Neste ano, Sadia, Devassa, Volkswagen, 
UOL, Claro, Kibon, AOC e Folha de S.Paulo marcaram presença com suas cotas de patrocínio. 
No ano passado, apenas a Schincariol apostava no Risadaria. 
 
“Nossa marca tem em sua essência irreverência, jovialidade, humor, alegria, tudo a ver com o 
evento”, resumiu Luiz Claudio Taya, diretor de marketing da Schincariol, sobre a marca de 
cerveja Devassa. 
 
Nesta edição, o Risadaria homenageou o humorista Jô Soares, com exposição multimídia sobre 
seus principais trabalhos. Exposições com cartuns de Luiz Fernando Veríssimo e Reinaldo 
integraram a plataforma de atrações. Até o cantor brega Falcão passou por lá. O Doutores da 
Alegria, para o qual será revertido parte do dinheiro arrecadado com ingressos, fez esquetes 
de circo e música> 
 
“Reconhecemos que o movimento de humor é interativo, tem conteúdo. É um casamento 
muito interessante com o que desejamos comunicar ao nosso público”, destacou Erick 
Fernandes, diretor de marketing da Claro. 
 
Os principais nomes do stand-up comedy atual estiveram presentes. Marco Luque, Marcelo 
Médici, Danilo Gentili, Oscar Filho e Fabio Porchat fizeram shows ao longo dos quatro dias de 
Risadaria. Atrações internacionais também chamaram a atenção, como o mestre clown norte-
americano Avner, The Eccentric, e o ator e comediante Michael Winslow. 
 
“O humor está no DNA do brasileiro e precisa ser visto como patrimônio cultural, assim como o 
futebol e o Carnaval. Queremos que patrocinadores vejam possibilidade de expor suas marcas 
e conversar com seu público”, apontou Alain Levi, ceo da Infinito Cultural, produtora do 
evento. “O humor é uma excelente plataforma de comunicação”, disse. 
 
A expectativa é de que, no próximo ano, o Risadaria entre para o calendário nacional e vá para 
outras cidades. Também querem levá-lo para outros países, como Angola e Portugal. 
Idealizado pelo humorista Paulo Bonfá, o Risadaria conta com curadoria de Marcelo Tas, Caco 
Galhardo, Marcelo Madureira, Diogo Portugal e Wellington Nogueira. 
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