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Sou advogado, formado pela faculdade de direito do Largo São 

Francisco, da Universidade de São Paulo. Em 1987, assim que tirei 

a carteira da OAB, fui morar um tempo na Suíça. Para trabalhar lá, eu 

tinha de estar matriculado em algum curso. Entrei na faculdade de 

letras da Université de Genève, em um curso de civilização e língua 

francesa para estrangeiros. Consegui adquirir experiência como bar-

man, garçom e guia turístico do Palais des Nations, sede da ONU. Já 

era fluente em francês e também falava inglês e italiano. Trabalhei 

pra caralho, mas foi muito divertido! A Suíça, no entanto, era parada 

demais para a minha energia. Acabei indo para Londres, onde fiquei 

durante quase um ano, trabalhando no ramo da “gastronomia”.

Quando voltei para o Brasil, no fim de 1989, arrumei um empre-

go como professor de línguas na Berlitz. Dei aulas para figuras como 

Fafá de Belém e Orestes Quércia. Também abri um restaurante, apro-

veitando a minha experiência no setor. Era o Riso, que existe até hoje, 

especializado em diferentes pratos com arroz. Mas nada disso me com-
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pletava. A verdade era que eu já tinha o sonho de trabalhar na MTV. 

Fiquei maravilhado com o canal quando morei na Europa e não tirei 

da cabeça a ideia de conseguir um trabalho como VJ. Quando ela che-

gou ao Brasil, em 1990, fui até lá fazer o teste. Não passei nem na 

primeira entrevista!

Até que, em 1991, Zeca Camargo me chamou para trabalhar como 

tradutor freelancer na MTV. Trabalhava no departamento de jornalismo, 

traduzindo matérias e programas do canal gringo. No ano seguinte fui 

contratado pela emissora, passando a exercer o cargo de redator. Em 

1995 fui para o departamento de programação, levado por meu compa-

dre André Vaisman, e de lá não saí mais. Em quatro anos já era diretor 

de programação e conteúdo, cargo que – excetuando-se um hiato de 

dois anos e meio em que fui desligado da empresa – só deixei em 

2013, quando a MTV Brasil chegou ao fim. Isso significa que, de 1999 

para cá, eu fui o responsável pela grade de programação, pela contra-

tação de apresentadores e pela criação de todo o conteúdo que foi ao 

ar no canal.




