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Há anos que se fala nesse assunto. As pessoas fazem previsões estatísticas e antevêem um 
futuro de tecnologia revolucionária para a TV, servindo como plataforma de informação para o 
internauta. Acontece que esse futuro é agora. Isso já está ao alcance de todos que possuem 
um computador.  
 
Em 1990, entrei para o mundo televisivo definitivamente. Fui contratado para ocupar um 
espaço, na época revolucionário, de VJ da MTV. O público não sabia do que se tratava. Eu mal 
compreendia a situação. Afinal, eu apresentaria programas na TV, mas como se fosse um disk-
jockey. Isso era inédito, causava estranhamento e surpresa, levantando uma onda que 
demorou a quebrar. Quando, finalmente a audiência entendeu o que se passava na telinha, o 
sucesso foi estrondoso.  
 
Depois de alguns anos, a MTV começou a se estabelecer como importante emissora de TV, 
com anunciantes, preocupação com audiência, uma equipe de marketing atuante, enfim, uma 
empresa que estava no mercado para fazer dinheiro. Hoje a Music Television é uma marca 
estabelecida no Brasil.  
 
Numa das minhas voltas aos domínios da MTV, em 2000, percebi o aumento da audiência e 
como a emissora havia crescido no mercado. Foram dez anos trabalhando para atingir um 
patamar invejável, entre as TVs segmentadas.  
 
Foi nesse ano que entrei em contato com a internet. Tardio, pouco afeito à novidade, fui 
tateando no teclado, aprendendo a lidar com a máquina. No ano seguinte, já falava com o 
telespectador , ao vivo, por e-mail.  
 
Já se dizia que, no futuro, a TV estaria obsoleta, que as pessoas não teriam tempo para ela e 
que a internet cuidaria disso. Com meu afastamento da TV aberta, dediquei-me mais à música 
e ao rádio. E a internet já estava lá. Meu programa era ouvido na Clipe FM e no mundo todo, 
graças à hospedagem no site da rádio. Tínhamos mais fãs fora do perímetro da rádio 
(localizada em Indaiatuba-SP), em lugares como a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Londrina, Goiânia, Paris e Londres, graças à divulgação que se fazia via e-mail.  
 
Em 2007, por obra do acaso, conheci o canadense Sean Walsh, da produtora brasileira Code 7. 
Em uma reunião, decidimos fazer um programa na rede, que seria hospedado num site. O 
Thundervox durou 13 edições, algumas disponíveis no site Youtube e com a coleção completa 
disponível na UOL Vídeos.  
 
Foi na UOL, aliás, que Ana D’Arce me convidou para publicar um blog. Ele está lá 
(http:/hunder.blog.uol.com.br) há algum tempo. Atualizo sempre que tenho algo a dizer, 
mesmo que seja algo pessoal. Procuro fazer uso do blog para conversar com meu público, 
divulgar meus shows, minhas páginas na web (www.myspace.com/devotosdnsa), manter 
contato com o mundo da música e do entretenimento.  
 
Depois do fim da produção do Thundervox, o site Showlivre me chamou para realizarmos nova 
produção. Foi assim que nasceu o Thunderview (www.showlivre.comhunderview), que tem 
hoje mais de 6 edições publicadas, todas disponíveis no site.  
 
Toda semana publicamos novo programa, onde entrevisto algum amigo, discutimos música, 
cultura, política, enfim, a vida.  



 
A diferença entre a TV convencional e a de internet é gigantesca. Primeiro, destaco a liberdade 
editorial, que considero importante, no caso da música e da cultura, assuntos mais abordados 
no meu programa. A disponibilidade para o internauta assistir aos programas na hora que 
quiser. A facilidade de acesso ao arquivo de edições. O custo reduzido da produção, afinal, a 
equipe se resume ao apresentador (que colabora na edição e direção), a dois cinegrafistas, um 
editor e uma produtora. Claro que existe uma estrutura do site , dando suporte ao programa, 
mas nem se compara com a de uma TV.  
 
E, principalmente, o fato de que qualquer pessoa, munida de uma máquina, pode fazer seu 
programa na rede. O Youtube está à disposição de quem acessá-lo.  
 
A Abril implantou a Fiz TV, de olho na modernidade inevitável. Todas as TVs têm seu site e 
fazem uso corrente da internet. A MTV, por exemplo, tem o Overdrive. Quem não se atualiza, 
envelhece.  
 
Esse trabalho que realizo no Showlivre e no meu blog passou a ser obrigatório. Ainda bem que 
é prazeroso, pois a remuneração ainda não acompanha o volume de trabalho. Mas foi assim 
quando comecei na MTV, há 18 anos.  
 
É uma questão de tempo, para que essa realidade se aplaque aos consumidores, anunciantes, 
diretores das corporações. Que os resistentes joguem a toalha.  
 
O nocaute é inevitável!  
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