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Aos 29 Anos, o 
modelo, Ator e 

jornAlistA cAriocA 
Pedro AndrAde gAnhA 

notoriedAde nos 
estAdos Unidos como 

APresentAdor de tV, 
mostrA Ao mUndo o 

cArismA brAsileiro e 
desbrAVA noVA York 

PArA ProgrAmAs 
nAcionAis e 

internAcionAis
por tino monetti

fotos marco ovando

CIDADÃO
DOMUNDO

N
ascido no Rio de Janeiro, Pedro Andrade  
vive atualmente seu american dream.  
O rapaz, que afirma não ter sido uma criança 
popular na escola, pode ser considerado  
um dos brasileiros mais queridos  

e bem-sucedidos do entretenimento norte-americano 
hoje. Morador do bairro nova-iorquino de West Village 
há oito anos, Pedro começou sua trajetória como modelo 
enquanto estudava jornalismo – graças ao olhar atento 
do caça-talentos Sérgio Mattos, diretor da agência  
de modelos 40 Graus Models – e teve sua carreira 
alavancada pelo fotógrafo de moda peruano Mario 
Testino. Não demorou muito para ele brilhar  
no universo fashion, viajar o mundo, se mudar para  
os Estados Unidos e começar a crescer na Big Apple. 
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foi o Sérgio Mattos, com quem tenho a felicidade  
de trabalhar até hoje. No entanto, Mario Testino  
abriu muitas portas na minha carreira.
 
Qual é o melhor e o pior da carreira de modelo em sua opinião?
Acredito que, nesse caso, o melhor e o pior sejam 
extremamente próximos. Independentemente  
do sucesso que o modelo por ventura alcance, desde 
muito cedo, a carreira ensina a lidar com um sentimento 
muito complicado: a rejeição. Você se acostuma a levar 
porta na cara, o que, consequentemente, o faz mais 
forte e resistente em um mundo onde a grande maioria  
não está acostumada a cair e levantar de novo. 
 
Qual foi seu trabalho mais marcante como modelo?
Adorei trabalhar com o David LaChapelle na campanha 
da BabyPhat. Mas, para ser sincero, qualquer  
trabalho em que a locação fosse uma praia paradisíaca, 
não dá para esquecer. Gostei muito de trabalhar  
nas Ilhas Gregas para a revista L’Uomo Vogue,  
no sul da Itália para uma campanha da Sony  
e no Caribe para a revista gay francesa Têtu. 
 
Você ficou experiente na apresentação de programas e reality 
shows nos Estados Unidos. Como isso afetou sua trajetória?
A natureza imprevisível das circunstâncias em  
um reality show faz com que você exercite o poder  
da improvisação com muito mais frequência.  
Lá você nunca sabe o que vai acontecer, como um 
competidor vai reagir ou quais serão os resultados das 
competições. Dançar conforme a música é obrigatório. 
Esse tipo de programa demanda que o apresentador 
tenha muito mais as rédeas da situação do que  
em outro com roteiro completamente predeterminado.  
Eu dito as regras, elimino parte do grupo e recompenso 
os ganhadores. Funciono como um mestre-de-cerimônias.

  
Como você encarou o circo da mídia em torno da polêmica  
em volta de sua relação com Lance Bass?
Sempre soube que, ao escolher essa profissão, 
eventualmente teria que lidar com a curiosidade  
da mídia. No entanto, espero que o público se interesse 
mais pelo meu trabalho do que pela minha vida pessoal. 

Meu objetivo nunca foi ser uma celebridade 
propriamente dita. Fiz faculdade de jornalismo,  
ralei muito e, desde o início, priorizei veículos sérios  
e emissoras respeitadas. Nunca tive necessidade  
de chamar a atenção só por chamar. Esse circo,  
como você mencionou, é apenas um reflexo do sucesso 
no meio em que escolhi desempenhar meu ofício.  
Por ser um jornalista, a notícia é que tem de ser  
a estrela, não eu. Seja ela um entrevistado, uma locação 
ou uma eventualidade, no final das contas, eu estou  
lá para relatar uma história e não para virar o foco  
da matéria ou falar da minha própria vida.

Você ainda tem contato com o Lance?
Lance foi e continua sendo um grande amigo meu. 
Tenho o maior respeito por ele.
 
Você acha que uma relação pública atrapalha  
o envolvimento de um casal famoso? 
Acho que cada um sabe o que faz com as próprias 
relações. O que funciona para mim talvez não funcione 
para o meu companheiro de trabalho ou para o meu 
vizinho, por exemplo. Pessoalmente, escolho manter 
minha vida privada... privada.

E, atualmente, você está apaixonado ou envolvido com alguém?
No momento, eu não tenho tempo nenhum  
para relacionamentos. Estou absolutamente  
imerso e focado no meu trabalho.

Recentemente, Jonathan Knight, do New Kids on the Block,  
teve seu outing divulgado na mídia ao aparecer beijando  
um modelo brasileiro. Você acha que os brasileiros  
são muito desejados na cena gay dos Estados Unidos? 
Acho que brasileiros e brasileiras carregam esse 
mito relacionado à sensualidade desde que o mundo  
é mundo. Na cena gay ou na cena hétero, nosso povo  

é, sem dúvida, associado à beleza, ao desejo e à 
sexualidade. Isso tem seu lado bom e seu lado ruim, 
como tudo na vida. Talvez se o mundo também focasse 
outras qualidades nossas, fôssemos levados mais a sério.
 
Você vive em Nova York há anos. Como você analisa a visão  
dos norte-americanos sobre os brasileiros em termos 
profissionais, principalmente na área da moda?
É inegável que o mundo admira o privilégio estético  
dos brasileiros na moda. No entanto, só beleza não 
sustenta profissão nenhuma, nem a de modelo. Acredito 
que as grandes modelos auxiliaram o mundo da moda  
no Brasil a partir do momento em que trouxeram  
os olhos dos grandes mercados para nossa terra.  
Hoje em dia, o São Paulo Fashion Week não deve 
absolutamente nada aos eventos do mesmo estilo em 
Milão, Nova York e Paris, por exemplo. O calibre dos 
nossos designers, bookers, stylists, produtores e fotógrafos 
é, sem sombra de dúvidas, um dos melhores no mundo.

Você acompanha a política mundial? O que acha que será  
dos Estados Unidos nas mãos de Barack Obama? 
Pior do que estava nas mãos do Bush, é impossível 
ficar. Mas também acredito que exista uma carência 
de planejamento eficaz na atual presidência.  
Obama venceu a eleição na lábia e, apesar de ter  
se deparado com uma economia em estado de 
calamidade, vai ter que começar a cumprir todas  
as promessas que fez. Sou otimista e acredito que,  
daqui a um tempo, o mundo verá mudanças brutais  
nos Estados Unidos, mas é inegável que o início  
da nova presidência não impressionou ninguém.
 
O que você gosta de ouvir nas horas vagas? E ler?
Sempre fui absolutamente fascinado por música. Sei que 
é um grande clichê dizer que meu gosto é eclético, mas 
é a mais pura verdade. Acho que tem hora certa para 

no momento, não tenho tempo para relacionamentos‘

Em 2006, o sexy carioca conseguiu um emprego 
sonhado por muitos e se tornou apresentador de um 
dos programas da LX TV, o canal de lifestyle da rede 
NBC Universal. À frente do 1st Look New York, Pedro 
revela o melhor da noite na cidade, visitando clubes, 
bares e restaurantes do momento e testando os serviços 
para um público de 2 milhões de telespectadores. 

Para conseguir o sonhado trabalho, ele suou a 
camisa e fez seis testes antes de sua contratação. Porém 
hoje ele admite que encontrou sua grande paixão  
na condução de atrações televisivas. No ano seguinte,  
a carreira de Pedro ganharia um novo rumo com a fama 
repentina surgida através de um aspecto de sua vida 
pessoal. No meio do ano, grande parte dos tabloides  
e programas de fofoca nos Estados Unidos publicou  
a notícia de que o brasileiro era o novo namorado  
de Lance Bass, ex-parceiro de Justin Timberlake em 
uma das maiores boybands da música pop, o ‘N Sync.  
A história, no entanto, ficou para trás, diferentemente 
do crescimento profissional de Pedro, que até hoje 
segue em ritmo acelerado. Desde novembro do ano 
passado, o brasileiro apresenta – também na LX TV – 
On the Rocks: The Search for America’s Top 
Bartender, um reality show que busca o melhor barman 
do país. Como se tudo isso não bastasse, desde o início 
desse ano o modelo integra o time do programa 
Manhattan Connection, da GNT, para o qual ele produz 
reportagens especiais sobre cultura em Nova York. 

Em entrevista exclusiva à DOM, concedida  
durante uma visita rápida ao Brasil antes do Carnaval, 
Pedro abre o coração e revela detalhes de sua carreira, 
vida pessoal, gostos, sonhos e opiniões sobre a nova 
política mundial. Nosso belo for export, a seguir.

Qual o balanço que você faz de sua carreira como modelo?
Tenho muito orgulho do trabalho que desempenhei  
nos anos em que fui modelo. Conheci o mundo,  
aprendi línguas e pude ter vivências que sala  
de aula nenhuma poderia ter me proporcionado. 
 
Você foi descoberto pelo fotógrafo Mario Testino 
no universo fashion internacional, certo?
Sempre digo que quem me descobriu mesmo  
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quase todo tipo de música. Ninguém quer jantar ouvindo 
rock’n’roll, nem ir para uma boate escutar música 
alternativa. Ultimamente, eu tenho curtido muito  
o material novo de Coldplay, Citizen Cope e James 
Morrison, além do das britânicas Adele e Amy 
Winehouse e as produções do Mark Ronson. Eu também 
cresci ouvindo Supertramp, Simply Red, Genesis e The 
Smiths e até hoje eles fazem parte das minhas playlists. 
Já em termos de DJs de fora, curto o trabalho de Tom 
Stephan, Samantha Ronson e Honey Dijon. Por aqui, 
adoro a música do Romullo Azaro. Quanto à literatura, 
sempre preferi livros de não-ficção a romances. Gosto  
de livros de psicologia e sociologia também. Agora  
eu estou quase acabando The Devil We Know: Dealing 
With the New Iranian Superpower (Crown Publishing 
Group), do Robert Baer, e minha avó acabou de me dar 
o novo da Danuza Leão, Fazendo as Malas (Companhia 
das Letras). Adoro o jeito que ela escreve. Ah, e Lula  
É Minha Anta, do Diogo Mainardi, é imperdível.  

O que você faz para manter a boa forma?  
Rotina diária ou exercícios esporádicos? 
Durante muito tempo, pratiquei kickbox diariamente. 
Hoje me falta tempo para fazer qualquer exercício  
físico com a regularidade que gostaria. Mesmo assim, 
mantenho uma dieta balanceada e sempre que  
posso vou à academia. Não faz bem só para o corpo,  
mas faz bem para a cabeça também.

Quem são seus ídolos do passado e do presente? 
Não tenho ídolos, porém admiro muito todos  
os jornalistas que fazem parte da equipe do programa 
Manhattan Connection. Acho que tenho muita sorte 
de conviver semanalmente com um time tão 
competente. Fora do Brasil, gosto demais do trabalho  
do Anderson Cooper (jornalista da CNN), 
principalmente quando ele está em campo. Um bom 
exemplo foi a cobertura que ele fez sobre a tragédia  
do furacão Katrina, na costa sul dos Estados Unidos.

Falando nisso, você acaba de integrar o time  
do Manhattan Connection como repórter especial.
 Como você vê esta nova fase de sua carreira?
Considero o Manhattan Connection um dos  
melhores programas da TV brasileira e confio demais  
no talento de toda a equipe. Para mim, é uma 
honra dividir espaço com talentos do calibre  
de Lucas Mendes, Caio Blinder, Diogo Mainardi  
e Ricardo Amorim. Por causa da minha trajetória 
profissional, acabei abrindo muitas portas em 
Nova York e creio que isso também beneficie  
o programa. Sempre tive vontade de trabalhar com  
o público brasileiro e acho que o programa veio  
no momento certo na minha carreira. 
 
Você costuma sair à noite? 
Cubro muita nightlife para um dos meus programas  
na NBC, o 1st Look. Assim, acabo indo a todos  
os clubes e bares a trabalho. Raramente tenho 
tempo para ir para a balada. Acordo cedo e, além  
de apresentar, eu coproduzo quatro programas de TV. 
Por isso, fica difícil achar tempo para sair à noite. 
Só como fora de casa, quase todo dia, isso sim.
   
Quais são seus planos para o futuro? Como você 
imagina sua vida em dez anos?
Procuro não fazer planos para longo prazo,  
mas graças a Deus faço o que amo e gostaria de poder 
estar com essa mesma postura daqui a dez anos.  
É claro que tenho ambições e objetivos que pretendo 
alcançar. Sou extremamente determinado, batalhador  
e otimista. Gostaria de poder ajudar mais as pessoas 
através da informação. Ir a Darfur, na África,  
e mostrar para o mundo a absoluta calamidade  
em que o país se encontra, por exemplo. Ou retratar  
o problema dos orfanatos na China...  Acho que  
esse estilo de jornalismo tem a ver com o meu 
trabalho. Procuro sempre trazer o telespectador  
comigo, seja qual for a experiência. n
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