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Jornalista e Apresentador de TV

Nascido em Brasília, Guilherme Guedes é apaixonado por música desde a infância. Aos 13 
anos começou a estudar bateria ao longo dos anos participou de algumas bandas. Quando 
o interesse pelo jornalismo surgiu, resolveu unir suas duas paixões e tornar-se um jornalista 
especializado em música. 

Porém, ele nunca imaginou quer também seria apresentador, até surgir o convite para fazer 
um teste para o Multishow, em 2011. Em 2012, depois de um ano como freelancer do canal, 
Guilherme foi contratado como elenco fixo da casa nas transmissões ao vivo de shows e 
festivais, com entrevistas e comentários ao vivo com alguns dos maiores artistas do Brasil 
e do mundo. 

No mesmo ano, passou a integrar também o time de apresentadores do Canal Bis, onde 
apresentou os programas Experimente (reconhecido no Brasil inteiro como um dos holofotes 
para descoberta de novos artistas no país), Momento Palco e Álbum Musical – sendo os dois 
últimos também roteirizados por ele.  Atualmente é roteirista como programa Música Boa 
Ao Vivo, que já foi apresentado por Thiaguinho (2014 e 2015) e Anitta (2016 e 2017).

Como jornalista, desde 2010 integra o time do site Tenho Mais Discos Que Amigos!, um 
dos mais populares sites de música país, onde já atuou como redator e editor e hoje tem 
seu blog próprio dentro do site, o Faixa Título, onde entreve artistas do cenário alternativo e 
analisa tendências e movimentos do mercado fonográfico mundial.

De 2013 a 2017, atuou como colaborador da revista Rolling Stone, assinando entrevistas 
com artistas como Ozzy Osbourne, Spike Lee e Leandra Leal, além da matéria de capa 
com Ísis Valverde, em agosto de 2017. Nesse meio tempo, também se tornou colaborador 
ocasional da editoria de música do portal UOL.

Em 2015, dirigiu, produziu e editou o mini-documentário Em Busca do Éter, que mostra os 
bastidores da gravação do segundo álbum do Scalene, um dos principais grupos do rock 
nacional. 

Sempre atrás de novos desafios, já participou e mediou debates e entrevistas em alguns 
dos principais fóruns de música do país, como a SIM São Paulo (São Paulo, 2017), o Festival 
COMA (Brasília, 2017), ou o Sonâncias (Belo Horizonte, 2015).
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