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Maurício Meirelles: conheça o outro lado da 
carreira do humorista que começou com um 
side hustle e acabou conquistando o Brasil e o 
mundo!

Nome: Maurício Meirelles

Local: -

Empreendimento: -

Investimento: -

Faturamento do 13º mês: -

Instagram: @maumeirelles

Maurício sempre foi um apaixonado pela 
música. Aos 16 anos de idade, tocava contra 
baixo em bandas da região onde morava e, 
aos 17, dava aulas. Seu amplo conhecimento 
musical o levaram à ideia de estudar Música. 
Sua segunda opção era cinema, área pela 
qual também manifestava grande interesse.

Ao se formar, viu que o mercado publicitário 
era muito frustrante. Afinal, esses profissionais 
usam a arte para entregar algo para o cliente, 
que nem sempre aprova ou entende os concei-
tos, o que limita a criatividade. Apesar de estar 
feliz com sua profissão, frequentemente, se 
sentia frustrado por criar coisas que não eram 
suas e pelas restrições da área.
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Habilidade da escrita

Apesar de sempre contar com o apoio da mãe, 
ao terem uma conversa sobre vestibular, ela re-
comendou que pensasse bem se queria mes-
mo seguir tais escolhas.

Maurício pensou bem e decidiu unir o interes-
se pelo cinema e a música e cursar Publicidade. 
Assim, sua paixão pela música poderia ser fa-
cilmente vivida pela possibilidade de trabalhar 
com a criação de jingles e outras peças criativas. 

O que Maurício não esperava era o fato de que 
se apaixonaria completamente pelo curso, prin-
cipalmente, pela área de criação.
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Maurício sempre foi um excelente escritor, por 
isso, resolveu usar essa habilidade para fugir 
do estresse do trabalho e colocar todas as suas 
ideias em prática.

Criou um blog e, nele, deixava sua criatividade 
fluir. Sua excelência foi tanta que uma funcio-
nária de um site de notícias e entretenimento 
leu seus textos e ofereceu a ele um emprego de 
colunista, com a condição de escrever um texto 
semanal.

Com o tempo os textos viralizaram e, sem que 
ele imaginasse, estava prestes a entrar no mun-
do da comédia. 

Da publicidade para a comédia

Fã de Danilo Gentili, Rafinha Bastos e Bruno 
Mazzeo e outros grandes nomes, acompanhava 
shows de comédia stand-up pela internet.

Certo dia, teve a oportunidade de assistir, ao 
vivo, a um show do Rafinha em um hotel de São 
Paulo e, naquele momento, decidiu que seria 
comediante.

Maurício sabia que conseguiria escrever os tex-
tos e, com muita sabedoria, usou os artigos de 
sua própria coluna para criar um número a ser 
apresentado.

#notável



Teve a oportunidade de conhecer na agência 
onde trabalhava, a empresária do comediante 
Bruno Mazzeo e de vários outros grandes pro-
fissionais.

Então, mostrou seu primeiro texto e falou sobre 
a ideia de ingressar na comédia. Ela ficou en-
cantada pelo texto e pediu para mostrá-lo ao 
Mazzeo, uma de suas maiores inspirações.

Maurício ficou ainda mais animado ao ler a res-
posta do comediante que adorou o texto e dis-
se que iria apresentá-lo ao Cláudio Torres Gon-
zaga, um grande nome da comédia e um dos 
responsáveis por escrever importantes filmes e 
programas de humor.

Cláudio também gostou muito do texto e mar-
cou uma “canja” para Maurício, ou seja, uma 
apresentação rápida em uma noite de microfo-
ne aberto no evento “Comédia em Pé”. 

Apresentações

Seu número foi um sucesso e, naquela mesma 
semana, descobriu o telefone de Danilo Gentili 
(sim, na época você falava diretamente com o 
comediante) e ligou dizendo que era um admi-
rador do seu trabalho e que gostaria de seguir a 
mesma carreira.

Danilo foi muito receptivo e o convidou para 
participar do “Comédia ao Vivo”, um show re-
pleto de comediantes famosos. Maurício repe-
tiu o número e adicionou novidades.

Até hoje, conta que se lembra de ser aplaudido 
depois de sua primeira piada. O sentimento e a 
certeza de que deveria seguir aquele caminho 
foram imensos! Assim, começou seu side hus-
tle.

Ascensão da carreira de comediante 

Naquela época, com 24 anos de idade e funcio-
nário de uma agência, ganhava bem e fazia o 
que gostava na Publicidade. Porém, a ascensão 
da carreira de comediante começou a entrar 
em conflito com o emprego, no qual trabalhava 
mais de 12 horas por dia.

Apesar de não ter retorno financeiro, estava 
muito feliz com a comédia e para fazer suas 
apresentações dizia para o Diretor de Criação 
que iria dar uma volta e retornaria em breve. 

Maurício saía, se apresentava e retornava para 
o trabalho, mas sabia que, em algum momen-
to, precisaria contar sobre seu side hustle para 
o chefe.

Em uma conversa pela internet com o ator, 
apresentador e escritor Oscar Filho, foi aconse-
lhado por ele a sair do emprego. Temendo por 
sua situação financeira, Maurício disse que ain-
da não era o momento.

Oscar Filho, acreditando nele, teve uma atitu-
de incrível e disse para que o novo comediante 
largasse o emprego e contasse com sua ajuda 
caso as coisas não saíssem como o esperado. 

Impactado pelo incentivo, decidiu seguir o con-
selho, que fez toda a diferença em sua vida e 
carreira, tanto que, no futuro, decidiu fazer o 
mesmo por outro jovem comediante.

Organização e pedido de demissão
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Maurício estava dividindo o palco com suas 
maiores inspirações e estava subindo na carrei-
ra a cada dia.  Apesar de saber que estava no 
caminho certo, sabia que precisava se organizar 
e sair da agência de publicidade.

#notável



Maurício sabia que conseguiria escrever os tex-
tos e, com muita sabedoria, usou os artigos de 
sua própria coluna para criar um número a ser 
apresentado.

Uma de suas mais brilhantes ideias foi conse-
guir permuta com restaurantes em troca de re-
feições. Dessa forma, poderia usar o restante do 
seu dinheiro para pagar o aluguel e para outras 
despesas. 

Como era de se esperar, chegou o dia de ter 
aquela conversa com o diretor, que começou 
mais ou menos assim:

Então… Como você deve ter percebido, eu não 
tenho trabalhado mais à noite.

Maurício expôs sua dúvida, medos e paixão pela 
nova carreira e mais uma vez teve apoio e en-
corajamento, dessa vez, nas palavras de seus 
superior: 

Se você acredita nesse caminho, vai! E se não 
der certo, você me liga daqui a um tempo e eu 
vou tentar te reincaixar na agência porque nós 
gostamos muito de você.

Era tudo o que Maurício precisava ouvir. Com 
esse apoio e segurança, entrou 100% no mundo 
da comédia e, três meses depois, estava muito 
bem! Hoje, é um dos grandes nomes da comé-
dia e dono do incrível podcast “Achismos”.

Referência na comédia nacional

Hoje, Maurício é uma referência na comédia na-
cional, tendo sido eleito duas vezes  consecuti-
vas como o melhor show de stand-up pelo Prê-
mio Risadaria de Humor, em 2016 e 2017. 

Além de ser reconhecido pelo melhor texto no 
Prêmio do Humor de 2019/20.

O humorista conduz também a Dromedário, 
agência de criação voltada para o mercado de 
entretenimento e publicitário.

A história do pão de queijo

Maurício estava no período de decolagem de 
sua carreira de humorista e havia conseguido 
seu primeiro show fora do estado de São Paulo, 
uma apresentação em um teatro de Curitiba, a 
convite de Diego Portugal.

Além do notável privilégio do convite, que sig-
nificava que estava sendo percebido e admi-
rado, também receberia um bom pagamento. 
O show era na sexta-feira, às 21 horas e seu voo 
estava marcado para as 19 horas. Com o traba-
lho em dia, decidiu sair da agência às 18 horas. 
Havia almoçado fora, resolvido pendências e às 
15 horas já estava tudo certo no trabalho.

Aquele foi um ótimo dia! Porém, as 17h30, a res-
ponsável pelo tráfego da agência chegou à sua 
mesa com um papel pardo e disse:

Então, Mau, deixa eu falar…

Ele já havia entendido tudo: um trabalho havia 
voltado para ser refeito por ele e deveria ser en-
tregue na segunda-feira de manhã para o clien-
te, o que significava que precisaria trabalhar na 
sexta-feira à noite e durante o sábado.

Maurício disse que estava tudo bem e que iria 
comprar um pão de queijo e voltar ao trabalho. 
E ele realmente comeu o pão de queijo, mas no 
terminal de embarque do aeroporto!

Fez o show, que foi um sucesso, e pegou o pri-
meiro ônibus que encontrou.
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Às 5h30 chegou em São Paulo e foi direto para a 
agência continuar o trabalho. Naquele dia, des-
cobriu que não precisava passar por tudo aqui-
lo.

Coisas que aprendi no CLT que me ajudaram
a empreender

•  

•  

•  

•  

Dicas que eu diria para mim mesmo se
tivesse começado agora

•  

•  

•  

•  
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