
 

SOLUÇÃO – Gestão de Negócios e Cultura Ltda. 

Rua Indiana, 706 – Brooklin – CEP 04562-001 = Telefone: 11 99624.3949 

www.solucao-gnc.com.br      solução@solucao-gnc.com.br  

 

 

 

 

     RODRIGO JOSÉ 

 

 
"Histórias reais de amor são imperfeitas, e é sobre isso que eu canto". 

 

Com milhões de visualizações nas redes sociais e participações nos programas mais 

importantes da TV, Rodrigo José criou uma verdadeira revolução na música brega e 

surge como uma das grandes revelações, com um show simplesmente contagiante e 

irresistível. 

 

Uma metamorfose incrível ocorreu na cidade de Americana, situada no interior de 

São Paulo. Saiu de cena um engenheiro entediado com o seu trabalho rotineiro, e 

entrou em seu lugar um cantor carismático, com vozeirão potente, um visual estilo 

anos 70 e uma sonoridade que injeta nova energia à música brega. 

 

Rodrigo descobriu a música brega ainda criança, quando começou a ouvir os antigos 

discos de vinil de sua mãe, de artistas como Odair José, Reginaldo Rossi, Evaldo 

Braga e muitos outros. A paixão pelo estilo se solidificou com o decorrer dos anos. 

 

Formado em engenharia e trabalhando na área, ele sofreu dois baques quase que 

simultâneos na vida pessoal: a perda do pai e o fim do casamento, que o afastou da 

filha. Aquele momento difícil precipitou uma grande transformação. Ele abandonou 

tudo e resolveu mergulhar de cabeça na paixão musical. 

 

O grande diferencial do trabalho de Rodrigo José fica por conta da mistura que ele 

faz da música brega nacional com o som da lendária gravadora americana Motown. 

As canções populares ganharam uma nova roupagem  

 

vigorosa e classuda, com direito a teclados vintage, guitarras, baixo, metais e 

vocalistas de apoio. Um verdadeiro banho de loja. 
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Interpretando hits matadores como “Sorria, Sorria” (Evaldo Braga), “Eu Vou Tirar 

Você Desse Lugar” (Odair José), “Tenho” (Sidney Magal), “Desapareça” (Ronaldo 

Adriano) e “Te Amo Que Mais Posso Dizer?” (Ovelha) e também músicas próprias 

como “Eu Te Amo” e “Rosana”, o cantor cativou milhões de fãs através das redes 

sociais, e se transformou em um verdadeiro fenômeno. 

 

Com dois CDs e um DVD independentes no currículo, Rodrigo José já esteve em 

alguns dos programas mais importantes da TV brasileira, como também foi destaque 

em grandes jornais e portais de notícia. 

 

Rodrigo José define seu trabalho de forma simples e direta: "Minhas músicas falam 

de histórias reais de amor e não de romances perfeitos e contos de fada". 

 

Com incríveis 1m98 de altura, o cantor mostra  grandes influências do Elvis Presley 

da fase Las Vegas, com direito a roupas estilosas, forte presença de palco e uma voz 

poderosa, além de muito carisma e simpatia e uma banda de peso a acompanhá-lo.  

 

Mais Chic10 do que isso, impossível! 
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