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DO THE VOICE BRASIL AO MERCADO LGBTQIA+

O cantor LGBT+ Matteus (29) teve seu trabalho
conhecido por todo o país após sua
participação no programa The Voice Brasil.
Com a aprovação máxima dos técnicos (As 4
cadeiras viraram!), escreveu uma história
marcante na quarta edição do programa com
o grande

Michel Teló, gravando o feat. “O

Que Valia Ouro”, que imediatamente ficou
entre as

50 virais do Brasil

e conquistou a marca de mais de 300.000
plays no Spotify! Após o sucesso do primeiro
single, o lançamento do EP VISUAL “Matteus
Na Casa Do Lago” também chamou atenção,
após se destacar em 6

º lugar entre os álbuns

mais vendidos do iTunes, na Apple Store.
A resposta de todo o trabalho veio com a
turnê de shows, marcando a média de 20
shows por mês nos estados de Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo.
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Com o foco sempre na carreira artística, Matteus começou muito pequeno. Já fez turnês por todo o
país, incluindo diversos shows pelo estado do Amazonas e também já apresentou seu trabalho
internacionalmente, em diversos shows por toda Itália. Músicas em trilhas sonoras de novela também
fazem parte da jornada do cantor, “Me Liga” e “Tanto Faz” estiveram nas novelas Rebelde e Carrossel.
Atualmente, seu single pop “To Q To”, produzido por
nomes como

Ruxell e Sergio Santos, os mesmos produtores de

IZA e GLÓRIA GROOVE, vem chamando atenção nas plataformas digitais.

“EU QUERIA FAZER ALGO EM QUE EU PUDESSE SER EU MESMO, SEM PRECISAR
ME ESCONDER”

Seu amadurecimento pessoal começou a refletir na carreira artística e através do seu Instagram
criou diversos vídeos falando sobre amor e preconceito e desde então, vem se aproximando cada
dia mais do público e se preparando para o lançamento de uma nova fase em sua carreira após a
pandemia.

NÚMEROS E PARCERIAS

FAIXA ETÁRIA DO PÚBLICO

Um bom relacionamento com as
marcas parceiras é outra grande
missão do cantor MATTEUS, o qual
participa de toda a ação, desde a
criação da ideia até a produção e
edição dos vídeos para que haja o
máximo de aproveitamento das
parcerias. Prova disso é a parceria
fechada com grandes marcas, como
NIVEA, GOOGLE,

SEARA

SKYY VODKA, MOBLY, FREECO

