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Gabi Mattos
Cantora, 24 anos, São Paulo

Com atitude marcante, talento e carisma, Gabi Mattos 
cresceu ao som do violão do pai. Entre 2010 e 2012 passou 

a dividir os vocais de uma banda de amigos.

Ganhou destaque em 2013 ao participar da segunda 
temporada do The Voice Brasil e já passou por diversos 

programas de televisão.

Apresenta-se em casas de show, bares, pubs, eventos 
corporativos e particularares, envolvendo o público com 

o melhor da música pop.

Seu repertório é composto por grandes sucessos 
internacionais de Amy Winehouse, Bruno Mars, Beyoncé, 

Elle King, Katy Perry, Joss Stone, entre outros.



2013
The Voice Brasil Final The Voice Brasil 

Cante Outra Vez - Caldeirão do Huck

Virou as 4 cadeiras da 2a edição do The Voice Brasil, com 
a música Wholle Lotta Love da banda Led Zeppelin

Gabi Mattos canta com Jota Quest o sucesso ‘Mandou Bem’Deixou o programa na fase das batalhas com a música 
“Máscara “ da cantora Pitty.

“Uma das melhores vozes que vimos aqui”. Essa é a frase que 
Lulu Santos diz após a apresentação de Gabi Mattos.

Vencedora do quadro Cante Outra Vez do Caldeirão do Huck, Gabi 
Mattos volta ao palco do The Voice Brasil para cantar ao lado da 
banda Jota Quest. “A Gabi é uma querida, me surpreendi muito 
com ela. Ela chegou com muita determinação e não teve medo. 

Ela está afim de fazer isso muito bem”, conta Flausino.

“A música privilegiou a Anne Marie. Mas isso não significa que a 
Gabi seja menor”, Carlinhos Brown.

Eliminados no The Voice começam a disputa no Cante 
Outra Vez no caldeirão do Huck

Eles começaram o programa cantando música de Raul Seixas e se 
dividiram em grupos na primeira fase da competição.

Terceiro grupo canta sucesso ‘Por Enquanto’, composto por 
Renato Russo e Interpretado pela saudosa Cássia Eller.

Gabi Mattos e mais 4 meninas se apresentaram na Barca                                
Rio-Niterói com a bela vista da Baía de Guanabara.

Gabi Mattos leva rock ‘n roll para o palco do Caldeirão
Paulista de 19 anos cantou “Máscara”, de Pitty.

“Adorei a performace dela, atitude desde o começo e ganhou a 
plateia do jeito que ganhou como todo o mundo viu.”, Artur Xexéo

Gabi Mattos vence o Cante Outra Vez e se apresentará na 
final do The Voice Brasil

A atitude de Gabi se uniu com seu talento e conquistou os jurados. 
Com três votos, irá se apresentar na grande final do The Voice.

http://gshow.globo.com/programas/the-voice-brasil/programa/noticia/2013/10/gabriella-matos-canta-whole-lotta-love-e-lulu-elogia-perfeicao-tecnica.html
http://gshow.globo.com/programas/the-voice-brasil/programa/noticia/2013/10/gabriella-matos-canta-whole-lotta-love-e-lulu-elogia-perfeicao-tecnica.html
http://gshow.globo.com/programas/the-voice-brasil/programa/noticia/2013/12/gabriella-matos-canta-com-jota-quest-o-sucesso-mandou-bem.html
http://gshow.globo.com/programas/the-voice-brasil/programa/noticia/2013/11/anne-marie-se-apodera-da-musica-e-vence-batalha-contra-gabriella-matos.html
http://gshow.globo.com/programas/the-voice-brasil/programa/noticia/2013/11/anne-marie-se-apodera-da-musica-e-vence-batalha-contra-gabriella-matos.html
http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/12/eliminados-no-the-voice-comecam-a-disputa-no-cante-outra-vez.html
http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/12/eliminados-no-the-voice-comecam-a-disputa-no-cante-outra-vez.html
http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/12/terceiro-grupo-canta-sucesso-por-enquanto-na-primeira-fase-da-competicao.html
http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/12/terceiro-grupo-canta-sucesso-por-enquanto-na-primeira-fase-da-competicao.html
http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/12/gabriella-matos-leva-rock-n-roll-para-o-palco-do-caldeirao.html
http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/12/gabriella-matos-leva-rock-n-roll-para-o-palco-do-caldeirao.html
http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/12/gabriella-matos-vence-o-cante-outra-vez-e-ira-se-apresentar-no-the-voice.html
http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/O-Programa/noticia/2013/12/gabriella-matos-vence-o-cante-outra-vez-e-ira-se-apresentar-no-the-voice.html


Virada Cultural 10 anosFestival Sertanejo

Festival Sertanejo (11/10/14) Gabi Mattos canta 
Evidências, sucesso de Chitãozinho e Xororó.

Festival Sertanejo (11/10/14) Gabi Mattos interpreta 
Ainda Ontem Chorei de Saudade, de Moacyr Franco

“Você canta muito bem, tem muito futuro” Belutti “Uma Voz extraordinária!” Roberta Miranda

Convidada para participar do Festival Sertanejo com a proposta de misturar o sertanejo com o rock, 
Gabi mostrou sua versatilidade e superou as expectativas. Deixou a competição com apenas 0,2 pontos 
de diferença para a dupla vencedora do programa.

2014
Máquina da Fama

Máquina da Fama (16/06/14) - Pink mostra energia e 
conquista boa nota no Máquina da  Fama.

Com nota 9.6, Gabi Mattos interpreta Raise Your Glass da  
cantora P!nk e leva o terceiro lugar.

Em 2014, participou da Virada Cultural 10 anos com Dom 
Paulinho Lima. Para divulgação, interpretaram a música
Kiss From a Rose do cantor Seal no programa Revista da Cidade 

transmitido pela TV Gazeta

#Freeksparty - FreeKS Ft. Gabi Mattos
(05/10/2015)

2015

Passatempo - Programa Amaury Jr.
(01/05/2016)

Entrevistada por Lilia Klabin, Gabi conta sobre suas experiências 
e próximos passos de sua carreira

Máquina da Fama (16/11/15) - De peruca vermelha, 
cover vive Taylor Swift, interpretando Bad Blood

Máquina da Fama (21/12/15) Cover fica loira e canta 
Shake It Off da Taylor Swift

 Gabi levantou o público, surpreendeu a apresentadora e 
conquistou o  primeiro lugar da competição. 

5 vencedores da segunda temporada foram convidados para 
participar dos “Melhores do Ano”, Gabi levou o terceiro lugar. 

Convidada pela banda FreeKS, Gabi participou do clipe
#Freeksparty lançado no dia 02/12/2016.

Entrevista Participação Máquina da Fama

https://youtu.be/tPAOoaQeViM?t=27m6s
https://youtu.be/tPAOoaQeViM?t=27m6s
https://www.youtube.com/watch?v=tPAOoaQeViM&feature=youtu.be&t=1h15m30s
https://www.youtube.com/watch?v=xsev3QfyvPo
https://www.youtube.com/watch?v=xsev3QfyvPo
https://youtu.be/LOi-E8IqBAM
https://youtu.be/e5LbQ3338xM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DfwDdgcpSCV4
https://www.youtube.com/watch?v=1koJrxD0c7Y
https://www.youtube.com/watch?v=1koJrxD0c7Y
https://www.youtube.com/watch?v=Zptn9RiY9Gk
https://www.youtube.com/watch?v=Zptn9RiY9Gk


2016

Participou da 2a temporada do programa Na Voz Delas exibido pelo Canal Bis interpretando sucessos de diferentes épocas. 
*Senha para os vídeos: gabi

Candy (Iggy Pop)

Bette Davis Eyes (Kim Carne)

Não Identificado (Gal Costa)

Don’t Stop Believin’ (Journey)

Don’t Cha (Pussycat Dolls)

Mesmo Que Seja Eu (Erasmo Carlos)

Eyes Without a Face (Billy Idol)

Nine Out Of Ten (Cartano Veloso)

Missing (Everything But the Girl)

Love Me or Leave Me (Nina Simone)

Don’t You Want Me  (The Human League)

Chrerish (Madonna) Save A Prayer (Duran Duran)

Na Voz Delas

https://vimeo.com/174222649
https://vimeo.com/177705991
https://vimeo.com/182137194
https://vimeo.com/175719879
https://vimeo.com/178918129
https://vimeo.com/182136930
https://vimeo.com/175842287
https://vimeo.com/179494572
https://vimeo.com/192518326
https://vimeo.com/176776887
https://vimeo.com/192518204
https://vimeo.com/192519992
https://vimeo.com/192521422


abril/2014 Evento Corporativo - Direção Globo Nacional 
Ilha de Comandatuba - BA

abril/2015 Blá Bar
São Paulo - SP

abril/2016 Skull Bar
São Paulo - SP

setembro/2014  Choperia Parati
Amparo - SP

maio/2015  (Rock & Soul) Prêmio Gazeta Empresarial
Aracruz - ES

dezembro/2014 Porsche GT3 Cup
São Paulo - SP

outubro/2015 Bourbon Street Music Club
São Paulo - SP

março/2015 Honda-HRV - Apresentação para Imprensa
Brasília - DF

junho/2016 Jet Lag Pub 
São Paulo - SP

junho/2017 The Orleans
São Paulo - SP

março/2018 Centro Cultural da Juventude - Ruth Cardoso
São Paulo - SP

setembro/2017  The Sailor
São Paulo - SP

Shows



Novos Projetos

Contatos
(11) 3280 6399 | (11) 9 7733 6399 | contato@gabimattos.com.br

WWW.DOMMUSIC.COM.BR

Além de apresentar seu show acompanhada de baixo, bateria, 
guitarra e teclado, atualmente Gabi Mattos se dedica ao 
seu novo trabalho, Charlie’s Devils, um trio com voz, piano 
e baixo, que integram um show intimista e emocionante.

www.dommusic.com.br

	Passatempo (Programa Amaury Jr.)

