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Rodrigo Santos � baixista do Bar�o Vermelho h� 20 anos. Considerado um dos 
melhores baixista do Brasil, Rodrigo tamb�m tocou com Lob�o, L�o Jaime, Jo�o Penca, 
Blitz e Kid Abelha, entre outros artistas. Entrou para o Bar�o em 1991 e fundou os 
Britos em 94. Ao todo, vendeu mais de 4 milh�es de discos, ganhou 3 pr�mios Sharp, 
fez a abertura de 5 shows dos Rolling Stones no Brasil, participou de 3 festivais Rock in 
Rio (com Lob�o em 91, com Bar�o em 2001 e em carreira solo em 2011), participou de 
4 festivais Hollywood Rock e nos �ltimos 32 anos fez mais de 7.000 shows.

Em 2006, ganhou medalha de honra das m�os do pr�ncipe da Inglaterra, por servi�os 
prestados ao Reino Unido atrav�s da m�sica com um DVD de Beatles (Os Britos 
Cantam Beatles), gravado quase que integralmente na Inglaterra, incluindo tr�s shows 
no Cavern Club. Em 2007, ap�s anunciadas publicamente as f�rias do Bar�o, sem 
previs�o de volta, Rodrigo iniciou a carreira solo. Ao todo j� s�o mais de 900 shows, 3 
CDs de est�dio e um DVD “Ao Vivo Em Ipanema”, o primeiro da carreira solo, lan�ado 
em setembro de 2011. Da carreira solo j� tocaram bastante em r�dios pelo Brasil as 
m�sicas “Nunca Desista do Seu Amor”, “Estrangeiro”, “N�o V�”, “Voc� N�o Entende 
O Que � O Amor”, “Tempos Dif�ceis”, “Waiting On A Friend” e o hit da novela Os 7 
Pecados (Rede Globo), “P�o-Duro”.

Depois de dois cds totalmente autorais que receberam muitos elogios de cr�tica e 
p�blico – “Um Pouco Mais de Calma” (2007) e “O Di�rio Do Homem Invis�vel” (2009) 
– Rodrigo cria em 2010, shows em cima de uma Kombi e grava um cd em ingl�s, 
“Waiting On A Friend”, que inclui uma m�sica in�dita de Paul McCartney e outra 
in�dita de John Lennon. No mesmo ano, o cantor monta um power trio, d� o nome de 
Rodrigo Santos & Lenhadores e tamb�m ganha o mercado de festas coorporativas, 
fazendo no momento mais de 15 shows por m�s.

Rodrigo se tornou em 2006, coordenador de um centro de tratamento de depend�ncia 
qu�mica e alcoolismo no Rio de Janeiro (Centro Vida – Sta Teresa), faz palestras-shows 
e tamb�m � embaixador da campanha Estrelas do Bem, beneficente ao Retiro dos 
Artistas. Atualmente est� compondo a trilha de cinema do filme “Abajour” e 
apresentando o programa “Roda de Rock”, em breve nas TVs.



Nos shows, Rodrigo � acompanhado por Fernando Magalh�es (guitarrista do Bar�o 
Vermelho) e Kadu Menezes (ex-baterista de Kid Abelha e Lob�o) – o repert�rio � de 
hits, entremeadas de m�sicas de sua carreira solo. Rodrigo conta sua hist�ria musical e 
influ�ncias, tornando o espet�culo uma catarse sonora e de muita participa��o do 
p�blico!

* O DVD Rodrigo Santos Ao Vivo Em Ipanema (2011) tem participa��es de Ney 
Matogrosso, Frejat, Isabella Taviani e o tecladista do Guns n Roses, Chris Pitman, entre 
outros.

* Rodrigo Santos arrebentou no Rock in Rio 2011 sendo considerado o melhor show da 
Rock Street e um dos melhores de todos os palcos, com direito a tr�s bis e gritos 
entusiasmados da plat�ia de : “Palco Mundo!! Palco Mundo!!”


