


objetivo
Fazer música pra gente não é apenas um ofício. 
Carregamos a obrigação de sermos porta-
vozes da alegria e de contagiar todos que 
estão ao nosso redor. Acreditamos que o som
transforma e pode ser a válvula de escape para 
a situação turbulenta que este mundo se
encontra.



O Grupo Menos é Mais começou a se apresen-
tar em novembro de 2016 a partir da iniciativa
de três músicos, Gustavo Goes, Jorge Farias e 
Pietro Silva, que tocavam juntos samba e pago-
de em ocasiões mais intimistas e em festas 
particulares. A afinidade musical, experiência
administrativa em bandas e a amizade foram 
fatores determinantes para a criação do grupo 
e união de três amigos em prol de um bem 
comum.

início



Assim que a união do trio se oficializou como 
banda, recebeu sua primeira oportunidade de
tocar: na Colônia Agrícola Samambaia, no bar 
Estação Beer, por onde permaneceu, semanal-
mente, por cinco meses. Ao longo desse perío-
do, mais um integrante entrou no grupo, Ramon 
Alvarenga. As apresentações eram o principal 
cartão de visita para serem contratados em 
casamentos, aniversários e festas abertas ao
 público.



cresci
mento

O grupo passou a se apresentar em casas tradi-
cionais em Brasília, como Calaf e Bamboa, e
criar um público cativo, que pedia Menos é Mais 
em diversos lugares, para produtores e
produtoras. A visibilidade fez com que a vies-
sem os convites para abrir shows de grupos
nacionais de pagode, como Pixote e Os Traves-
sos, e possibilitou que a gente dividisse palco
com o Bom Gosto em uma participação.



Em paralelo a esses show grandes, a banda se 
apresentava semanalmente aos domingos em
uma roda de samba no Buteco da Boa, na 201 
Sul. Apesar do espaço pequeno, o grupo le-
vava, em média, 600 pessoas na casa e atingiu 
um recorde de 900 pessoas nas férias. Mesmo 
em dias com grande concorrência de artistas 
nacionais, os pagodeiros não deixavam de ir 
ao Buteco para curtir um clima intimista, fami-
liar e alegre.



ama
dureci
mento

O sucesso do Buteco fez com que outras casas 
procurassem a gente para fazer eventos
semanais, como o Merkadão Paulista e o Brazo-
lia, em parceria com artista de renome no
cenário local. Todas as sextas o grupo se apre-
senta no Brazolia e atinge um público que, até
então, não tinha à disposição um pagode no 
centro de Brasília. Assim como nos outros
lugares, a banda se utiliza de uma formação re-
duzida para ter mais intimidade com o público.



Assim que o grupo parou de se apresentar no 
Buteco da Boa aos domingos, conseguiu uma
solução momentânea para este dia do calendá-
rio: o Hostel Brasília, evento montado no Clube
Coat, que ficou durante o período de férias. As-
sim como no Buteco, o grupo implantou as
mesmas estratégias de comunicação para levar 
o público para um ambiente amigável com
cerveja barata.



produção
de 
eventos



começo
O Menos é Mais trabalha em parceria com a 
Bem Dito Produções, que cuida dos eventos da
grupo, e também tem contribuição no cresci-
mento do nome da banda. Em 2017, o grupo 
e aprodutora passaram a produzir eventos no 
Calaf, um tradicional bar do centro de Brasília. 
O conjunto se apresentou durante dois anos, 
mensalmente, para uma média de 800 pessoas.
Entre as festas feitas no Calaf, estão: To Fazen-
do Amor com 8 Pessoas e Procura o Juízo no
Chão.



evolução

O crescimento do grupo está associado ao da 
produtora. Em outubro de 2017, a produtora
decidiu criar um evento externo, sem vínculo 
com casas de show, na Acadêmicos da Asa Nor-
te e atingiu um público de 1300 pessoas com a 
festa Esqueci Como Namora. Três meses depois
foi a vez de levar esse público para a Ascade 
com a segunda edição da festa, que tinha
cenografia moderna, estrutura de palco e som 
sofisticados e logística mais elaborada.



O trabalho não se restringiu a eventos de gran-
de porte e a produtora passou a aproveitar a
falta de propostas para festas de pagode na ci-
dade. Com isso, começou a produzir pagodes 
em bares, com nomes criativos e identidade 
visual forte. Assim, surgiu o “Quem Diz Não Pro 
Litrão?” no Buteco da Boa, com média de 600 
pessoas, durante 1 ano e 1 mês, e “Me Leva 
Junto Com Você”, com média de 500 pessoas.



ama
dureci
mento

Com a força que o Menos é Mais desenvolvia 
fora do palco, a partir da Bem Dito e que
acompanhava o crescimento musical, os even-
tos começaram a acontecer com mais elabo-
ração e eficiência. A delimitação de tarefas e 
capacitação dos envolvidos permitiu que, em 
menos de uma semana, conseguíssemos fazer 
um evento de sucesso no Hostel Brasília aos do-
mingos, em janeiro deste ano. O projeto se des-
pediu com um recorde de público de 700 pes-
soas na Casa e que ratificou a máxima de que 
“domingo é o dia do Menos é Mais”.



Assim como no Hostel, surgiu outra oportuni-
dade em que a produtora e o grupo tiveram 
que correr contra o tempo, no projeto De Fé-
rias com Eles, que começou no complexo de 
lazer Yurb. Na primeira edição, com apenas 
três dias de divulgação, o grupo e a produtora, 
em parceria com o Grupo Di Propósito, con-
seguiram levar mais de 1,9 mil pessoas para o 
espaço, o que fortaleceu ainda mais o pagode 
em Brasília.



marca histórica
Apenas com atrações locais, o projeto bateu o 
seu próprio recorde e atingiu 2,5 mil pessoas 
na segunda edição, no Garden Hall, em 29 de 
dezembro. Ao todo, com as três edições que
aconteceram, o público somado foi de 6,3 mil 
pessoas, que se divertiram ao som do pagode
local.



gravações
Os números cresceram em 2018, ano que mar-
cou a gravação ao vivo do grupo. A gravação 
foi feita na festa To Fazendo Amor Com 8 Pes-
soas, em setembro de 2018. A produção audio-
visual foi publicada no Youtube e atingiu, até 
o momento, 71 mil visualizações. Os arranjos 
foram feitos por músicos que atuam no Rio de 
Janeiro e produzido no Distrito Federal. 

A segunda gravação foi lançada em 29 de janei-
ro de 2019, com produção de Thiago Viegas,
integrante da Bem Dito. O vídeo alcançou resul-
tados melhores, já que mostrou a essência do
grupo: roda de samba gravada em um domin-
go, em um botequim. Em menos de três dias, o
registro superou a marca de 30 mil visualiza-
ções.


