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Keco Brandão é compositor, arranjador, 
programador, vocalista, instrumentista e 
produtor musical. Trabalhou como 
criador, arranjador e produtor musical na 
produtora de som Lua Nova e na 
gravadora Lua Music, sob direção do 
produtor e compositor Thomas Roth. Ali 
permaneceu por 10 anos. 

Em 2005 foi indicado pelo pianista e 
arranjador César Camargo Mariano para 
compor a nova banda da cantora Gal 
Costa, exatamente na época em que Gal 
completava 60 anos, entrava para o 
casting da gravadora Trama e saía em 
turnê nacional para apresentar o show do 
CD "Hoje". 

Em 2007 ingressou na Rede Record de 
televisão, contratado como produtor 
musical exclusivo para a inauguração do 
novo canal de notícias Record News e para 
a programação geral da emissora. Nas produções para as novelas, arranjou e produziu para artistas 
como Zizi Possi, Fafá de Belém, Leila Pinhero, Ângela Ro Ro, Lupa Mabuze, Zé Luíz Mazziotti e 
Grupo Cantrix. 

Sua eclética discografia hoje é composta por 10 CDs: "Tatanka", no estilo World Music, em 
homenagem aos índios das três Américas; "Classical'n'Bossa", uma seleção de 10 obras da música 
erudita, relidas em ritmo de bossa nova; "Paisagens do Vento", composições de etnias variadas com 
o elemento Vento como elo e tônica do trabalho; "Jazz'n'Bossa", uma seleção de 10 tradicionais 
standards da canção norte-americana, arranjados sob a estética do estilo bossa nova; a coleção 
"Música e Natureza", para fins terapêuticos, composta por 4 CDs ("Passarinhos", "Baleias e 
Golfinhos", "Floresta" e "Cosmos"), em que a música se funde com sons da natureza; 
"France'n'Bossa", terceiro volume da série ‘n’Bossa, lançado em 2005 pela gravadora Lua Music e 
que reúne 13 clássicos da canção francesa, tais como "La Vie En Rose", "Ne Me Quitte Pas" e "Je 
T'aime Moi Non Plus". 

Keco já atuou ao lado de importantes nomes da MPB, como Zizi Possi, Jane Duboc, Virgínia 
Rodrigues, Leila Pinheiro, Toquinho, Toninho Horta, Pedro Mariano, Roberta Miranda, Fábio Junior, 
Ivan Lins, Jair Rodrigues, Cida Moreira, César Camargo Mariano, Vânia Bastos, grupo vocal Boca 
Livre, entre outros. 

Foi diretor musical do programa Cia. da Musica (CNT/Gazeta), em parceira com o produtor João 
Marcelo Bôscoli, diretor musical da gravadora Trama, onde criou arranjos para artistas como Milton 
Nascimento, João Bosco, Luiz Melodia, Elza Soares, Zélia Duncan, Carlos Lyra, Chico César, Flavio 
Venturini, Roberto Menescal, Baby do Brasil, Daúde, Raul de Souza, Pepeu Gomes, Margareth 
Menezes, Verônica Sabino, Rosa Passos, Wagner Tiso, Sivuca, Joyce, Cássia Eller, Fátima 
Guedes, Ná Ozzeti, Itamar Assumpção, entre outros. 

Em seus CDs de carreira solo e shows já contou com a participação de músicos e artistas como 
Marlui Miranda, Mônica Salmaso, Virgínia Rosa, Lula Barboza, grupo vocal IAKIRANA, Simone 
Guimarães, Teco Cardoso, Amador Longuinni, Guello, Toninho Ferragutti, Sylvinho Mazzucca, 
Otávio de Moraes, Max Robert, Daniel D'Alcântara, Paulinho Paulelli, Thomas Roth, Proveta, Léa 
Freire; as cantoras Tatiana Parra, Lucila Novaes, Graça Cunha e Daisy Cordeiro; os violonistas 
Marcus Teixeira, Conrado Góes, Tuco Marcondes, Dinan Machado e Camilo Carrara; o pianista e 
clarinetista Jether Garotti; o gaitista Vitor Lopes; os cantores Tito Bahiense, Heitor Branquinho, Lupa 
Mabuze, Josias Damasceno, Edson Montenegro; os bateristas Pepa D'elia, Eduardo Ribeiro, Sergio 
Rezze, Celso de Almeida; os cellistas Julio Ortiz, Fabiana Mino e Marisa Silveira, entre outros 
expressivos nomes da música. 



Acompanhou artistas finalistas das edições "Intérprete e Compositor", do reconhecido Prêmio VISA 
de Música (supervisionado pelo maestro Nelson Ayres), como a cantora Lucila Novaes e os 
cantores e compositores Rafael Altério e Cláudio Nucci.  

Em 2003 foi produtor, arranjador e diretor musical do álbum "Disco de Ouro", da cantora Ângela 
Maria, em comemoração aos 50 anos de carreira da artista. 

Em 2007 foi indicado como pianista para acompanhar a apresentação no Teatro Municipal de São 
Paulo da artista plástica, compositora e viúva do Beatle John Lennon, Yoko Ono. 

Em 2008 participou da temporada exclusiva de três meses da cantora Zizi Possi na casa de shows 
Tom Jazz, em São Paulo. Cada apresentação teve um convidado diferente, entre os quais Alcione, 
Eduardo Dussek, Alceu Valença, Luíza Possi, Ana Carolina, João Bosco, Ivan Lins, Edu Lobo, 
Toninho Ferragucci e Roberto Menescal. 

Seus trabalhos já foram comentados por importantes nomes da publicidade brasileira, como 
Washington Olivetto, então da W/Brasil, na revista About, e Christina Carvalho e Pinto, da Full Jazz, 
no jornal Meio e Mensagem. 

Em 2009 lança "Collection'n'Bossa", pela gravadora Lua Music, reunindo em uma única caixa seus 3 
CDs da coleção 'n'Bossa, respectivamente: "Jazz'n'Bossa", "France'n'Bossa" e "Classical'n'Bossa". 
Também passa a integrar o grupo da cantora baiana Virgínia Rodrigues em turnê no Brasil e no 
Canadá. 

Em fevereiro de 2010 apresenta-se ao lado de Virgínia Rodrigues no Place des Arts, em Montreal, 
no Canadá, durante o festival Montréal en Lumière, onde divide a noite com o grupo cubano Buena 
Vista Social Club. 

Ainda em 2010 lança pela gravadora Lua Music o CD "Paisagens", em parceria com a empresária 
Christina Carvalho Pinto e a empresa Conteúdo com Conteúdos. "Paisagens" é um trabalho em 
estilo World Music que passa por diferentes culturas de quase todos os continentes. Permeado 
pelos quatro elementos, Terra, Fogo, Ar e Água, é uma homenagem declarada ao planeta Terra e 
propõe ao ouvinte um mergulho na riqueza e na diversidade sonora do nosso planeta. 

Também em 2010 participa como convidado especial da gravação do DVD do cantor Cauby Peixoto, 
no show "Cauby Sings Sinatra", acompanhando ao piano o cantor em sua interpretação da canção 
"Laura". 

Em 2011 é convidado para participar como tecladista e arranjador da gravação do DVD da cantora 
Luiza Possi no show "Seguir Cantando", gravado ao vivo na casa de espetáculos City Bank Hall. 
Ainda em 2011, segue excursionando por todo o Brasil como tecladista da banda de Luiza Possi. 

Em 2012 participa do novo show de Zizi Possi, "Tudo se Transformou", gravado ao vivo na casa de 
espetáculos Tom Jazz. 

Em 2013 é contratado pela editora de obras musicais MJC para prestar assessoria musical na 
organização e recuperação do acervo das obras feitas exclusivamente para a programação de toda 
a Rede Record. 

Atualmente segue realizando shows pelo Brasil ao lado das cantoras Zizi Possi e Luiza Possi. 
Também produz jingles e trilhas como free lancer para várias produtoras de som e emissoras de TV. 

Contatos: 

www.kecobrandao.com.br 

www.facebook.com/kecobrandaomusica 

Shows e entrevistas: (11) 95377-1111 

kecobrandao@gmail.com 


