
Cantora multimídia é um fenômeno na rede 
 
Com apenas 16 anos, Mallu Magalhães não é somente uma cantora. É uma artista multimídia, 
além de compor ela também desenha e esculpe. Assim, seu site oficial criado pela Vivo para o 
lançamento do CD traz este mundo da jovem.  
 
"Eu queria mostrar para o público esta atmosfera da arte. Assim, ele tem acesso às letras e a 
todo o clima da criação, pois a junção de tudo isso forma a música", diz a cantora. O gerente 
de ofertas premium da Vivo, Fábio Freitas, diz que como a menina é um fenômeno musical e 
artístico, pois desenha e compõe, nada mais lógico que expressar isso por meio de um site", 
afirma. Todo o layout da página foi sugerido pela cantora. Ela diz que, agora, com o site da 
Vivo, sente seu trabalho completo.  
 
Ela conta que este primeiro disco é formado por algumas músicas que já estavam na internet e 
outras "inéditas" para quem não acompanhou seus shows. As canções que foram ao ar on-line 
começaram a ser postadas há um ano, quando ela pegou seu presente de aniversário de 15 
anos R$ 1,5 mil e pagou a gravação e o registro das músicas. Mais de 1,9 milhão de pessoas 
visitaram sua página no MySpace.  
 
A artista conta que o CD foi gravado de forma independente, por decisão sua, e pago a partir 
da parceria com a Vivo no primeiro semestre, a canção "J1" esteve na campanha da 
operadora, que havia embarcado o conteúdo em um celular da Motorola.  
 
Apesar de a maior parte de suas músicas conhecidas na internet serem em inglês, a cantora 
lembra que compõe também em português e usa a língua que melhor expressa o que deseja 
dizer no momento. O CD da cantora chega ao mercado no próximo dia 15, mas pode ser 
baixado no site da operadora. As músicas não têm DRM, ou seja, podem ser distribuídas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C5. 


