
Celular vira mídia fonográfica exclusiva 
Neila Baldi 
 
Um dos álbuns mais aguardados no mundo pop brasileiro, o da "sensação da internet", Mallu 
Magalhães, chega ao mercado oficialmente no próximo dia 15, mas, de forma inédita, já está 
disponível no celular. Não, não se trata de pirataria. E, sim, do investimento em marketing de 
duas empresas: a Vivo e a Motorola. Todo o CD de lançamento da jovem cantora está 
disponível em cinco versões de celulares Motorola e no site da Vivo. 
 
Assim como a Vivo, outras operadoras de telefonia móvel também apostam na música de 
celular e fazem parcerias com gravadoras para embarcar conteúdo, incluindo álbuns inteiros. A 
Pitty, por exemplo, ganhou "celular de platina", pela vendagem de 200 mil aparelhos, em julho 
passado. Entre as gravadoras, o meio digital responde por 15% a 25% do faturamento - que 
em 2007 foi de R$ 312,5 milhões. Diante disso, elas estão criando "selos digitais". Trata-se de 
um nova fonte de renda, uma vez que o volume comercializado cai todos os anos - em 2007 
foram 31,3 milhões de unidades de CDs e DVDs, número 17,2% inferior ao de 2006.  
 
Gravadoras, empresas de telefonia e fabricantes de celulares têm "olheiros digitais", atrás das 
novidades no mundo da música. Mas, para alçar um novato ao estrelado, existe um critério, 
além do artístico: o número de visitação dos vídeos ou músicas destes artistas em site como 
YouTube e MySpace. Foi assim que Mallu Magalhães foi descoberta (ver matéria abaixo).A 
Warner tentou contratar Mallu Magalhães, que optou por gravar seu álbum de forma 
independente. Seria a primeira artista que a empresa "descobriria" na internet e lançaria. "A 
internet é uma plataforma para se descobrir artistas", diz acreditar o gerente de novos 
negócios da Warner, Gian Ucello.  
 
Para o lançamento do álbum de Mallu, a Vivo e a Motorola ofereceram cinco modelos de 
celulares, com todo o conteúdo dentro - duas músicas não estão no CD e são exclusivas destas 
empresas. Além disso, os clientes podem baixar as músicas do site criado especialmente para 
a cantora. Foi a primeira vez também que, para um lançamento deste tipo, a Vivo fez uma 
campanha 360º. "Nossa idéia foi levar mais opções às pessoas", diz a cantora, sobre o 
lançamento no celular antes do CD. O gerente de ofertas premium da Vivo, Fábio Freitas, 
acrescenta que, como a cantora surgiu na internet, o celular "tem a ver com o público dela". 
Antes do álbum de Mallu, a Vivo já havia feito uma campanha publicitária, de celular pré-pago, 
com a cantora.  
 
"Queremos trazer o que é de novo, exclusivo, que fala com o público de maneira própria", 
afirma Andréia Vasconcelos, gerente de marketing da Motorola. Ela lembra que a empresa não 
fornece só a música, mas "a experiência completa", que inclui um cartão de memória com 1 
giga - para armazenar mais conteúdo - e um tecla de acesso rápido à música.  
 
"No celular você vai ter a convergência de tudo: telefone, tevê, internet", diz o gerente de 
novos negócios da DeckDisk, Fábio Silveira. Opinião semelhante tem a diretora de marketing 
da Sony Ericsson, Flávia Molina. "Há dois anos apostamos que o consumidor busca a 
convergência total." Fiore Magone, gerente de softwares e serviços da Nokia do Brasil, lembra 
que hoje os fabricantes de celulares já são os maiores tocadores de música digital.  
 
Possibilidades de uso  
 
Silveira cita como uma das possibilidade de uso da tecnologia o Chat 3G que a empresa fez 
com a Brasil Telecom e algumas bandas, como Strike, Nação Zumbi, Cachorro Grande e Pitty.  
 
Com o cantor Bruno Miguel, a DeckDisk inicia, na semana que vem, no MySpace, uma 
promoção que os fãs podem fazer duetos com ele. É também um jeito de conhecer novos 
talentos.  
 
A Motorola fez, por exemplo, um show exclusivo da cantora Fergie, para pessoas que 
compravam um determinado modelo de celular. Já a Claro, este mês, está com parceria com o 
Skank, e os shows do grupo podem ser assistidos pelo celular ou pelo portal.  



 
Novidades no front  
 
Uma cantora descoberta pela DeckDisk foi Jullie, de 20 anos, cujo CD será lançado em maio do 
ano que vem, com possibilidade de parceria com alguma fabricante de celular e operadora. "A 
gente nunca trabalha o artista novo sem antes passar pela internet", justifica Silveira da 
DeckDisk. Na semana que vem, a gravadora encerra uma promoção on-line que formou a 
banda que irá acompanhar a artista em shows.  
 
Na Claro, os novos talentos podem ser descobertos no "Demo Hits", que existe desde 2004. As 
bandas com maior número de dowloads são premiadas pela empresa. Entre elas estão 
Asterisco Zero e Zeferina Bomba. "Esta estratégia traz um conceito de atualização para a 
marca", afirma João Victor Martins, gerente de serviços de valor agregado da Claro.  
 
A Nokia promete para até o final deste ano sua loja virtual - algo que a Sony Ericsson fará no 
ano que vem. Com o lançamento do projeto, junto com um aparelho, os clientes terão acesso 
ilimitado a dowloads por um ano.  
 
Há um mês a Sony Ericsson lançou o álbum do grupo Cold Play e aqueles que comprarem o 
aparelho concorrerão a assistir ao show do grupo em Londres, em dezembro. Na Tim, o último 
lançamento foi do álbum do High School Musicam 3, antes da estréia do filme no cinema. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. C5. 


