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Com a crise da indústria fonográfica, artistas estreitam relação com publicidade e gravam 
músicas ou mesmo obras inteiras sob encomenda para grandes marcas. 

 
Moby licenciou todas as faixas de seu álbum “Play” para anúncios publicitários 

 

Em tempos de música grátis disponível em qualquer blog ou site, cantores e gravadoras 
buscam um novo modelo de negócio. Os artistas vendem músicas próprias e inéditas ou 
compõem sob encomenda para assinar uma campanha de publicidade.  

Um pouco diferente dos tradicionais jingles que fazem com que os artistas apenas emprestem 
sua voz ou canções de seu repertório. Agora, há uma quantia paga (uma espécie de 
comissionamento) das empresas para os artistas e para as gravadoras.  

Dessa forma, em função da crise da indústria fonográfica, eles encontram no marketing uma 
forma para ganhar dinheiro. “Chama-se um artista importante para criar uma música nova 
especificamente para aquele propósito. Ou então, adquirir uma música inédita, o que faz com 
que integre o artista à marca”, afirma Manir Fadel, diretor de criação da agência 
Lew’Lara/TBWA.  

Para José Peña, gerente de projetos especiais e música digital da gravadora EMI no Brasil, a 
nova forma de relacionamento entre gravadoras e mercado publicitário é, sem dúvida, uma 
alternativa de fonte de renda em um período de crise.  

De acordo com dados mais recentes da Federação Internacional da Indústria Fonográfica 
(IFPI), as vendas de CDs e DVDs movimentaram R$ 19,4 bilhões em 2007, o que representou 
uma redução de 10% no faturamento comparado com o ano de 2006.  

No mercado brasileiro, a queda ficou em 25%, com faturamento de US$ 193 milhões em 2007. 
Ele afirma que ainda não há números fechados para 2008, mas diz que o mercado reagiu um 
pouco no ano passado.  

“Nós vendemos música, independente da mídia em que ela se apresenta”, diz o gerente. “Com 
esse novo relacionamento, sem dúvida, pode contratar mais músicos para os shows, organizar 
de forma impecável a turnê, entre outros fatores.”  

 



Música para você  

Exemplos de iniciativas da parceira entre artistas e empresas não faltam. Precursor do 
movimento, o cantor Moby licenciou todas as faixas de seu álbum “Play” (1999), que vendeu 
cerca de 10 milhões de cópias, para anúncios publicitários. 

Dez anos depois, a dupla britânica Groove Armada, que não tem gravadora, decidiu lançar oito 
músicas em parceria com a empresa de bebidas Bacardi. O duo ainda excursionou pelo mundo 
tocando em eventos da marca de bebida.  

“Na onda de música grátis na internet, precisamos pensar em novas estratégias para dar a ela 
algum valor”, disse Andy Cato, músico do Groove Armada, durante o Midem, a principal feira 
da indústria fonográfica, realizada em no fim de janeiro em Cannes.  

 

 
A dupla britânica Groove Armada lançou oito músicas em parceria com a empresa de bebidas Bacardi 

 

A cantora americana Hope Sandoval e o grupo francês Telepopmusik gravaram, em 2008, 
músicas inéditas para o disco “In the Air”, lançado pela Air France. O álbum é tocado nas 
aeronaves. Já a vocalista americana Santogold entrou no mercado musical de forma 
profissional após a venda de oito faixas de seu disco de estréia, que leva o seu nome, 
licenciadas para publicidade e para games.  

Depois se tornou estrela do comercial da Converse ao lado de Julian Casablancas (dos Strokes) 
e do produtor badalado Pharrell Willians. Eles fizeram a música (“My Drive Thru”) e estrelaram 
o anúncio para a marca de tênis – o vídeo se tornou hit no YouTube.  

“A música pode desempenhar um papel importante no reforço da marca e conquistar um 
público que até então não fazia parte de sua clientela", disse Jakob Lusensky, presidente da 
Heartbeats Internacional, agência de comunicação finlandesa que lançou em estudo intitulado 
“Sounds like branding” (Sons como marcas) no Midem.  

De acordo com o estudo, sete entre 10 das principais marcas gastam 5% ou menos de seu 
orçamento de marketing com música. "A tendência é aumentar esse investimento. Algumas 
empresas estão percebendo que, quando usada de forma correta, a música é uma ferramenta 
estratégica poderosa", disse Lusensky.  

 

 



Novo mercado  

Para o veterano produtor musical, Pena Schimidt, que lançou o disco “Cabeça dinossauro”, dos 
Titãs, entre outros, essa parceria entre publicidade e cantores é, sem dúvida, uma 
oportunidade para aumentar a renda e dar mais visibilidade do artista.  

“Não vejo isso como problema”, afirma ele. “Estar atrelado a uma marca pode acrescentar 
valor à obra do cantor. De alguma forma, ele está sendo reconhecido.”  

Para Schimidt, deve haver uma escolha criteriosa do cantor ou banda para não destoar do 
produto que se quer vender. Quando há uma sintonia entre essas duas vertentes, segundo o 
produtor, a música pode trazer à empresa um caráter de inovação, atitude e 
contemporaneidade e pode fazer com que os ouvintes queiram saber mais sobre a música e 
faça downloads pela internet, assistam no YouTube e até comprem o CD.  

É o que acredita o músico Seu Jorge, que em 2007 compôs uma canção, “Eterna Magia”, para 
a cachaça Sagatiba. A música entrou no álbum “América Brasil”. A empresa pagou não apenas 
pela canção como bancou a turnê do músico.  

“Isso é negócio, é business”, disse o cantor na época, que é artista da gravadora EMI. Para 
Peña, diretor da gravadora, essa parceria permitiu ao cantor melhorar a infra-estrutura de seu 
show e, principalmente, atingir um número maior de pessoas que antes não conheciam a sua 
música.  

Investimento com cautela  

Aos 16 anos, Mallu Magalhães fez sucesso pela internet antes de lançar o primeiro disco e foi 
indicada a três grandes categorias do Vídeo Music Brasil, o prêmio de música da MTV. Em 
seguida, sua música “Once upon a time there was a flying cat”, se tornou tema do comercial 
da operadora de celulares Vivo.  

Diante da identificação da cantora com o público-alvo da operadora, a empresa lançou em 
novembro o álbum de estréia da cantora primeiro nos celulares. E a nova campanha também 
conta com música de Mallu.  

“É uma forma de aproximar nossos clientes por meio da música”, afirma Fábio Freitas, gerente 
do segmento Jovem da Vivo. “Estamos atrelando a nossa marca a uma artista que o cliente se 
identifica.”  

Os resultados, segundo Freitas, foi positivo. “Conseguimos 100.000 downloads de músicas de 
Mallu Magalhães, de novembro até começo de fevereiro.”  

Para Fadel, da agência Lew’Lara/TBWA, é necessário estabelecer um contexto entre a marca e 
a música. “Porque senão a música se torna maior do que o comercial. E as pessoas acabam 
não se lembrando do produto.”  
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