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A personalização da campainha do celular, com músicas que vão desde os hits mais 
tocados nas rádios até temas de filmes de sucesso, virou uma verdadeira febre no 
Brasil e promete se tornar um filão de mercado.  
A música "Velha Infância", por exemplo, do CD "Os Tribalistas", teve 200 mil 
downloads no mês de junho e se mantém entre as 10 mais baixadas, de acordo com a 
companhia CycleLogic. 
 
O fenômeno movimenta também a indústria de parceiros, criando novas formas de 
receita a um grupo de empresas que se propõem a tornar possível ao usuário não só o 
download da sua música preferida, como também outros tipos de personalização, 
como os fundos de tela e os ícones animados. Empresas como a própria CycleLogic 
(ex-StarMedia), PMovil, Takenet e Wiz Technologies crescem movidas por essa nova 
tendência verificada entre os usuários de celular. 
 
Na Vivo, por exemplo, o número de downloads de músicas para os "ring tones" dos 
celulares cresceu de 100 mil registrado em março deste ano para 1 milhão no mês de 
agosto. Com base nesses números, acredita-se que o país salte dos 600 mil downloads 
registrados em janeiro passado para mais de 2 milhões até o mês de dezembro.  
A receita gerada, de cerca de R$ 4 milhões - tomando-se o preço médio de R$ 2 por 
download - pode parecer pouco hoje, mas se o avanço continuar no mesmo ritmo, dá 
idéia do volume que pode significar tanto para operadoras como para seus parceiros e 
os autores das canções. 
 
"O potencial é muito maior. Hoje ainda temos uma limitação de aparelhos capazes de 
fazer isso", explica Luis Avelar, vice-presidente de marketing da Vivo. Dos cerca de 18 
milhões de assinantes da operadora no país, cerca de 6 milhões dispõem de modelos 
aptos a baixar músicas para personalizar a campainha.  
 
Os aparelhos mais modernos incluem o uso do Brew, tecnologia que permite ao 
assinante baixar uma ampliação e usá-la offline, sem pagar pela conexão. Com o 
Brew, é possível ouvir os vários ring tones antes de escolher qual deles será comprado. 
Na operadora Claro, o crescimento dos downloads também tem sido "exponencial", 
segundo Marco Quatorze, gerente de marketing. Entre janeiro e julho deste ano, as 
aquisições mensais de músicas cresceram 133%. Na comparação entre o primeiro 
semestre de 2003 e o mesmo período do ano passado, o salto verificado pela 
operadora foi de 7,45 vezes. 
 
A empresa, com 8,7 milhões de assinantes, espera um crescimento ainda maior 
quando iniciar a operação GSM, a partir de outubro. "No TDMA, o processo não é tão 
fácil como eu gostaria, e exige cerca de 22 cliques no aparelho. No GSM, poderemos 
reduzir para 6 cliques", diz o executivo. 
 
Na sua avaliação, uma das principais razões para o crescimento dessa aplicação é a 
real necessidade que o usuário sente hoje de diferenciar o toque do seu celular do 
toque dos demais. "Num escritório, por exemplo, a profusão de celulares acaba 
gerando confusão quando um toca e não se sabe de quem é", exemplifica. A diversão, 
no entanto, também pesa no sucesso dos ringtones. O gerente da Claro conta que, nos 
dias que sucedem grandes decisões no futebol, o download do hino do time vencedor 



dispara, seja para o torcedor comemorar, seja para provocar o amigo que torce pelo 
time derrotado. 
 
Os ringtones crescem mesmo sem campanhas massivas de marketing e pouca 
divulgação por parte das operadoras. Segundo Quatorze, "é muito caro fazer 
marketing de massa para esse serviço e, nesse caso, o boca-a-boca funciona melhor".  
No caso das operadoras mais novas no mercado, como a Oi, a oferta de aparelhos que 
permitem a personalização da campainha é maior. Segundo Flávia Barros, gerente 
geral de marketing da operadora, hoje mais de 60% dos usuários têm aparelho com 
esse recurso. De acordo com a executiva, a estratégia da Oi de formar uma parceria 
com a MTV para atingir o público adolescente tem feito muito sucesso. "Eles adoram e 
chegam a baixar em média 5 músicas por semana", afirma. 
 
Valor 15/09/2003 


