
	  

	  

Brancoala lança seu primeiro CD 

O CD “Brancoala – Vamo Que Vamo” contém 12 músicas autorais 

O CD de estréia do cantor e compositor Brancoala, produzido pelo próprio artista, contém 
12 músicas autorais. Entre os sucessos estão “Craudete”, “Muleque Doido da Quebrada”, 
“Skate é Arte”, entre outras melodias. O CD conta com 4 canções inéditas, entre elas, 
“Sou Caiçara” e “Mãe”, música que o cantor fez em homenagem à sua mãe. O CD traz 
ainda a participação especial do guitarrista Javier Avilés na faixa número 8, “Efeito 
Borboleta”. 

Com duração de 35m38, o CD contém letras originais e divertidas que relatam algumas 
experiências do artista, como na música “Sou Caiçara” que fala sobre os anos em que ele 
morou na Baixada Santista e sua rejeição com a praia e o sol.  

O hit e carro chefe do CD é a música “Craudete”, que conta com mais de 2 milhões de 
visualizações em seu canal do youtube. A letra fala sobre a vida de uma personagem 
criada pelo cantor inspirada em sua mulher que se chama “Claudia”. Com muito humor e 
romantismo, a música se tornou viral no facebook, com mais de 2 milhões de 
visualizações, e também no whatsapp. 

Em Setembro de 2015 a música “Craudete” ficou em primeiro lugar no Spotify durante 
14 dias consecutivos em várias playlists do Brasil. 

 
 
 
Ficha técnica 
 
Artista: Brancoala 
Título: CD Brancoala – Vamo Que Vamo 
Gravadora: Memo Music 
Duração: 35m38  
Produção Musical: Brancoala (Memo Music) 
Direção Artística: Brancoala 
Fotografia: Santopalomo 
Participações: Javier Avilés (faixa nº 8) 
 
 

 

Links CD Digital 

iTunes: www.bit.ly/VamoQueVamo-iTunes 
GooglePlay: www.bit.ly/VamoQueVamo-GooglePlay 
Amazon: www.bit.ly/VamoQueVamo-Amazon 
Spotify: www.bit.ly/VamoQueVamo-Spotify 
Deezer: www.bit.ly/VamoQueVamo-Deezer 
 
 
 



	  

	  

 

 

 

Sobre o Brancoala 

Compositor, designer gráfico e produtor musical, Branco ou “Brancoala”, nascido 
em Santos-SP, é conhecido no Youtube pelos seus covers, versões inusitadas e suas 
músicas autorais cheias de humor, rap e boas letras. 

Com mais de 100 vídeos lançados em seu  , somando mais de 15 milhões de 
visualizações e mais de 180.000 inscritos, Brancoala acredita no “Do It Yourself” e 
na música independente. Todo o material é produzido por ele, incluindo gravações, 
mixagens, masterizações, edições e todo o conteúdo gráfico do canal. Unindo suas 
habilidades com a música e o design gráfico, suas duas paixões, Brancoala encontrou no 
youtube a forma perfeita de expressar sua criatividade. 

Seu primeiro contato com a música foi em 1996, quando ganhou o seu primeiro violão. Á 
partir de então, fez parte de várias bandas como guitarrista, baterista e vocalista na 
Praia Grande, lugar onde morou durante 8 anos. Se apresentou em diversos festivais da 
Baixada Santista fazendo covers de Silverchair, Nirvana, Capital Inicial, Bush, entre 
outras bandas nacionais e internacionais.  

Em 2011 Brancoala começou a postar videos no youtube e enxergou a possibilidade de 
poder fazer as suas músicas chegarem aos ouvidos de um maior número de pessoas. Em 
pouco tempo o cantor conquistou um grande número de seguidores devido as suas 
versões bem humoradas, super produções para os seus clipes e muita simpatia. O seu 
primeiro vídeo de sucesso foi uma versão da música “Ai se eu te pego” do Michel Teló 
que chegou a ser transmitido ao vivo no programa Super Pop da Luciana Gimenez. 
“Para Nossa Alegria – Versão Reggae” e “Te Trollando – Paródia Luan Santana” também 
são videos de destaque no canal que também foram parar na TV, no programa da 
Eliana e Silvio Santos. 

Em 2015 lança seu primeiro CD entitulado “Vamo Que Vamo” através da Memo Music, 
produtora fundada por ele mesmo no começo do ano. Com a Memo Music Brancoala já 
produziu músicas para Mc Lon, Mc Dudu, Cauê Moura, Duzz, Mc Melqui, entre outros… 

Entre suas músicas próprias destacam-se “Muleque Doido da Quebrada”, “Diário de 
um Gamer” e “Craudete”. Músicas com um toque de humor e batidas “chiclete”, 
características presentes em todas as músicas do Brancoala. 

 

Mais informações 

Site Oficial: www.brancoala.com 
Youtube: www.youtube.com/brancoala 
Facebook: www.facebook.com/brancoala 
Twitter: www.twitter.com/brancoala 
Instagram: www.instagram.com/brancoala 
Soundcloud: www.soundcloud.com/brancoala 
Email: contato@brancoala.com 
 


