
Fenômeno da Internet, UM44K lança seu primeiro 

álbum Tudo que Sonhamos 

Duo carioca, que soma milhões de seguidores e visualizações na web, faz elegante 

mistura de R&B e POP em álbum de estúdio que chega ao público pela Warner Music  

 

TUDO QUE SONHAMOS é o título do aguardado álbum de estreia do UM44K, duo carioca que é 

fenômeno de popularidade na internet, formado pelos amigos Luan Otten e Saulo Poncio. Como o 

título sugere, Tudo que sonhamos é fruto do sonho desses dois amigos que se conheceram em 2015 

e que, em pouco tempo, viram suas canções serem viralizadas, regravadas e seu canal do YouTube 

transformá-los  em ídolos musicais instantâneos. 

Hoje com 23 anos de idade, Luan e Saulo muito rapidamente foram notados pelos fãs, 

infinitamente seguidos e “curtidos” tanto pelo carisma da dupla como pela força e originalidade de 

suas composições. Antes de se mostrarem como intérpretes, compuseram canções lançadas por 

Ludmilla, Iza, Ferrugem e Nego do Borel. O primeiro video da dupla foi postado, sem maiores 

pretensões, há menos de três anos, e hoje o canal  já contabiliza mais de 2 milhões de inscritos e 

270 milhões de visualizações. O UM44K tornou-se um campeão de audiência e já pode ser 

considerado uma das mais promissoras apostas da música pop contemporânea. 

Com quase 80 milhões de visualizações em um único video, o da canção “4 da manhã”, ou 57 

milhões em “Nossa música”, single que agora faz parte da trilha sonora da novela “O Sétimo 

Guardião” (tema do casal de protagonistas), o UM44K vai demonstrar nas 11 faixas do álbum Tudo 

que Sonhamos que tem material autoral suficiente para conquistar também o mundo offline. 

Em menos de 12 horas após o lançamento, o álbum já quebrou recordes, ao emplacar 9 das 12 

músicas na lista TOP 200 do Spotify, colocando o duo em um seleto grupo de artistas a estrearem 

várias músicas de um mesmo álbum no TOP 200. 

Com shows lotados e performances aplaudidas nas paradas de plataformas digitais e rádios, o 

UM44K se apresentou no Rock in Rio 2017 e agora entrega seu mais completo “cartão de visitas”, 

apostando que a música original que produziu para esse trabalho vai chegar com força ao 

mainstream real. 

Produzido por Umberto Tavares e Mãozinha (UMMusic), o novo álbum possui também faixas 

produzidas por André Nine, como "Grupo Bom" e "Combate". André também coproduziu "Tudo 

que Sonhamos" com Umberto Tavares.. Apesar de não se encaixarem em uma vertente musical  

para classificar seu som, o UM44K apresenta uma elegante mistura de R&B e Pop. Entre 

declarações de amor, canções de despedida e situações vividas pela dupla, que assina todas as 

composições, o trabalho consegue falar de amor e relacionamentos sem apelar. 



É um trabalho maduro de quem tem pouca idade mas consegue exprimir em letra e música seus 

sentimentos e situações vividas. O público que os segue nas redes sociais acaba fazendo parte das 

histórias de “vida real” e isso explica muito do fenômeno que é o UM44K. 

A música título “Tudo que sonhamos” foi escrita por Saulo Poncio depois que soube que sua noiva 

Gabi Brant estava grávida e que finalmente ele iria realizar o sonho de ter um filho e casar. O video 

é uma declaração de amor que desde que foi lançado no Youtube em dezembro já alcançou oito 

milhões de visualizações.  O casal selou a união no Copacabana Palace no dia 18 de Janeiro, mesma 

data de lançamento do álbum. 

“Esse lançamento é parte do meu sonho de vida e também do meu irmão de jornada, Luan. Mas 

quando soube que ia ser pai e que meu casamento iria acontecer como sempre quis, fiz questão de 

ter meu parceiro, minha noiva, familiares e amigos em um mesmo momento mágico. Nossos fãs 

sabem como conseguimos driblar as adversidades e superar as dificuldades para colocar esse 

trabalho de pé e por isso eu caso no mesmo dia que fazemos “nascer” o fruto de uma parceria de 

muito amor pela música e pelo que a gente acredita”. 

“Somos uma força juntos, Saulo é como um irmão, somos uma parceria de sintonia e muita 

amizade, no estúdio, na estrada ou em casa, a gente está sempre mostrando a quem nos 

acompanha que é possível alcançar nossos sonhos com trabalho e perseverança, fé e amizade.  Esse 

casamento é uma virada de capítulo e o álbum é o recomeço de nossa jornada, somos UM44K  e 

não estamos sós”. 

UM44K pode parecer uma senha, mas o nome da banda foi inspirada em uma passagem do 

Apocalipse que diz "144 mil almas foram escolhidas para louvar"; pode também parecer uma dupla 

com força de titãs no mundo digital, mas é somente o sonho de dois jovens que querem ser felizes 

realizando fazer o que mais amam. Música boa e de qualidade. 

 

Assessoria de Comunicação: 

Midiorama Comunicação & Imagem 

www.midiorama.com.br 

+55 21 24971779 

mediabox@midiorama.com.br 

 


