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DÊ UMA
ESPIADINHA

Com o aumento do compartilhamento de informações, principalmente nas
mídias sociais, alguns artistas passaram a se conectar mais com seu público.
Nesse sentido, a intimidade entre fã e ídolo se aprofundou, bem como as
expectativas em relação aos comportamentos e opiniões dos artistas. 

Dentro da cena musical é comum que artistas utilizem suas músicas e
performance para expressar suas opiniões e valores, complementados por
ideias expostas na internet. 

Para entender como funciona essa relação de valores pessoais e artísticos, a
relação com o público e o impacto na carreira do artista, esse projeto expõe
alguns aspectos importantes para a construção desses tópicos. O debate
compreende coletas de dados primários e secundários e analisa resultados de
pesquisas quantitativas e qualitativas. 
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POR QUE ESSA
PESQUISA EXISTE?

 
 
 
 
 

Objetivo Geral
 
 

Compreender a importância de
posicionamentos sociopolíticos ativistas de

artistas da indústria musical no
relacionamento com o público consumidor

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar se os posicionamentos ativistas de artistas musicais são importantes
para o público ouvinte.

Analisar como os posicionamentos ativistas reverberam nas carreiras de artistas
musicais no sentido de posicionamento de marca.

Averiguar se os posicionamentos ativistas dos artistas analisados estão
congruentes com as expectativas de seus respectivos públicos-alvo.

Identificar dissonâncias dos ativismos entre os gêneros musicais segundo o
posicionamento de marca (ou nicho de atuação).
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A Associação Americana de Marketing define marca
como “um nome, termo, símbolo ou qualquer outra
característica que identifica os bens ou serviços de um
vendedor como distintos dos de outros vendedores”, ou
seja, a marca é um bem intangível (que não existe
fisicamente) que difere produtos e serviços do mesmo
segmento de mercado, representada por um conjunto
de atributos como identidade, comunicação, valores,
experiências e cultura. A marca pode ser a
representação de uma entidade ou empresa
responsável pela comercialização de produtos.

Já as Human Brands (em tradução livre: marcas
humanas) são seres humanos como marcas, aqui não
se vê uma empresa e sim uma pessoa que assume o
papel de marca, e segundo o professor e pesquisador
Matthew Thomson é um termo que se refere a
"qualquer pessoa conhecida que seja objeto de
esforços de comunicação de marketing."
Os estudos deste e de outros pesquisadores, como os
de Osorio, Centeno e Cambra-Fierro  em Uma
temática exploração de human brands: literatura
revisada e agenda  para pesquisa futura, inspiraram a
continuidade no estudo de human brands no marketing
dentro desse projeto.

HUMAN BRANDS IS

T H E  N E W  B L A C K
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As human brands podem ser artistas, políticos cantores, atores, esportistas,
humoristas, apresentadores, performers, influencers e quaisquer figuras
públicas consideradas famosas.
Escutar uma música, frequentar jogos de futebol ou assistir lives do Instagram,
podem ser vistos como consumos de produtos de uma gravadora, time
esportivo ou agência, mas na verdade também são produtos de human
brands, ou seja, conteúdos produzidos por pessoas.
E não apenas as obras ou serviços dessas figuras públicas são produtos, mas
seus comportamentos, atitudes, personalidades, gostos e opiniões podem ser
interpretados como tal. Quando se entende que seres humanos também
podem atuar como marca, faz-se necessário o estudo dessas marcas pela
ótica do marketing, para mensurar sua a relevância e procedimentos
estratégicos de mercado. 

HUMAN BRANDS IS
T H E  N E W  B L A C K
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MEU QUERIDO EU
SOU CANTORA!
O BRANDING NO

ENTRETENIMENTO E
NA MÚSICA

Como mencionado anteriormente, as marcas servem para
diferenciar os produtos e serviços de uma mesma categoria,
porém, apenas um logotipo, um nome e uma embalagem
não são suficientes para evidenciar essa diferenciação, e é
para isso que existe o branding (originário de “brand”, ou
“marca”).
O branding é uma ramificação de estratégias de marketing
focadas em construir e entregar os valores de uma marca,
como proposta de valor, posicionamento de marca,
identidade visual, cultura e comunicação, e na visão do
professor e consultor de branding Kevin Lane Keller pode ser
definido como um “conjunto de atividades que visa otimizar
a gestão das marcas de uma organização como diferencial
competitivo”. O branding é capaz evocar sentimentos e
associações positivas na mente do consumidor através da
gestão de marca.
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Um exemplo do uso dessa estratégia, pode ser visto na indústria do
entretenimento, também conhecida como show business (mundo do
espetáculo), é aquela que classifica artistas da música, do cinema, da
televisão, do teatro e outras artes. Para fazer sucesso no segmento de
mercado dos espetáculos, é preciso muito mais do que apenas talento, os
artistas devem se destacar pelas personalidades, comportamentos, imagens,
comunicações e desempenho do produto (aqui no caso, considerado como
as obras artísticas que produzem) entregues ao público. 

MEU QUERIDO EU
SOU CANTORA!
O BRANDING NO

ENTRETENIMENTO E
NA MÚSICA
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O cantor Michael Jackson, se tornou o Rei do Pop ao empregar
várias táticas de gestão de marca em sua carreira, por mais que o
cantor fosse do estilo musical do pop ele conseguiu se tornar
mundialmente famoso ao se posicionar como uma figura que tinha
nas causas sociais o seu propósito de vida, incentivando públicos
fora do universo pop pelo seu carisma e humanismo.
Michael estabeleceu uma identidade visual com fortes
associações de marca, como a icônica luva cravejada com cristais
ou a jaqueta vermelha usada no clipe de Thriller, o seu visual
exuberante e único (o artista tinha designers pessoais que
produziam suas roupas exclusivamente para ele) empregado até
mesmo fora dos palcos, destacava a personalidade entusiasta e
grandiosa.
Fato é que, desde o moonwalking ao pioneirismo nos clipes de
música que contavam uma história (antes disso os clipes musicais
apenas apresentavam a música, seguido de no máximo uma
coreografia), Michael Jackson se tornou o Top Of Mind* do Pop,
sendo inclusive declarado como Rei de tal.

MEU QUERIDO EU SOU
CANTORA!

O BRANDING NO
ENTRETENIMENTO E NA MÚSICA

8*Primeira marca que vem a mente dos consumidores quando se pensa nos produtos de
determinado segmento de mercado.



POSICIONAMENTO DE MARCA
NÃO É A MESMA COISA QUE

POSICIONAMENTO ATIVISTA

O conceito de marca está relacionado a uma representação simbólica de
identificação, que tem como objetivo possibilitar o reconhecimento e a diferenciação
imediata. Para Randazzo (1997, p. 47), o “[...] posicionamento da marca é aquilo que
os publicitários querem que a marca represente no mercado e na mente do
consumidor”.

Em relação ao posicionamento de marca para Human Brands, considerando pessoas
como marcas, são delimitados alguns pontos essenciais que compõem o artista da
cena musical, são eles: música, estética e comportamento. Dentro da definição
musical, cantores podem determinar o conjunto de ritmos e gêneros musicais que irão
compor seus álbuns e faixas. Em relação a parte visual, componentes como
vestimenta (figurino), estrutura de shows, apresentações e elementos utilizados em
clipes são considerados para determinar como o artista quer ser visto. Já no que diz
respeito ao comportamento desses musicistas, alguns valores, expressados em falas e
atitudes, também são compreendidos como elemento de associação. 
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Considerando a parte da identidade da marca humana como fator importante
na construção do seu posicionamento, é possível compreender o impacto
dessas opiniões. Sendo assim, existe a possibilidade da utilização do ativismo
como forma de expressão do talento, mas muito além disso, como forma de
gerar identificação com o seu público. Nestes casos, cabe ao mesmo optar por
compartilhar seus posicionamentos ativistas, ou até mesmo se isentar destes,
dependendo do seu planejamento de marca.  

No caso da Beyoncé, o posicionamento de marca mais recente venho através
do Renaissance, álbum lançado em 2022, no qual as músicas se mantiveram
mais elaboradas, mesmo em um época na qual bandas e cantores produzirem
conteúdos mais rápidos de serem consumidos. Já em relação ao
posicionamento ativista, a cantora optou por se fazer presente em movimentos
principalmente anti-sexistas e anti-racistas. 

10



QUEM SOU EU? 
(VOCÊ DEVERIA SABER 
ANTES DE SE POSICIONAR)

Considerando todas as variantes possíveis dentro do posicionamento de
marca, pode-se concluir a complexidade da construção do mesmo. Durante
o processo de criação é preciso levar em consideração o mercado e o
público-alvo, o produto em si e principalmente, se tratando de human
brands, os princípios e bagagens da vida pessoal do artista. Ou seja, em
todos os casos de posicionamento é importante alinhar os valores da
empresa com como ela irá se colocar para o mercado, mas no caso de
marcas humanas tal conexão pode ser ainda mais determinante para a sua
aceitação.

A relação da identidade do artista com a pessoal não necessariamente
precisa ser singular, mas pontos importantes precisam estar alinhados na
construção de marca. Para isso, é necessário que a pessoa, anterior ao
artista, saiba seus valores e opiniões e como ela como quer se posicionar de
modo geral.  Além disso, a importância da legitimação e da consistência
deve ser levada em consideração, afim de não gerar dúvidas e receio no
público. Nestes casos a necessidade de identificação do ouvinte está
relacionada à essa credibilidade que o posicionamento  irá passar, de modo
que, é importante além da crença real no posicionamento, o artista ter
conhecimento do tópico do qual a sua marca está relacionada. 
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Sendo assim, é importante que as celebridades se posicionem de forma
consciente, já que são figuras públicas e possuem influência em relação à
quem consome suas produções. Além disso, apoiar ou desaprovar causas
considerando a promoção da sua marca acima da causa em questão, pode
fazer com que o artista seja considerado egoísta e perca a identificação
que criou com seu público. Portanto, já que o ativismo está relacionado à
causas sociais, é imprescindível que a celebridade considere as dores das
pessoas envolvidas. 



QUEM VENDE PARA TODO MUNDO,
NÃO VENDE PARA NINGUÉM! 

O público-alvo é um grupo de consumidores
com características e necessidades em
comum que podem ser atendidas por um
determinado produto ou serviço de uma
marca. No cenário de human brands, o
público-alvo é, em grande maioria, os fãs ou
seguidores de uma figura pública, isso
porque se identificam com o produto ou a
marca que foi projetada especialmente
para eles. Entretanto, nem sempre uma
marca irá ter um público-alvo exclusivo e
unificado, por vezes, ela pode atender a
mais de uma necessidade e se encaixar em
mais de uma categoria de consumo, e
principalmente na indústria do
entretenimento esse hábito se torna mais
comum. 
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QUEM VENDE PARA TODO MUNDO,
NÃO VENDE PARA NINGUÉM! 

Por mais que em alguns casos um
produto possa ser comercializado
para mais de um tipo de consumidor
é preciso conhecer o público-alvo
para concentrar os esforços de
marketing em resultados rentáveis.
Por exemplo, provavelmente, o show
de uma cantor sertanejo em um
festival de rap não venderia
ingressos ou não teria público,
porque o estilo musical poderia não
ser apreciado pelos expectadores
por ser diferente daquilo que
compraram (um festival de rap no
caso), é por isso que antes de traçar
estratégias e definir “quem é” o seu
produto no mercado é preciso
segmentar o público-alvo. A
segmentação de público-alvo serve
para delimitar os traços do perfil de
consumidores, e a partir disso
projetar a comunicação, a
divulgação promocional, os canais
de venda, as abordagens de venda,
as formas de pagamento e até
mesmo os atributos do produto a
serem destacados segundo a
identidade dos consumidores. 

Na ótica dos posicionamentos
ativistas de human brands, a
segmentação de mercado irá
ajudar a definir se os
posicionamentos e causas
defendidas estão congruentes com
as vontades e atitudes do público,
entender as origens,
comportamentos, características e
atitudes dos fãs e seguidores ajuda
a entender quais causas possuem
um maior fator de sensibilidade.
Gêneros musicais como o R&B, Soul
e o Hip-hop tem suas bases na
cultura afro-americana, portanto
artistas desses segmentos que se
manifestem em prol de causas
ativistas pretas e raciais seriam mais
propensos em ter seus
posicionamentos bem recebidos
pelo público, pelo seu caráter racial
os gêneros foram adotados pela
cultura negra até mesmo como um
símbolo de resistência.
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BILLIE EILISH 
Cantora e compositora em

protesto contra o assassinato
de George Floyd 

"O racismo é um tema que me toca
profundamente, eu não seria capaz de
consumir nada de qualquer empresa
que estivesse envolvida em casos de
racismo ou que apoiasse manifestações
racistas."

Victor Oliveira e Silva (21 anos), estudante de
educação física, deixou de praticar crossfit após o

criador da modalidade, Greg Glassman, ironizar
assassinato de George Floyd (Folha, 2022)

Tendência ativista para
sociedade e consumidor
como diferencial competitivo

A postura de Victor se repete cada vez mais entre os jovens, sobretudo os da
chamada geração Z (nascidos entre 1997 e 2010), que regulam seu consumo de
acordo com sua visão de mundo e suas convicções pessoais. Sendo o público que
está iniciando o poder de compra, se torna válido um olhar atendo para a
relevância do ativismo de marca.   

Os últimos anos são marcados por uma
mudança de mentalidade de consumo. Se
antes, para consumir um produto os
consumidores analisavam apenas suas
características físicas  e usuais, hoje
também ponderam em relação à valores e
causas que as empresas/marcas
defendem e apoiam. 

PREFIRO NÃO
OPINAR! VAMOS
FALAR DE ATIVISMO?
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62%
dos brasileiros apontam que a Geração Z
influencia o que eles compram

70%
da geração Z em todo o mundo diz estar
envolvida em causas sociais e políticas

59%
Consideram que as marcas são parceiras
de mudança melhores do que o governo

60%
Afirma comprar ou defender marcas com
base em meus valores e crenças

Impacto direto em
consciência de consumo

ativista

O relatório Edelman Trust Barometer 2022, denominado de A Nova Dinâmica da
Influência, levantou dados sobre o impacto do ativismo no consumo, sobretudo em
relação a Geração Z, que representa a geração de transformação em relação a
defesa de causas sociais e políticas. A seguir alguns resultados do relatório:

Evoca a cobrança e
apreço por marcas
alinhadas aos seus
posicionamentos
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O posicionamento  utilizado na diferenciação de human brands não é
algo novo, mas tem sido cada vez mais importante para o consumidor e
marcas que patrocinam esses artistas. 
A tendência considerada está diretamente relacionada ao aumento do
impacto desses posicionamentos, que têm o poder de repercutir
positivamente ou negativamente, dependendo de como, por quem e em
que momentos é feito.

TÁ DANDO O QUE FALAR:
 A ERA DOS POSICIONAMENTOS

       Kanye West

Kanye West perdeu parceiras com Balenciaga, Gap e Adidas após
comentários antissemitas feitos em sua página no Twitter. Além disso, o
estúdio MCR arquivou um documentário sobre o rapper e a agência de
talentos CCA o retirou de seu portfólio.

A pressão sofrida para que as marcas tomassem tais decisões está baseada
não somente pelo preconceito contra judeus, mas pelo contexto em que o
cantor está inserido. Além de negro, Kanye West ficou famoso dentro do Rap,
estilo musical que teve sua origem na periferia negra e também é tido como
uma minoria que foi impactada pelo Holocausto assim como o povo judeu.

www.meioemensagem.com.br
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       Luísa Sonza

Uma mulher preta declarou que se  sentiu humilhada após ter sido
confundida com uma funcionária por Luísa durante uma apresentação.
A cantora é cobrada principalmente por não assumir e se desculpar
com a vítima, ao invés de tentar minimizar e se esquivar do ocorrido. 

portalpopmais.com.br

Após cobrança do público, Luísa teve seu nome retirado da
programação de um evento de Rap, com line-up
majoritariamente preto.

twitter.com

www.cnnbrasil.com.br
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  Zezé di Camargo

O fã em questão gravou um vídeo destruindo discos e roupas
customizadas da dupla Zezé di Camargo e Luciano, após o até

então ídolo ter se posicionado a favor de Jair Bolsonaro nas
Eleições Presidenciais de 2022. 

www.metropoles.com

O cantor discorda do ato realizado por Marcos, fã que destruiu
coleção em homenagem a ele. Zezé afirma que as coisas foram
misturadas e o seu apoio a Bolsonaro não deveria fazer ninguém

parar de gostar ou acompanhar seu trabalho. 

Parte do público concorda com o posicionamento do ídolo,
afirmando que Zezé tem atos de apoio com quem precisou. 

twitter.com

www.metropoles.com
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         Billie Eilish

rollingstone.uol.com.br

Em outubro de 2022, a cantora foi homenageada pela Associação de
Mídia Ambiental dos Estados Unidos. Billie Eilish e a mãe foram
reconhecidas como nomes que contribuíram para a conservação do
planeta. 

Os fãs apoiam e comemoram a premiação e reforçam em tom de brincadeira
que a cantora é realmente considerada por eles uma ativista ambiental. 

twitter.com
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“Neutralidade é o pior
caminho possível, [...] é
preciso dizer o que a marca
acredita. Siga esse caminho
que haverá consumidores
dispostos a acompanhá-la.”
- Rafael Pitanguy, CCO da
VMLY&R

Não se posicionar, também é
um posicionamento

Sendo uma das artistas mais
influentes do cenário nacional,
caminhando para o cenário
internacional, Anitta sempre foi alvo  Foto: Reprodução Twitter

O SILÊNCIO
ENSURDECEDOR
DE ANITTA

Embora o destaque tenha sido para a Anitta, nos últimos anos  há um
crescimento de cobrança em relação à posicionamento por parte de
seguidores e consumidores de marcas e artistas. 

de cobranças para se posicionar sobre temas e acontecimentos relevantes do
país. No entanto, durante as eleições de 2018, as cobranças se intensificaram,
gerando um "meme" que ironizava a falta de posicionamentos da cantora: "o
silêncio da Anitta é ensurdecedor". 

Mas como isso reverbera para o
universo da música? 
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Na pesquisa quantitativa realizada nesse estudo, de 233 respondentes, 104
consideram muito importante o posicionamento sociopolítico e defesa de
causas ativistas de artistas musicais e 74 consideram importante, resultando
em 76,4% de respostas positivas em relação à pratica ativista de artistas. Em
relação às respostas negativas, que consideram indiferente, pouco importante
ou sem importância a participação de artistas nesse tema, obteve-se a soma
de 53 respostas, equivalente a 22.7%

Em uma amostra com ouvintes e fãs de diferentes gêneros musicais, observou-
se que grande parte considera o posicionamento importante, o que demonstra
que existe uma demanda positiva em relação ao posicionamento dos artistas. 

Assim como aconteceu com a Anitta, a cobrança por posicionamentos se
repete com artistas de alto alcance ou em ascensão. A maior visibilidade de
sua arte, independentemente do segmento, faz com que o artista tenha
impacto sobre mais pessoas, o que aumenta a chance de atingir àqueles que
se importam com seu posicionamento e causas defendidas. 
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COMO ESSA PESQUISA FOI FEITA?

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Mapeamento de
artistas com

maior número de
ouvintes no

Spotify em 2021*

 Separação de
gêneros com

maior repetição
nas listas da

primeira fase  

Separação dos 5
artistas mais

ouvidos dentro de
cada gênero

escolhido

Mapeamento
do 50 últimos

posts do
Twitter  dos

artistas

Pesquisa no
Google Notícias

com nome do
artista +

ativismos

FASE 6 FASE 7 FASE 8

Pesquisa
quantitativa para

validar percepção de
fãs e seguidores

sobre os ativismos

Pesquisa
qualitativa para

resgatar insights
de fãs sobre

ativismo

Organização de
dados e coleta de
fontes externas
para validação

conceitual do tema

Foram monitorados 35 artistas de cinco gêneros musicais (sendo eles Pop, Rap,

reggaeton, sertanejo e forró). O monitoramento considerou publicações na

rede social Twitter; páginas de busca do Google e músicas dos artistas na

plataforma Spotify. Os critérios de escolha e cada fase do processo estão

descritos no esquema a seguir:

Mapeamento de artistas: Considerou-se ranking de artistas mais escutados no
ano de 2021, divulgados pela plataforma Chart Masters para artistas
internacionais e a lista de maiores streams brasileiros divulgada pelo G1 para
artistas nacionais, ambas as listas consideraram o Spotify como referência. Ao
final, obteve-se a lista de 35 artistas divididos em 8 gêneros musicais (lista
completa na página 24).
Twitter: Foram mapeados os 50 últimos tweets de cada artista na plataforma,
com a intenção de observar manifestações ou apoio a causas ativistas
Google: Busca nas 3 primeiras páginas de Notícias com a inserção do nome de
artista + ativismo, com filtro de notícias publicadas nos últimos 2 anos.
Spotify: Análise das letras do último álbum publicado + análise das 10 músicas
mais ouvidas na conta do artista na plataforma - nessa etapa, considerou-se
citações que envolvam ativismos e manifestações sociopoliticas
Pesquisa quantitativa: Pesquisa exploratória quantitativa com o intuito de
verificar a concordância entre ativismo dos artistas e percepção e apoio do
público ouvinte.
Pesquisa qualitativa: Foram ouvidos 5 fãs da cantora Anitta e 2 do cantor
Gusttavo Lima, que possuem características de posicionamentos opostas, afim de
identificar possíveis semelhanças e diferenças em relação aos posicionamentos de
seus ídolos.
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POP
INTERNACIONAL Ed Sheeran Justin Bieber Ariana Grande Taylor Swift BTS

RAP
INTERNACIONAL Drake Eminem Post Malone Juice WRLD Future

REGGAETON Bad Bunny J Balvin Ozuna Daddy Yankee Maluma

SERTANEJO Gusttavo Lima Jorge & Mateus Henrique &
Juliano

Maiara e
Maraisa Luan Santana

POP Anitta Luisa Sonza Pabllo Vittar Gloria Groove IZA

FORRÓ Os Barões Da
Pisadinha João Gomes Zé Vaqueiro Matheus

Fernandes
Wesley

Safadão 

RAP NACIONAL L7nnon Xamã Filipe Ret Teto Matue

COMO ESSA PESQUISA
FOI FEITA?
Com base na metodologia adotada, os seguintes artistas e gêneros musicais

foram selecionados para análise:
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COMO ESSA PESQUISA FOI FEITA?

Para ser considerado como posicionamento ativista, tanto na defesa quanto na

oposição de uma causa, o dado deveria passar por uma série de pré-requisitos

como no fluxograma abaixo:

OLHANDO PARA OS DADOS

25

O texto
apresenta algum
termo que possa

estar ligado à
causas ativistas

Qual  o contexto
em que a

afirmação está
inserida

Pode ser
entendido como
uma expressão
de opinião do

artista

Gera debates
sociais entre os

espectadores do
posicionamento e
demais envolvidos

EXEMPLO DE APLICAÇÃO DOS RESQUISITOS:

Tradução
Tweet: "Como pai me tira do sério mulheres terem menos direitos hoje do que há alguns dias
atrás... nós estamos indo para trás po***. Aqui está como ajudar em Michigan."
Comentário: "Armas têm mais direitos do que mulheres em nosso país. O quão assustador é
isso!"

TERMO: Women
(mulheres), possivelmente
ligado ao feminismo

CONTEXTO: Notícia
sobre Liberdade
Reprodutiva quando
Estados Unidos revogou
os direitos sobre o
aborto no país

Comentário no tweet
OPINIÃO: O artista se
coloca no centro da
causa ao dizer que
"como pai" é impactado

DEBATE: nos
comentários fãs e
seguidores dissertam
sobre o tema



NOTÍCIAS ÚLTIMO
ÁLBUM

10
  MÚSICAS MAIS OUVIDAS TWITTER

156 39 32 21

COMO OS ARTISTAS ESTÃO
USANDO A SUA VOZ
O primeiro parâmetro a ser considerado para a análise foi em quais

plataformas os posicionamentos dos artistas são mais frequentes. A partir dos

resultados, entende-se que as notícias retornaram a maior quantidade dos

posicionamentos dos artistas, com destaque para pronunciamentos em

entrevistas. 

Entre o ativismo em músicas, há destaque para o gênero rap nacionalmente,

representando 43,58% do total de posicionamentos nessa categoria. 

Fonte: busca de dados

Em relação ao Twitter, o pop internacional se apresenta como gênero com

maior número de posicionamentos, com o equivalente a 42,1% de

posicionamentos em relação ao total coletado. 

A seguir, estão os resultados da busca secundária de

dados, separados por gênero, artistas e causas defendidas.
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política feminismo lgbtqia+ racismo racista
desigualda

de social xenofobia
liberdade
religiosa

30 24 11 9 3 2 2 1

POP NACIONAL

ANITTA

POLÍTICA

FEMINISMO

RACISTA

XENOFOBIA

DESIGUALDADE SOCIAL

LIBERDADE RELIGIOSA

PABLLO VITTAR

LGBTQIA+

POLÍTICA

FEMINISMO

IZA

RACISMO

FEMINISMO

DESIGUALDADE SOCIAL

LUISA SONZA

POLÍTICA

FEMINISMO

GLORIA GROOVE

POLÍTICA

LGBTQIA+

O POP nacional liderou a lista em relação à quantidade de posicionamentos.
No topo da lista a Anitta aparece com maior quantidade de
posicionamentos, sua postura ativista se resume à uma mudança em relação
ao início de carreira, com uma postura passiva e isenta, para um atual perfil
ativista na defesa de diversas causas. Pabllo Vittar aparece na sequência,
com grande parte de posicionamentos em entrevistas. 

2 71 3 5

TWITTER NOTÍCIAS ÚLTIMO ÁLBUM 10 MÚSICAS

FONTE: EM

pop nacional
OLHANDO PARA OS DADOS

FONTE: GAYBLOG

FONTE: UOL FONTE: UOL
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racismo xenofobia feminismo
sustentabili

dade política violencia
isenção
política lgbtqia+

11 10 6 5 4 3 1 1

POP INTERNACIONAL

TAYLOR SWIFT

FEMINISMO

VIOLENCIA

RACISMO

POLÍTICA

LGBTQIA+

BTS

XENOFOBIA

RACISMO

ISENÇÃO POLÍTICA

BILLIE EILISH

SUSTENTABILIDADE

POLÍTICA

JUSTIN BIEBER

RACISMO

ED SHEERAN

SEM POSICIONAMENTOS

O pop internacional aparece entre os gêneros com maior número de
posicionamentos, sendo o segundo colocado. Racismo e xenofobia lideram
a lista de ativismo desse gênero, correspondendo a 51% dos
posicionamentos. Entre os artistas com maior destaque estão Taylor Swift e
BTS. Sendo feminismo a causa mais defendida pela cantora, e xenofobia a
causa que mais se repete entre o grupo como um todo. 

FONTE: ROLLINGSTONE

FONTE: G1

pop internacional

FONTE: EXTRA

FONTE: PAIPEE

8 29 1 3

TWITTER NOTÍCIAS ÚLTIMO ÁLBUM 10 MÚSICAS
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política racismo violencia religião povos
indígenas

feminismo crítica à
polícia

desigualda
de social

10 7 6 4 3 3 3 2

RAP NACIONAL

TETO 

RACISMO

MATUÊ 

RACISMO

POLÍTICA

L7NNON 

RACISMO

VIOLENCIA

RELIGIÃO

FEMINISMO

DESIGUALDADE SOCIAL

POLÍTICA

FILIPE RET

POLÍTICA

VIOLENCIA

CRÍTICA À POLÍCIA

RELIGIÃO

RACISMO

POVOS INDÍGENAS

XAMÃ 

POVOS
  INDÍGENAS

CRÍTICA À POLÍCIA

POLÍTICA

No rap nacional há destaque para temas envolvendo denúncia de racismo e
posicionamentos políticos. Além disso, o gênero se destaca no ativismo
presente nas letras de músicas, com maior presença nas músicas dos cantores
L7nnon e Filipe Ret.

Fonte: Twitter

Fonte: G1

rap nacional

Fonte: Twitter

FONTE: TENHOMAISDISCOSQUEAMIGOS

5 11 17 8

TWITTER NOTÍCIAS ÚLTIMO ÁLBUM 10 MÚSICAS
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RAP NACIONAL

Cana preto quer ferrar com preto,
enquadrar playboy
Acho que tem medo
Coé Pescada? Preto é a chave, vários
irmão atrás das grades
L7nnon - Luz na Caminhada

Falta feijão e arroz no prato
Condição pra pobre ganhar de fato
Pastores demônios lucrando com Deus
Enquanto o poder corrompe os dois lados
Filipe Ret - Todo Poder

Só que a própria polícia incentiva eles,
sabe como?
Entrando na casa de um menó de 10
anos
E dando tiro na cara do pai dele
Filipe Ret (MC Cabelinho e MC
Maneirinho) - 7 Meiota

Cês bate na mulher e posta: Respeita
as mina 
L7nnon - Love Song

Fogo nos racista, assim que é bom
Matuê e Teto - M4

Ô, enquanto o governo mente na
televisão
Morro odiando esses filho da put*
Prefiro viver da minha disposição 
Filipe Ret - Melhor Forma (Poesia
Acústica #9)

Inocente ou culpado pelo que acredito
Ouço mais um disparo, sirene, som de
tiro
L7nnon - Motivos

Cês preocupado com vestimenta, uns
nem tem o que vestir, mano, isso que é
punk
L7nnon - Faça ValerNinguém pode 'tá feliz enquanto o

desemprego bate recorde junto com o
lucro dos bancos
Só vejo guerra em favela
Inocente, polícia e bandido que morre
Só 'to vendo rico ficando mais rico e
pobre ficando mais pobre
Filipe Ret - Acende A Vela

rap nacional MÚSICAS
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https://www.vagalume.com.br/filipe-ret/todo-poder.html
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https://www.vagalume.com.br/filipe-ret/todo-poder.html
https://www.letras.mus.br/pineapple/melhor-forma-poesia-acustica-9/


machismo homofobia racismo feminismo política desigualdade
social

liberdade
religiosa

sustentabili
dade

14 8 5 3 3 2 1 1

RAP INTERNACIONAL

EMINEM

MACHISMO

HOMOFOBIA

RACISMO

FEMINISMO

POLÍTICA

DESIGUALDADE SOCIAL

LIBERDADE RELIGIOSA

FUTURE

MACHISMO

DRAKE

DESIGUALDADE
  SOCIAL

SUSTENTABILIDADE

RACISMO

TRAVIS SCOTT

SEM POSICIONAMENTOS

POST MALONE

SEM POSICIONAMENTOS

O rap internacional foi o 4º colocado em relação à quantidade de
posicionamentos. Há destaque para posicionamentos em músicas,
correspondendo a 67% dos posicionamentos dos artistas. O cantor Eminem lidera
a lista de ativismo, com participação de 78,3% no gênero, enquanto cantores
como Travis Scott e Post Malone não possuem posicionamentos. Eminem, no
entanto, possui posicionamentos de defesa de causas como o feminismo mas 
 também possui polêmicas contraditórias, como posicionamentos machistas e
homofóbicos. 

2 10 13 12

TWITTER NOTÍCIAS ÚLTIMO ÁLBUM 10 MÚSICAS

Fonte: Twitter

rap internacional

Fonte: F5
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feminismo lgbtqia+ política machismo racista desigualdade
social homofobia

14 6 5 5 2 2 1

REGGAETON

BAD BUNNY

FEMINISMO

LGBTQIA+

POLÍTICA

MACHISMO

DESIGUALDADE SOCIAL

OZUNA

FEMINISMO

MACHISMO

LGBTQIA+

J BALVIN

RACISTA

MACHISMO

POLÍTICA

DADDY YANKEE

DESIGUALDADE
  SOCIAL

POLÍTICA

FEMINISMO

MALUMA

HOMOFOBIA

No reggaeton, o artista com maior número de posicionamentos é o porto
riquenho Bad Bunny, com 5 causas defendidas.  Ė válido salientar que o cantor
é o segundo artista mais ouvido no streaming Spotify em 2021, de acordo com
levantamento da plataforma Charter Masters. Na sequência, Ozuna, J Balvin e
Daddy Yankee aparecem com o mesmo número de causas defendidas. 

reggaeton

Fonte: Twitter

Fonte: ELPAIS

3 23 5 3

TWITTER NOTICIAS ÚLTIMO ÁLBUM 10 MÚSICAS
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política lgbtqia+ isenção
política

6 1 1

SERTANEJO

GUSTTAVO LIMA

POLÍTICA

HENRIQUE E JULIANO

POLÍTICA

MAIARA E MARAISA

ISENÇÃO  POLÍTICA

JORGE E MATEUS

SEM POSICIONAMENTOS

LUAN SANTANA

SEM POSICIONAMENTO

Fonte: EM

sertanejo

Fonte: OBSERVATORIODOSFAMOSOS

No universo sertanejo, os poucos posicionamentos se restringiram à política.
Entre os artistas que se posicionaram, estão Gusttavo Lima, apoiador aberto
do candidato à presidência Jair Bolsonaro, e também Henrique e Juliano, que
se manifestaram através de encontro com Bolsonaro em um de seus shows. Em
contramão ao posicionamento aberto estão Maiara e Maraisa que se
mostraram isentas ao disfarçarem em um momento em que fãs se manifestaram
em um de seus shows, como forma de inibir e confundir a manifestação. 

0 7 0 0

TWITTER NOTICIAS ÚLTIMO ÁLBUM 10 MÚSICAS
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política

4

FORRÓ

JOÃO GOMES

POLÍTICA

WESLEY SAFADÃO

SEM POSICIONAMENTOS

ZÉ VAQUEIRO

SEM POSICIONAMENTOS

OS BARÕES DA PISADINHA

SEM POSICIONAMENTOS

MATHEUS FERNANDES

SEM POSICIONAMENTOS

No gênero forró, o único artista a se posicionar foi o cantor e compositor João
Gomes. Em vídeo divulgado na internet, João Gomes aparece nos bastidores do
festival Rock in Rio ao lado de fãs puxando um coro de repúdio ao presidente Jair
Bolsonaro. Ao perceber a repercussão negativa, resultando em cancelamento de
shows e críticas nas redes sociais, João Gomes pediu desculpas e afirmou em seu
Twitter que não defendia nenhuma bandeira. 

Fonte: UOL

1 3 0 0

TWITTER NOTICIAS ÚLTIMO ÁLBUM 10 MÚSICAS

forró

Fonte: UOL
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TABELA DE POSICIONAMENTOS

82 POP 
NACIONAL

política feminismo lgbtqia+ racismo racista desigualdade
social xenofobia liberdade

religiosa

30 24 11 9 3 2 2 1

          

41 POP
INTERNACIONAL

racismo xenofobia feminismo sustentabilidade política violencia isenção
política lgbtqia+

11 10 6 5 4 3 1 1

          

38 RAP NACIONAL

política racismo violencia religião povos
indígenas feminismo

crítica à
polícia

desigualdade
social

10 7 6 4 3 3 3 2

          

37 RAP
INTERNACIONAL

machismo homofobia racismo feminismo política desigualdade
social

liberdade
religiosa

sustentabilidade

14 8 5 3 3 2 1 1

          

35 REGGAETON

feminismo lgbtqia+ política machismo racista desigualdade
social homofobia  

14 6 5 5 2 2 1  

          

8 SERTANEJO

política lgbtqia+ isenção
política      

6 1 1      

          

4 FORRÓ

política        

4        

A seguir dados da pesquisa secundária realizada no Google, Twitter e Spotify:
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Para verificar se os fãs e o público em geral dos
artistas analisados acreditam que eles realizam os
posicionamentos citados na etapa anterior, e também
se seus posicionamentos pessoais estão alinhados a
esses artistas foi preciso conduzir uma pesquisa
exploratória em formato de questionário.

Durante o período de 4 a 20 de Outubro de 2022 um
questionário com 18 perguntas foi distribuído e
respondido por cerca de 303 pessoas, dessas 303,
233 responderam efetivamente até o final. As
perguntas abordavam gostos musicais, artistas
ouvidos (dentro dos analisados nessa pesquisa),
posicionamentos dos artistas, posicionamentos que os
gêneros analisados deveriam seguir, posicionamentos
que os respondentes praticam, orientação política e
dados demográficos da amostra**.

Seguindo uma ordem lógica, os respondentes
analisavam apenas os artistas que efetivamente
escutam e que acreditam que se posicionam a favor
ou contra causas ativistas e sociopolíticas. O
questionário foi vinculado na plataforma de pesquisas
Qualtrics, os dados foram tratados no software
estatístico IBM SPSS com cálculos de frequência e
tabulação cruzada e alocados no editor de planilha
Excel para leitura e projeção de gráficos.

**Estatística para o conjunto de dados coletados segundo os
respondentes dentro de uma pesquisa quantitativa.

O CLIENTE SEMPRE TEM RAZÃO!
O público percebe posicionamentos?
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PERFIL DA AMOSTRA
O perfil da amostra contou com entrevistados com idade entre 15 a 65
anos (sendo a média de 25,5 anos e maioria entre 20 a 26 anos,
correspondendo a 59,2% dos respondentes), majoritariamente
mulheres (68,2%), seguido de homens (29,9%), agêneros (0,9%) e não
binários (0,4%); a análise considerou usuários de todas as regiões do
Brasil, de modo que a região Sul se sobressaiu com 73% da amostra,
seguida pelo Sudeste (17,6%) e demais regiões em quantias menos
expressivas, considerando também habitantes de outros países (0,9%).

Alguns aspectos gerais foram considerados como cruciais para traçar
linhas estratégicas dos posicionamentos que os participantes
acreditavam que os artistas realizam, são eles: percepção da
importância de artistas musicais fazerem ou defenderem causas
ativistas (favoravelmente ou contrariamente), orientação política e
causas ou posicionamentos que os entrevistados praticam. A
importância de artistas se posicionarem e a orientação política foram
apresentados em 5 níveis e as opções de causas que o usuário
defende foram as mesmas que os artistas praticaram segundo a
análise de dados prévios, considerando também suas constantes
opostas, conforme esquema representativo abaixo:

& aspectos gerais

combate à
desigualdad

e social
feminismo pró-

LGBTQUIA+
anti-

racismo
liberdade
religiosa

política:
centro

pró-
sustentabilidade

antiviolência
(armada/
policial)

 anti-
feminismo

anti-
LGBTQIA+

racista
(praticante)

intolerância
religiosa

política:
esquerda  armamentista

37
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xenofobia
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POP NACIONAL

pró-LGBTQIA+

70,8%

combate à
desigualdade social

70,8%

anti-racismo

72,3%

expectativa de causas a
serem  defendidas

Os fãs do Pop nacional acreditam que as cantoras analisadas se
manifestam em sua maioria, favoráveis a causa LGBTQIA+, ao feminismo
e ao racismo. 
O fato desse gênero musical compreender apenas mulheres no estudo
pode ter levado a uma maior presença do feminismo, porém as artistas
demonstram esse feminismo, através de músicas, performances ou
advogando em favor da liberdade feminina.

Causas defendidas pelos artistas de Pop nacional segundo seus ouvintes 

feminismo

61,5%

38



POP INTERNACIONAL

pró-LGBTQIA+

70,2%

anti-racismo

68,8%

combate à
desigualdade social

70,9%

expectativa de causas a
serem  defendidasOs posicionamentos de combate à desigualdade social,

pró-LGBTQIA+ e anti-racismo também são os 3 mais
esperados de artistas do Pop internacional segundo os
ouvintes do gênero, outras causas como anti-xenofobia,
anti-violência (policial ou armada), liberdade religiosa
e pró-sustentabilidade são vistas como necessárias
também.
O Pop internacional foi o gênero musical com mais
ouvintes dentro da amostra analisada, cerca de 60%.
Os públicos ouvintes individuais (ou seja, usuários que
ouvem aquele artista em específico e não o gênero Pop
internacional em geral) alegam que as artistas que
mais se posicionam sobre causas ativistas são Billie
Eilish com 60% e Taylor Swift com 55%.

Causas defendidas pelos artistas de Pop Internacional segundo seus ouvintes 
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POP INTERNACIONAL

Para os ouvintes de Billie Eilish, sua maior causa de ativismo é o
feminismo, seguido de pró-LGBTQIA+ e anti-racismo, posicionamentos
que não foram encontrados na janela de tempo analisada da
pesquisa de dados prévios.
Porém a pró-sustentabilidade, posicionamento que a artista
defendeu em seu Twitter e reverberou em ações como uso de peças
de roupa recicláveis, foi uma pauta que 21% dos ouvintes que
acreditam que ela se posiciona, afirmou que ela realiza.

feminismo lgbtqia+ anti-racismo pró-sustentabilidade

87% 75% 35% 21%

Para Taylor Swift, o cenário foi o mesmo, onde seus ouvintes
acreditam que a causa que a artista mais defende é o feminismo,
corroborando com a análise de dados prévios que apontou a
causa como a mais expressiva da artista no período, com 10
casos.

feminismo lgbtqia+ anti-racismo antiviolência
(armada/policial)

86% 71% 27% 24%
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RAP INTERNACIONAL

antiviolência
(armada/policial)

61,1%

anti-racismo

75%

combate à
desigualdade social

86,1%

expectativa de causas a
serem  defendidas

No Rap internacional, Post Malone e Eminem são tidos
como os que mais se posicionam segundo seus
ouvintes individuais, e as causas mais defendidas
pelos artistas do ponto de vista do público são a anti-
racista, o combate à desigualdade social e a
antiviolência (armada ou policial), que também têm
maior presença na expectativa de defesa. Dado o
contexto histórico de formação do gênero musical, o
ghetto norte-americano, com a presença da
identidade preta afro-americana, os posicionamentos
dos artistas estão alinhados a seu nicho de
atuação.
Um ponto de atenção é de que, além do combate à
desigualdade social e o do anti-racismo, os ouvintes
de Rap internacional também defendem a liberdade
religiosa como a terceira causa mais aderente da
amostra.

Causas defendidas pelos artistas de Rap Internacional segundo seus ouvintes 
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RAP INTERNACIONAL

Alinhado aos seus posicionamentos realizados, os fãs do Eminem
acreditam que o mesmo está a frente de causas como o combate à
desigualdade social e o anti-racismo (vide caso emblemático de se
ajoelhar no show do SuperBowl). Paralelo a isso, a pesquisa
quantitativa apontou que o artista tem posicionamentos racistas e
anti-LGBTQIA+.

feminismo lgbtqia+ anti-racismo pró-sustentabilidade

87% 75% 35% 21%

Se na coleta de dados do Twitter, Google Notícias e trechos de
músicas do Post Malone não foram encontrados resultados, na análise
dos ouvintes, o artista se posiciona defendendo favoravelmente o
anti-racismo, a antiviolência (armada ou policial), a causa pró-
LGBTQIA+ e o combate a desigualdade social.

feminismo lgbtqia+ anti-racismo antiviolência
(armada/policial)

86% 71% 27% 24%
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RAP NACIONAL

combate à
desigualdade social

82,4%

expectativa de
causas a serem 

 defendidas

Os fãs do Rap Nacional acreditam que os cantores analisados se
manifestam em sua maioria, contra a desigualdade social e o racismo.

O fato desse gênero musical ter sua origem em periferias e ter em seus
representantes pessoas que conviveram neste meio, faz com que a
identificação seja ainda maior. 

Causas defendidas pelos artistas de Rap Nacional segundo seus ouvintes 

anti-racismo

82,4%

anti-racismo
antiviolência

(armada/policial)

68,6%
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SERTANEJO

No Sertanejo não houveram dados expressivos para análise dos
posicionamentos de cada artista, porém em geral, o público busca pelo
posicionamento no combate à desigualdade social, no anti-racismo e na
antiviolência (armada ou policial). 
Na análise prévia, os dados  não indicaram posicionamentos externos
além de políticos, porém esse fenômeno segue para os fãs, que
normalmente foram mais neutros na orientação política do que os
públicos dos demais gêneros musicais analisados.

Nessa etapa, não foram considerados para análise, os dados obtidos
nas respostas correspondentes aos gêneros reggaeton e forró, já que
a quantidade de respostas obtidas foi insuficiente para considerar
como resultados efetivos. 

REGGAETON E FORRÓ
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combate à
desigualdade social

58,1%

expectativa de
causas a serem 

 defendidas

anti-racismo

48,8%

anti-racismoliberdade religiosa

40,7%



O rebranding  
Ela habla mesmo! 

 Foto: Reprodução Twitter

 Foto: Reprodução Twitter

Criticada por não se posicionar, Anitta
mudou sua postura se tornando uma das
artistas mais ativistas do universo POP.
O que mudou?

 Foto: Reprodução Twitter

Na época, Anitta rebatia as solicitações demonstrando não considerar seu

posicionamento necessário, afirmando não condizer com o seu trabalho. Além disso,

após seguir a conta de uma apoiadora do então candidato à presidência Jair

Bolsonaro, Anitta foi criticada por alguns fãs, o que resultou em um tweet de resposta. 

Seus seguidores continuaram cobrando posicionamentos, colocando em pauta sua

orientação sexual, já que a cantora é bissexual. Na época, houve a acusação de que a

cantora se apropriava da comunidade LGBTQIA+, já que não defendia às causas do

grupo.  
Quatro dias após a

cobrança por parte

dos fãs, Anitta se

posicionou em relação

à política através de

um vídeo postado nas

redes sociais. 

Em 2018, ano de eleições presidenciais no

Brasil, Anitta foi constantemente cobrada por

seus fãs e seguidores para demonstrar sua

opinião sobre questões sociopolíticas, o que

gerou o "meme" o "silêncio ensurdecedor de

Anitta". 
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“Ela [Gabriela Prioli] já me ensinava bastante. Quando eu entendi que
as pessoas me cobravam essa questão de posicionamento político eu
comecei a perguntar para ela para eu aprender a como me
posicionar”.  - Anitta, Conversa com Bial (2020)

Entendendo política
Em maio de 2020, Anitta iniciou em sua
conta do Instagram um projeto que
denominou "Entendendo Política",
contando com auxílio da advogada e
comentarista política Gabriela Prioli. O
projeto tinha a intenção de ensinar
política de forma simplificada para ela
e para seus seguidores. 

Em entrevista ao programa Conversa

com Bial, em maio de 2020, Anitta

afirmou que sua falta de

posicionamento tinha relação com o

não domínio das pautas as quais era

cobrada. 

"Na internet as pessoas cobram
tanto que a gente tenha uma
posição política que fez eu me
questionar como vou ter uma
posição se eu não entendo nada
do que estão me pedindo?"

A cobrança dos fãs e a necessidade

que a cantora encontrou de aprender

sobre os temas antes de se posicionar,

somadas ao período de isolamento

social devido à COVID-19, resultou no

que pode ser considerado o projeto

chave para a transformação de Anitta

como ativista. 

A partir disso, os posicionamentos da artista foram cada vez mais frequentes. Não se
limitando apenas às redes sociais, Anitta se manifestou também através de entrevistas
e em seus trabalhos. 

 Foto: Reprodução Instagram
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Considerando todos os gêneros, artistas, álbuns e músicas, posicionamentos e
público-alvo, é importante compreender a semelhança que estes conceitos
possuem dentro do conceito de human brands. Entretanto, as individualidades de
cada tópico podem ser facilmente percebidas e até mesmo colocadas de forma
antagônica. Para o critério de desenvolvimento da pesquisa qualitativa, foram
considerados os gêneros musicais com mais ouvintes na pesquisa quantitativa: Pop
nacional e Sertanejo, além disso, ambos os gêneros são opostos, enquanto o Pop
nacional foi visto com o maior número de posicionamentos, o Sertanejo apresentou
uma característica de isenção. Os artistas analisados foram os mais
representativos em posicionamentos dentro do seu gênero musical, sendo Anitta e
Gusttavo Lima.

Para a realização da pesquisa qualitativa, a Anitta como artista com mais
posicionamentos sociopolíticos foi considerada a primeira para análise. Enquanto
a cantora mostrou apoio ao candidado Luiz Inácio da Silva na eleição presidencial
de 2022, Gusttavo Lima, percebido como mais conservador, declarou apoio ao
candidato Jair Messias Bolsonaro. Dessa forma, afim de comparar esse
posicionamento na visão dos fãs, estes foram os artistas selecionados.  

 

EXTREMOS
 O QUE DEU CERTO PARA UMA
MARCA PODE NÃO DAR CERTO
PARA OUTRAS
 

 Fotos: Veja Abril e Poder 360
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A partir da pesquisa foi possível notar semelhanças em relação ao consumo da
música, ao compartilhamento de informações e vida pessoal do artista e a
conexão entre público e ídolo, que leva em consideração, especialmente a
admiração e a identificação em relação aos consumidores.

 Sobre o posicionamento político dos artistas, todo os fãs de Anitta concordam
com ela e todos os  entrevistados em relação ao Gusttavo Lima discordam do
cantor. Entretanto, os admiradores do sertanejo afirmam que o posicionamento
político dele é pessoal e não interfere em sua carreira. Além disso, os fãs
defendem a humildade e a generosidade do cantor, que são características
distintas e independentes de posicionamento político. 

Ainda há poucas semanas ele financiou o tratamento de de uma criança
que estava necessitando. Eu acho que  querendo ou não, sempre está a
procura de ajudar. Acho que também (que é) alguém humilde, consciente
dos defeitos dele, porque ninguém é perfeito. 

Discordar da opinião dele tudo bem, agora falar mal do jeito que
estão falando, na internet ainda. 

Respondente 1 - Bolsonaro

Respondente 2 - Bolsonaro

 Fotos: Bahia.Ba e Diário de S. Paulo
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Tudo o que é violência. Tudo o que é algo de negativo para o povo,
inclusive drogas.

Em relação as diferenças encontradas, principalmente no que tange os
posicionamentos, é possível identificar uma cobrança maior em relação aos
posicionamentos feitos pela Anitta se comparado ao Gusttavo Lima. Os
respondentes da cantora apresentaram maior atividade na sociedade
considerando o tópico em questão, enquanto os respondentes do Gusttavo se
atentaram mais aos posicionamentos humanizados, e não necessariamente
ativistas. Tal separação fica clara ao final da pesquisa, quando os entrevistados
são indagados se há algum posicionamento que estes venham a fazer  que levem
a desistência do consumo dos conteúdos dos artistas.

Olha, eu acredito que não. Supondo que talvez ela se posicionasse a
favor do Bolsonaro, por exemplo, eu largaria mão.

Mas eu acho que talvez, o único posicionamento dela que eu largaria ela,
talvez  se assumisse  de direita. Nem de direita, Bolsonaro. Eu largaria, porque
eu não tenho problema com pessoas de direita, mas a questão eu acho que
essa mesmo, né? Se posicionar a favor de coisa errada.

Alguma atitude racista não tem como passar pano. E também
apoiar o Bolsonaro em pleno 2022, não é aceitável.

Respondente 1 - Gusttavo Lima

Respondente 1 - Anitta

Respondente 2- Anitta

Respondente 3 - Anitta
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CONCLUSÃO
Considerando todos os conceitos analisados neste projeto, é possível
identificar o posicionamento ativista como um princípio crescente e
necessário para criação e manutenção de marca. Observa-se que esse
crescimento tem relação com a mudança de perfil de consumo das
diferentes gerações. 

É notório que pertencentes a geração Z tendem a se preocupar mais com
ativismo, se importando com a sociedade, planeta e futuro. Além dessa
postura reverberar em seu modo de consumo, outro fator importante é que
essa geração possui impacto na influência de consumo das pessoas ao seu
redor, gerando uma cadeia de consciência de consumo e maior criticidade
ao considerar comprar e consumir ou não o produto de determinada marca.

Apesar do ativismo ser importante para a maioria das pessoas analisadas
durante as pesquisas desse relatório e de relatórios secundários, observa-se
que o ativismo requer uma construção que vá de encontro com o conceito e
essência do artista, sendo necessária legitimidade e coesão com seu
trabalho e sua trajetória. A fuga da essência pode custar caro ao artista, um
exemplo disso é a perda de patrocínios e repercussão negativa em relação
a alguns dos posicionamentos de Kanye West, que passou a defender causas
que não condiziam com o seu histórico como artista. 

Para adotar uma postura ativista no universo da música é preciso conhecer
seus ouvintes, compreender seus interesses e até mesmo o contexto histórico
em que o gênero musical está inserido dentro do segmento de mercado.

É essencial para se posicionar de forma coerente com aquilo que o público
espera e acredita. Assim como concessionárias produtoras de carros não
deveriam opinar sobre o desempenho de atributos de motocicletas, cantores
de hip-hop não deveriam levantar pautas como racismo reverso, pois vai
contra os ideias de seu público. 
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Além do posicionamento incoerente ser considerado um risco ao artista, a
falta de posicionamentos também aparece como um fator a ser evitado.
Não se posicionar, sobretudo em relação à acontecimentos importantes a
nível nacional, e quando o artista possui alcance, a nível mundial, parece
ser motivo para cobrança e revolta por parte dos fãs. Observa-se que
quanto maior o alcance do artista, maior a possibilidade de que ele seja
cobrado por ativismo. Essa conclusão evidencia a importância de que o
ativismo deve fazer parte da criação do conceito do artista sempre que
houver a intenção de elevar o alcance de seu trabalho. Mas isso não
parece ser uma realidade para todos os gêneros.

Ao olharmos para gêneros como Pop e Rap, entende-se que a quantidade
de artistas ativistas vai de encontro com o quanto os fãs esperam que os
artistas adotem tal postura. Na contramão dessa característica, gêneros
como Sertanejo e Forró não parecem possuir uma rede de fãs que se
preocupam de fato com quais causas seus ídolos defende.  De acordo com
pesquisa qualitativa, fãs de artistas do universo do sertanejo são mais
atraídos por relação de semelhanças e apreço pela música do que por
posicionamentos do artista. Isso significa que artistas do gênero nunca
precisará se posicionar? Não. 

A manutenção de marca está intrinsecamente ligada a capacidade de se
adaptar às mudanças do cenário que o cerca. É uma realidade para
marcas de produtos, mas que também se aplica aos artistas. Não se
adaptar a isso implica na perda de crescimento e destaque no seu cenário
de atuação. Assim como a empresa Kodak faliu ao não se importar com a
tecnologia, marcas e artistas podem falir ao não se importar com o mundo
que o cerca além dos palcos. 
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