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A paradinha de Anitta se chama marketing: um estudo de caso da 

internacionalização da carreira de 2013 a 2017. 
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Resumo: 

O presente artigo objetiva de forma geral conhecer as estratégias de internacionalização 

da carreira da cantora Anitta no período de 2013 a 2017. Se utilizando de método dedutivo 

e pesquisa básica exploratória, a partir de estudo de caso e análise documental com base 

em consultas em sites especializados em música e por meio de artigos e trabalhos 

desenvolvidos sobre o assunto. O trabalho visa responder questionamentos sobre as 

estratégias de marketing que a cantora vem utilizando no processo de expansão de sua 

carreira para possibilitar o uso dessas estratégias para outros artistas. O referencial teórico 

foi produzido sob a ótica dos estudiosos de maior destaque no campo das estratégias e 

marketing, como Las Casas(2012); Oliveira (1999); Kotler (2007); dentre outros. Como 

resultados, a pesquisa apresentou algumas técnicas utilizadas por Anitta como gestão de 

marca e alianças estratégicas e como ela obteve resultados a partir de sua utilização, sendo 

assim possível a utilização destes mesmos meios para demais profissionais da área.  
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço da tecnologia e como as informações chegam às pessoas tem feito as 

empresas mudarem suas estratégias de contato com os consumidores. Por sua vez, 

consumidores também sofrem influência da tecnologia que provoca novas formas deste 

se comportar e de consumir à medida que as informações conseguem ser acessadas de 

maneira instantânea.  

De um lado tem-se as organizações que possuem recursos tecnológicos mais 

avançados, que conseguem identificar as necessidades de seus consumidores e assim 

aumentar a qualidade, tanto estética quanto funcional, de seu produto e fidelizar seus 

clientes. Por outro lado, os consumidores estão mais bem informados, recebendo 

informações em tempo real, o que os torna mais conscientes e críticos em relação ao que 

as empresas ofertam.  

No mundo da música não é diferente, os artistas precisam não só cantar, mas criar 

sua identidade e defendê-la, buscar meios de valorizar seu trabalho, estratégias que 
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exaltem sua marca para não só fidelizar seu público, como para alcançar outros mercados 

e atingir público alvo. 

Marketing é a palavra que os veículos de comunicação tem revelado ser o segredo 

por trás da cantora Anitta e que tem feito com que ela conquiste patamares até então não 

conquistados por artistas brasileiros e sua música ser tocada em outros países. Um dos 

métodos que a cantora utilizou para continuar crescendo e expandindo seu público foi 

fortalecendo a marca “Anitta”. 

Partindo disto, o presente artigo apresenta as estratégias de marketing e divulgação 

utilizadas pela cantora nesta expansão de carreira e público, levando seu trabalho para 

fora do país e defendendo suas origens. Tendo como objetivo geral conhecer as estratégias 

de marketing utilizados por Anitta como sucesso na carreira internacional e como 

objetivos específicos citar a trajetória da cantora até o presente momento; conceituar os 

tipos de estratégias e marketing e como foram utilizados; e demonstrar o que se esperou 

com essas estratégias e o que elas proporcionaram. 

A proposta deste artigo visa responder os questionamentos dos autores a respeito 

das técnicas de marketing e planejamento utilizadas pela cantora no seu processo de 

expansão, assim como demonstrar que conceitos estudados por teóricos ao longo dos anos 

estão presentes neste processo, além de possibilitar o uso das estratégias para outros 

artistas. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa documental e exploratória com análise 

qualitativa baseado em obras de autores renomados em marketing e planejamento 

estratégico e artigos que esclareçam o objeto de estudo e o método utilizado para 

realização da pesquisa é o estudo de caso. 

Os principais resultados obtidos com a pesquisa realizada foram, sucesso na 

utilização de técnicas de marketing estratégico para expansão de mercado através de uma 

forte gestão de marca e alianças estratégicas, além de utilização das redes sociais a seu 

favor e criando expectativa no seu público, sobre os lançamentos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta sessão do artigo serão abordados conceitos de marketing, segmentação de 

mercado, estratégias de marketing e gestão de marca sob a ótica de autores referência no 

ramo. 

2.1 MARKETING 

Num mundo cada vez mais conectado, os profissionais de marketing vem 

gradativamente sendo mais requisitados, pois com a interatividade e a velocidade que as 

informações transitam entre as pessoas, desfazer uma fala mal dita ou apagar uma 

foto/vídeo que não deveria ir a público tem se tornado mais difícil. O profissional de 

marketing entra nestas situações, exatamente, para fazer uma gestão da imagem, 

moldando a empresa para que não cometa uma gafe digital. 

Para Kotler e Armstrong (2007, p. 04)  “[...] o marketing é um processo 

administrativo e social pelo qual indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e 

desejam por meio da criação e troca de valor com os outros.” O marketing é o processo 

que faz possível a troca entre o que o consumidor quer e o que as empresas podem 
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oferecer. Processo este que se inicia desde a idealização do produto ou serviço até a 

apreciação do cliente acerca do que adquiriu. 

Marketing é o processo de planejamento e execução da concepção, preço, 

promoção e distribuição de idéias, bens e serviços, organizações e eventos para 

criar trocas que venham a satisfazer objetivos individuais e organizacionais. 

(Boone e Kurtz, 1998 apud LAS CASAS, 2012, p. 9) 

O marketing visa uma satisfação bilateral, tanto por parte do consumidor que vai 

ter sua necessidade ou desejo atendido como para a empresa, que a partir do bem-estar 

do cliente gerado pelo seu produto/serviço passará a consumi-lo mais vezes atingindo os 

objetivos da empresa de geração de lucros. 

Uma das formas de marketing que ajuda bastante as empresas nesta era da 

informação é o marketing viral, que tem como principal característica a disseminação em 

larga escala e em menor tempo devido a facilidade de comunicação entre pessoas de 

diversas parte do mundo. 

Marketing viral, portanto, é o processo de divulgação de uma mensagem 

publicitária, baseado no seu poder de contágio por pessoas próximas, como se 

fosse um vírus. A propagação em larga escala da mensagem só acontece por 

meio de uma ação colaborativa intensa dos indivíduos nas redes sociais. 

(BARICHELLO; OLIVEIRA, 2010, p.7) 

Funciona como um vírus que se espalha rapidamente, daí o nome, marketing viral, 

através da divulgação boca a boca, só que no caso em questão acontece por meio das 

redes sociais, onde um indica ao outro, recomendando ou não (nos casos de divulgar 

negativamente) a utilização de determinado produto ou serviço. É uma ação que depende 

apenas do público, que se identificando com o proposito passará à frente para sua rede de 

contatos, gerando assim um método de divulgação mais econômica para a empresa que 

terá seu campo de alcance ampliado e a partir da percepção de quem o consome. 

No momento e criação, o publicitário deve dedicar atenção especial ao público 

a ser inicialmente atingido pela mensagem viral. Ele deve focar pessoas 

influentes na rede, que apresentam muitos contatos e um forte poder de 

repercussão da mensagem pela sua lista de amigos para que o viral se 

dissemine. (BARICHELLO; OLIVEIRA, 2010, p. 9) 

Uma das estratégias utilizadas por esse tipo de marketing são os chamados 

influenciadores digitais, que são pessoas referencia em dado assunto, se tornando assim 

um formador de opinião que pode vir a influenciar pessoas, criar ou até resgatar uma 

moda. A empresa deve escolher a pessoa ideal que disseminará sua marca para seu público 

alvo. 

2.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

Para firmar-se no mercado e na cabeça das pessoas, além de ter seu público 

identificado e dividido para melhor atendê-los, as empresas precisam estabelecer metas e 

cumpri-las através de estratégias, que Oliveira (1999, p.27) conceitua como “[...] um 

caminho, ou maneira, ou ação estabelecida e adequada para alcançar os resultados da 
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empresa, representados por seus objetivos, desafios e metas.” E mais recentemente 

Oliveira (2012, p. 187) acrescenta a este conceito que a estratégia deve ser feita 

“[...]preferencialmente de maneira diferenciada e inovadora[...].”  

A estratégia representa o que será feito para atingir os objetivos organizacionais, 

através de algumas técnicas e com planejamento, de forma a se distinguir dos 

concorrentes e superá-los, criando uma vantagem competitiva. 

Com estratégias inovadoras, as empresas atingem seus objetivos e ainda elevam o 

nível e competitividade, ficando à frente de seus concorrentes, a partir do diferencial que 

pode ser criado, o que vem a ser de grande importância no mercado cada vez mais 

instável. 

Las Casas (2012, p. 91) afirma que “para a estratégia de marketing, os estrategistas 

devem, em primeiro lugar, preocupar-se com quem vender. A determinação do mercado-

alvo é um dos primeiros passos para uma estratégia bem-sucedida.” Sabendo para quem 

vender é possível fazer um planejamento mais sólido e atingir as pessoas certas e no 

momento certo. No mercado da música, após identificar para qual público o artista atinge 

ou quer atingir, ele deve concentrar suas estratégias focadas naquele público, encontrar o 

meio de aborda-los para que tenha suas metas concluídas, como por exemplo, ao expandir 

seu alcance para limites além do seu país. 

Uma estratégia internacional é aquela por meio da qual a empresa vende seus 

produtos ou serviços fora da esfera de seu mercado local. Um dos principais 

motivos para a implementação de uma estratégia internacional […] é o 

potencial que os mercados internacionais têm de gerar novas oportunidades. 

(HITT et al, 2011, p. 21) 

Apostar no mercado internacional é um grande passo a ser dado por qualquer 
empresa, pois depende não só do mercado oportuno mas de fatores culturais, econômicos, 

sociais e ambientais. Para tanto, a empresa que decide expandir seu mercado e atingir 

outro(s) país(es) deve atentar de qual estratégia tomar para não chegar em desvantagem.  

No planejamento estratégico de uma empresa deve conter que tipo de negócio ela 

quer atingir e seu  respectivo objetivo, assim, a estratégia estará direcionada para atingir 

os objetivos já se tendo noção da dificuldade de operacionalização de cada um. Uma 

técnica bastante utilizada na internacionalização de uma organização é firmar parcerias 

com outra já firmada no mercado que busca atingir. Muito comum este tipo de estratégia 

no cenário musical, onde artistas gravam com outros de estilos diferentes, regiões ou 

países diferentes dos seus visando atingir este mercado potencial. 

“Uma aliança estratégica é uma estratégia de cooperação em que as empresas 

combinam alguns de seus recursos e capacitações para criar uma vantagem 

competitiva.”(HITT et al, 2011, p. 247) 

Para dar passos tão largos é muito importante a empresa ter noção de seu espaço 

no ambiente que está inserido no momento antes de partir para outro. É necessário ter 

uma marca reconhecida pelo público com visão e valores bem sólidos. Uma boa gestão 

de marca acompanhada de um posicionamento da empresa bem estabelecido e com 

diferencial à frente de seus concorrentes, há grandes chances de sucesso na nova alçada. 

2. 3 Gestão de Marca 
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Segundo a American Marketing Association3 (1960, p.8 apud KOTLER, 1998, p. 

393) “MARCA é um nome, termo, sinal, símbolo ou combinação dos mesmos, que tem 

o propósito de identificar bens ou serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e de 

diferenciá-los de concorrentes.” Ou seja, é aquilo que representa o que a empresa faz, 

através de um nome ou imagem, por exemplo, as pessoas reconhecem do que se trata e 

consegue distinguir das concorrentes. 

A sua marca é todo o conjunto de coisas que te representa, que te anuncia, que 

te premedita. E mais do que isso, também é algo que não depende apenas de 

você, pois ela também é aquilo que envolve a percepção das pessoas sobre a 

sua marca, algo que você pode trabalhar, mas não necessariamente impor [...]. 

(Marketing de conteúdo, 2016, página única) 

A marca carrega toda a reputação de uma organização, todos os valores, cultura 

da empresa e personalidade são expressos nela e o principal valor de uma empresa está 

na sua marca, é dela que as pessoas vão lembrar ao citar determinada categoria ou gênero 

musical por exemplo. A gestão de marca vem sendo cada vez mais trabalhada nas 

empresas e personalidades atualmente devido a importância que se tem dado pela grande 

quantidade de informações que chegam a todo instante e que geram uma competição 

ainda mais acirrada pelo gosto do consumidor. 

Gostar ou não de uma marca vai depender de diversos fatores pessoais, ou seja, 

cada um vai ter uma percepção diferente sobre o mesmo produto, sendo muito difícil para 

a empresa essa gestão por estar lidando com condições intangíveis como o sentimento ao 

adquirir determinado produto ou os motivos de escolha. Sendo assim, para uma empresa 

diferenciar-se no mercado, deve desenvolver estratégias para criar ou fortalecer a imagem 

da marca, incorporando além das qualidades técnicas, os valores desejados pelos 
consumidores. 

Para Tavares (2003) ter uma marca diferenciada e ser capaz de fixá-la na mente 

do consumidor é o grande desafio estratégico e tático perseguido nas organizações. Daí 

vem a importância de se fazer uma gestão de marca ou branding nas empresas. Para que 

a marca esteja posicionada na mente do público-alvo. 

O termo branding ainda é um tema que carece de pesquisas mas é ponto 

consensual entre profissionais de marketing e gestores a relevância de estudar e pesquisar 

sobre. Para Kotler e Keller (2006, p. 270) “o branding diz respeito a criar estruturas 

mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços, 

de forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e,[...] gere valor para à 

empresa.” 

Indiretamente, o branding ou a gestão da marca mexe com todos os setores de 

uma organização devido ao seu nível de complexidade e relevância. Neste processo de 

gestão de fortalecimento de marca, estão incluídos: o posicionamento da marca no 

mercado, divulgação e ações internas que mostrem a todos que compõem a organização 

os interesses e a imagem pretendida. Desta forma a gestão de marcas trabalha não só com 

as necessidades do mercado, mas também busca concilia-las aos objetivos 

organizacionais. 

 
3 Associação Americana de Marketing 
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Uma estratégica que tem crescido muito no gosto tanto do consumidor como do 

marketing das empresas, é a união de marcas, também chamada de co-branding. Kotler e 

Armstrong (2007, p. 213, grifo do autor) afirmam que “o co-branding ocorre quando dois 

nomes de marca já estabelecidos de empresas diferentes aparecem em um mesmo 

produto.” Para Alves (2011, pagina única) co-branding é onde “a união de marcas se 

traduz em ganhos financeiros, melhoria de imagem do produto ou empresa, aumento de 

vendas, expansão de Market Share4 e penetração em um novo mercado.” 

Dentre as vantagens de combinar marcas Kotler e Armstrong (2007) concordam 

que ao unir marcas de ramos diferentes é criado um “apelo”, estendendo o alcance da 

marca e crescendo o brand equity. Kotler e Armstrong (2007, p. 210) afirmam que “o 

brand equity é o efeito diferenciador positivo que o conhecimento do nome da marca tem 

sobre a reação do cliente ao produto ou serviço.” Assim, é o resultado de trabalhos com 

a imagem da marca e que influenciarão na forma de pensar dos clientes e como a empresa 

se posiciona no mercado.  

É consenso para autores como Las Casas (2012) e Rocha e Christensen (1999) que 

posicionamento é a imagem do produto que fica na mente do consumidor, é o que vai 

associar ao citar determinada marca. Com ações de marketing e gerenciamento de marca 

é possível tornar um produto ou empresa bem posicionado no gosto dos clientes. 

2.4 MERCADO DA MÚSICA 

Assim como as empresas de modo geral tem de se atualizar constantemente para 

acompanhar a globalização e a grande quantidade de informações que estão acessíveis a 

qualquer pessoa, a qualquer tempo e de qualquer lugar, o mercado da música tem se 

reconfigurado para se adequar tanto às novas tecnologias como ao gosto do público e de 

que forma atingi-lo. 

Alguns anos atrás era muito comum as pessoas comprarem CDs de seus ídolos 

para escutarem em casa ou no carro. Hoje, apenas com um click as pessoas podem ter a 

discografia do artista que quiser, sem nem mesmo sair de casa e podendo escutar onde 

quiser.  

De acordo com a Pro-Música Brasil (2017), entidade que representa as principais 

gravadoras do mercado fonográfico no país, em seu relatório divulgado no mês de abril 

deste ano sobre o mercado fonográfico brasileiro e mundial no ano de 2017 revela que, 

apesar do crescimento total do mercado em questão, as vendas físicas tiveram queda 

(56%) em relação ao ano de 2016. Por outro lado, o mercado digital cresceu (46%), 

principalmente em razão dos streamings que ascenderam em 64% comparado ao ano 

anterior. 

As pessoas tem deixado de comprar CDs e DVDs físicos para utilizar o mesmo 

produto virtualmente, podendo levar para onde quiser, sem precisar se deslocar para 

adquirir e com um custo menor.  

Uma técnica que os artistas se utilizam para tentar alavancar as vendas é por meio 

de promoção de singles, onde o cantor escolhe a música que será trabalhada no momento 

e manda para as rádios, grava videoclipe para promover, faz aparições na TV, etc. 

Surpreender o público, lançando um álbum completo sem aviso prévio, pode ser uma 

 
4 Significa “participação de mercado” em português. 
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outra forma de fazer elevar as vendas, assim como também o inverso, criando expectativa 

no público com contagem regressiva nos sites e redes sociais. 

2.4.1 O FUNK  

O funk, ritmo musical nascido nos Estados Unidos na década de 1960 e que só 

chega ao Brasil quase duas décadas depois, dá seus primeiros passos na periferia do Rio 

de Janeiro onde tempos depois passariam a acontecer oficialmente os bailes funk, que 

inicialmente se baseavam em músicas de artistas internacionais, traduzidas para o 

português mas com suas batidas originais, depois passando a produzir seu próprio som e 

na década de 1990 tendo apenas músicas originais brasileiras sendo tocadas nas rádios. 

Considerado como gênero de segunda desde essa época, apesar das produções e recordes 

de vendas, o funk até hoje sofre preconceito sendo avaliado como um “subproduto 

cultural” considerado como produção menor dentro das agências.(VIANA, 2010) 

A barreira de preconceito criada contra o funk vem desde sua chegada ao Brasil, 

devido ao lugar que se instalou, as características das pessoas que frequentam o bailes e 

o teor das músicas que relatam sobre drogas, criminalidade, violência, desigualdades 

sociais e até mesmo o preconceito. Mais recentemente o gênero tem de enfrentar a 

proposta de um cidadão, para que o funk seja considerado crime por lei, ao associar o 

ritmo à violência e de que vai contra a família. 

3 METODOLOGIA 

O estudo em questão, foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica, por 

meio de jornais, revistas e artigos científicos relacionados e que nortearam os rumos do 

estudo. “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 200-?, p. 3), então com 

base em outras publicações sobre o tema, a pesquisa tem o intuito de reunir material para 

dar um olhar científico ao assunto para posteriores pesquisas e estudos. 

O material consultado na pesquisa bibliográfica abrange todo referencial já 

tornado público em relação ao tema estudado, […]. Com base nisso é que se 

pode elaborar o trabalho monográfico, seja ele em uma perspectiva histórica 

ou com o intuito de reunir diversas publicações isoladas e atribuir-lhes uma 

nova leitura. (BEUREN e RAUPP, 20-?, p. 87) 

 

Como complementação da pesquisa bibliográfica, foi utilizada a pesquisa 

documental onde, além de documentos impressos foram utilizadas imagens veiculadas 

em redes sociais, matérias de jornais e vídeos de entrevistas em programas de TV. Para 

Marconi e Lakatos (2010, p. 157) o que caracteriza esta técnica de pesquisa “[...] é que a 

fonte de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se 

denomina de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou 

fenômeno ocorre, ou depois.” 

O método de pesquisa exploratória busca proporcionar maiores explicações sobre 

o problema e torna-lo mais comum, sendo que pouco é falado. Para Beuren e Raupp (20-

?, p. 80) a pesquisa exploratória “[...] consiste no aprofundamento de conceitos 

preliminares sobre determinada temática não contemplada de modo satisfatório 
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anteriormente. Assim, contribui para o esclarecimento de questões superficialmente 

abordadas sobre o assunto.”  

E através do estudo de caso intenciona-se obter melhor entendimento sobre as 

técnicas executadas pela cantora para o sucesso na expansão de sua carreira. Para Gil 

(200-?, p.11) o estudo de caso é mais do que interrogar para um ou outro sobre o assunto, 

é utilizar de observação e pesquisa. Ainda completa que neste método “estuda-se um 

único grupo ou comunidade em termos de sua estrutura social, ou seja, ressaltando a 

interação entre seus componentes.” (Gil, 200-?, p.11) 

O estudo em questão foi desenvolvido através de pesquisa em sites de notícias, 

entrevistas concedidas pela cantora Anitta e redes sociais da mesma, assim como livros e 

artigos de autores referência nas áreas de estratégia e marketing. 

4 EXPOSIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

4.1 BREVE HISTÓRICO DA VIDA E CARREIRA DE ANITTA 

Larissa de Macedo Machado, filha mais nova de um vendedor e de uma artesã, 

nasceu no dia 30 de março de 1993 e cresceu no bairro de Honório Gurgel, na periferia 

do Rio de Janeiro.  

Começou a cantar na igreja e teve uma boa vida até a loja do pai falir, conta a 

moça, que se formou em um curso técnico de administração, fala inglês, e 

chegou a estagiar na mineradora Vale do Rio Doce. Na época, não tinha 

dinheiro para comprar roupas de escritório, e teve de trabalhar como vendedora 

de loja para levantar verba para o guarda-roupa. (VEJA, 2013, página única) 

A carreira de cantora se inicia após um produtor ver seu vídeo no YouTube 

cantando funk e utilizando uma embalagem de perfume como microfone. 

O produtor DJ Batutinha, responsável por sucessos de Naldo, como Amor de 

Chocolate, viu o vídeo, gostou e a levou para a Furacão 2000, a mais famosa 

produtora de funk carioca. Lá ela deu os seus primeiros passos, alcançando 

certo sucesso no Rio como cantora de funk melody (aquele com mais melodia 

e letras mais ‘família’, sem palavras de baixo calão). Mas Anitta queria mais. 

‘Eu queria ser grande, e lá a estrutura era muito precária. Eu queria ter 

planejamento, estratégia’, afirmou. (VEJA, 2013, página única) 

O nome “Anitta” foi escolhido pela cantora em referência à personagem de uma 

minissérie da Rede Globo de Televisão, Presença de Anita, que segundo ela era 

provocadora, mas menina. 

Em 2013, com sucesso do clipe da música ‘Meiga e Abusada’, Anitta assina 

contrato com sua atual gravadora: Warner Music. E em junho do mesmo ano foi lançado 

seu primeiro álbum de estúdio intitulado de Anitta. 

O videoclipe da segunda canção de trabalho ‘Show das Poderosas’ teve grande 

repercussão na mídia no mês de maio de 2013, isso contribuiu fazendo com 

que o vídeo se tornasse o mais visto do Youtube Brasil, ultrapassando 10 

milhões de visualizações naquele mês e 100 milhões em dois anos, fazendo de 

Anitta a única cantora brasileira com esse feito. (CENTRAL ANITTA, 2016?, 

pagina única) 
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Depois de lançar o segundo álbum em estúdio (Ritmo Perfeito) e um outro ao vivo 

com DVD (Meu Lugar), em 2014, Anitta lança seu terceiro álbum de estúdio no fim de 

2015 (Bang). A música título do album alcançou o topo dos serviços de stream durante 

dias, assim como nas rádios, e “[…] agradou à grande massa se tornando um viral nível 

‘Show das Poderosas’!” (CENTRAL ANITTA, 2016?, pagina única) 

Ao observar e comparar as capas de CD da imagem abaixo é possível depreender 

que houve uma evolução na logomarca da cantora. Saiu de um nome que ao fim puxava 

para uma espécie de rabo com seta no fim, que depois foi acrescido de asas e chegando 

ao atual onde apenas tem-se o nome. 

 
Figura 1 - CDs de Anitta 

 

Fonte: ANITTA (2017) 

4.2 ESTRATÉGIAS DE MARKETING NA INTERNACIONALIZAÇÃO 

Apesar de ter sido em 2017 a maior guinada na carreira de Anitta, seu esforço para 

entrar no mercado internacional data desde 2014. Depois de passar a ser sua própria 

empresária, Anitta começou a planejar seus passos, tanto a médio como a longo prazo e 

criar estratégias para crescer tanto a nível musical como em quantidade de público. Após 

o sucesso de Show das Poderosas (2013), também em países de língua espanhola, a 

cantora gravou um remix com um cantor espanhol, Rasel, para a música Zen (2014) que 

já estava presente no seu álbum de estreia, Anitta (2013), e foi relançada em 2014 em 

espanhol. 
Depois deste vieram mais algumas participações em músicas de outros artistas, 

tanto nacionais como internacionais, como: primeira parceria com o colombiano J Balvin, 

Ginza(2015); Loka(2017), música da dupla sertaneja Simone e Simaria; Você Partiu Meu 

Coração(2017) de Nego do Borel com Wesley Safadão; Switch(2017) da rapper 

australiana Iggy Azalea; Sua Cara(2017) do trio americano Major Lazer com participação 

de Pabllo Vittar. Destaca-se aqui o uso de  alianças estratégicas, tanto para conseguir 

expandir o público nacional, gravando com artistas de diferentes gêneros musicais, assim 

como no inicio da carreira internacional, que a cantora afirma não ter se iniciado com 

Switch(2017): 

A minha estratégia já começa tem dois anos […]. Introduzir de maneiras muito, 

doses muito pequeninhas, o espanhol no cotidiano […] Primeiro fiz o remix de 

um colombiano muito famoso, que é o J Balvin, ele tem muitos anos de 

carreira, ele tem… ele já tinha uma música que era sucesso em todos os países 
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da América Latina, menos no Brasil, por que justamente o Brasil não estava 

mais tão acostumo do com o idioma espanhol. (ANITTA, 2017a, 06m00s) 

Já estando posicionada para o público nacional como funkeira, Anitta tenta tornar 

o espanhol comum nas rádios e no gosto popular introduzindo aos poucos a língua 

espanhola na rotina do brasileiro. E completa, sobre a parceira com Balvin: 

Então eu gravei com ele, um remix de uma música que já era famosa dele, 

então ela não teria risco nenhum pra mim porque já era um trabalho dele, não 

era um trabalho meu, era um remix, era uma dose muito homeopática de uma 

introdução. Então eu fiz em português uma música que já existia em espanhol, 

com isso subiu no canal dele, então o público dele teve acesso a isso, um 

pouquinho, uma porcentagem pequena, então eu já fui vista, sei lá, por x mil 

pessoas. Depois, […] fiz o Sim ou Não com Maluma, que aí sim, por ser um 

single meu, inédito, ter trabalhado na rádio, aí foi maior […]. (ANITTA, 2017a, 

06m20s) 

Após Sim ou Não (2016) com o colombiano Maluma, é lançado em maio de 2017 

sua primeira canção inteiramente em língua estrangeira, Paradinha. Torres (2017) afirma 

que o vídeo da música foi visto só nas primeiras 24 horas, 6,4 milhões de vezes, 

quebrando seu próprio recorde a nível nacional. Teve grande repercussão em países 

falantes da língua como o México, onde até mesmo chegou a conceder entrevistas para 

emissoras de rádio e TV.  Mais recordes são quebrados, com o lançamento de Sua Cara 

em julho de 2017, alcançando 17,4 milhões de visualizações na plataforma YouTube em 

quase 24 horas, sendo o sexto vídeo mais visto neste espaço de tempo, da história 

mundial. (ESTADÃO, 2017) 

4.2.1 CHECK MATE 

O Check Mate foi uma estratégia criada pela cantora para sua entrada no mercado 

internacional através de lançamentos, de setembro a dezembro de 2017, uma música por 

mês (seguida de seu videoclipe) com colaborações de artistas internacionais. A ideia foi 

de fazer com que cada música nova fosse tocada o mês inteiro e quando menos esperasse, 

já virou o mês e vem outra música nova, ou seja, Anitta seria tocada nas rádios e falada 

nos quatro meses e meses subsequentes, diferente do que aconteceria caso ela apenas 

lançasse um álbum. 

A jogada inicial da cantora foi dias antes do lançamento da primeira música, ela 

colocou nas ruas das principais capitais do país, peças do jogo de xadrez (em referência 

ao nome do projeto), onde as pessoas poderiam tirar fotos e postar nas redes sociais, já 

criando expectativas sobre o lançamento que se aproximava. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

11 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

23 e 24 de Outubro de 2018 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

 

 

Figura 2 – Peças de xadrez nas ruas do Brasil 

 

Fonte: ANITTA (2017b) 

A segunda estratégia foi a escolha de com quem faria parcerias musicais. Se 

iniciando em setembro com o lançamento de Will I See You (2017), parceria com o 

produtor e compositor Poo Bear. Em outubro, Is That For Me (2017) com o dj sueco 

Alesso. A terceira aposta, veio em novembro, Downtown (2017), segundo trabalho com J 

Balvin. E a última em dezembro, Vai Malandra (2017) com MC Zaac e o rapper 

estadunidense Maejor e participação da dupla de produtores nacionais Tropkillaz, dj Yuri 

Martins. Os lançamentos do projeto Check Mate foram lançados no canal de cada 

parceria, atingindo diretamente o respectivo público que passaria a conhecer a brasileira 

a partir deste momento. 

A terceira estratégia de alavancar os lançamentos foi que, no dia de cada 

lançamento, a cantora percorreria por duas ou três lojas da C&A (empresa a qual Anitta 

fechou parceria para produzir o figurino dos vídeos e vende-los em suas lojas) pelo Brasil, 

como forma de incentivar a venda das roupas utilizadas por ela e promover seu trabalho 

com vídeos e músicas da cantora sendo reproduzidos nas lojas de todo o país, 

demonstrando o uso de co-branding tanto para aumento de vendas da rede de lojas como 

expansão de mercando para Anitta. 

A quarta jogada da cantora foi, a utilização das principais redes sociais do 

momento, como Facebook e Instagram, com o caráter de divulgar o lançamento de Anitta 

naquele mês, mostrando a rotina da cantora de onde quer que ela estivesse e estreitando 

sua relação com os fãs, incentivando e divulgando o novo trabalho, além de parceria com 

a emissora de TV fechada Multishow que interrompeu sua programação toda vez que a 

cantora liberasse um videoclipe novo. A rotina dos fãs em acompanharem os passos de 

seus artistas é cada vez mais comum e destes de publicarem cada vez mais, se exporem, 
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opinarem e muitas vezes serem julgados pelos haters5 e é percebível a sinceridade que 

Anitta passa em seus vídeos e fotos, se tornando uma marca dela, esta abordagem com 

seu público. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No contexto em que as informações não param de chegar e as empresas se veem 

obrigadas a se renovar a todo instante para conseguir manter o posicionamento feito em 

seus clientes e seguir atingindo seus objetivos, gerando lucros para a empresa e a 

satisfação de quem os consome a gestão de marcas se faz ainda mais importante neste 

contexto de mutações, seja de gostos, de moda, de tendências, de desejos e necessidades. 

Desta forma, o presente artigo buscou conhecer, por meio do estudo de caso da 

internacionalização da carreira da cantora Anitta, como estratégias de marketing bem 

planejadas podem surtir resultados, tendo como base uma marca bem estruturada para 

torna-la  mais conhecida e mais desejada. Anitta é a sua própria marca e busca por meio 

das parcerias com outros cantores agregar valor para crescer no mercado internacional. 

É possível notar o uso de estratégias como alianças para se inserir em novos 

mercados, tanto de gêneros musicais diferentes como para países diferentes, pois a partir 

do momento que Anitta faz uma música com um dj, por exemplo, está visando o público 

de grandes festivais de música, ou com um cantor latino-americano, visando alcançar o 

público a que essa música se destina. 

A gestão de marca para torna-la uma aliada à competitividade  foi bem utilizada a 

partir de co-branding e parcerias com marcas como a C&A. Além de ter sua marca bem 

posicionada na mente dos consumidores e se utilizar  de diversos meios de comunicação 

para atingir seu público-alvo, desde o rádio passando pela TV até chegar nas redes sociais, 
estratégia essa conhecida como Omnichannel, onde o público se sente fazendo parte do 

dia a dia do artista, diminuindo as barreiras entre o artista e seus seguidores. 

Diante da análise, percebe-se que pode haver sucesso a partir do uso de estratégias 

de marketing na internacionalização de carreira musical desde que bem alinhada com a 

gestão de marca e com posicionamento bem esclarecido e qual seu lugar no mercado local 

, sendo referência a partir do presente momento para artistas que queiram tentar o mesmo. 

É aguardado os próximos movimentos desse jogo de estratégias para expansão de 

mercado e se será decretado um novo “check mate”.  
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