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ALVES, Guilherme. O Fenômeno Anitta: A Construção do Branding Através das 

Mídias Digitais. 2018. 36 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Publicidade e Propaganda) – Anhanguera Educacional, Niterói, 2018. 

RESUMO 

O presente estudo procurou analisar a ascensão da cantora Anitta e a construção de 

sua marca, a forma como Anitta deixou de ser só mais uma cantora de funk carioca 

e se tornou uma das maiores e mais rentáveis marcar brasileiras, alcançando 

prestígio internacional.  Para isso, buscamos entender como estratégias de branding 

são aplicadas a pessoas e porque as mídias digitais se tornaram ferramentas 

extremamente necessárias para a criação e manutenção de uma marca. A 

metodologia utilizada foi pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico 

para estudar e compreender de que forma a utilização de branding, marketing digital, 

redes sociais e internet auxiliam na construção de uma marca na era atual. Também 

foi feita uma análise de conteúdo dos produtos musicais lançados por Anitta no 

primeiro semestre de 2017, seu projeto CheckMatte lançado no segundo semestre 

de 2017 e conteúdo postados nas redes sociais oficiais da cantora. Com base nos 

tópicos citados observou-se o grande poder da marca da Anitta e sua influência no 

Brasil.  

Palavras-chave: Anitta; CheckMatte; Marca; Branding; Mídias Digitais. 

 

  



ALVES, Guilherme. The Anitta Phenomenon: The Construction of Branding Through 

Digital Media. 2018. 36 sheets. Course Completion Work (Graduation in Advertising 

and Propaganda) - Anhanguera Educacional, Niterói, 2018.  

ABSTRACT 

The present study sought to analyze the rise of singer Anitta and the construction of 

her brand, the way Anitta ceased to be just another funk singer from Rio de Janeiro 

and became one of the largest and most profitable to mark Brazilians, achieving 

international prestige. To do this, we seek to understand how branding strategies are 

applied to people and why digital media have become extremely necessary tools for 

creating and maintaining a brand. The methodology used was a qualitative, 

exploratory and bibliographical research to study and understand how the use of 

branding, digital marketing, social networks and internet help in the construction of a 

brand in the current era. An analysis of the musical products launched by Anitta in 

the first half of 2017, its CheckMatte project launched in the second half of 2017 and 

content posted on the singer's official social networks was also made. Based on the 

mentioned topics we observed the great power of the Anitta brand and its influence in 

Brazil. 

Keywords: Anitta; CheckMatte; Brand; Branding; Digital Media. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ano é 2013, uma música toma conta de todo o Brasil, seu videoclipe se 

torna um viral e sua melodia ecoa na mente de crianças e adultos, admiradores ou 

não. Cinco anos depois, a intérprete desse sucesso, que diziam ser algo passageiro, 

passa a faturar milhões de reais e transforma seu nome em uma marca bem-

sucedida com produtos assinados por seu nome e forte engajamento nas redes 

sociais. Agora além de divulgar suas músicas, ela passa a assinar grandes contratos 

publicitários, tornando seu estilo e padrão de vida algo almejado e seguido por 

outras pessoas, seu nome se torna referência no Brasil atravessando fronteiras a 

ponto de viralizar internacionalmente: Anitta.  

 

Atualmente esse nome gera tanto lucro quanto empresas com anos de 

mercado já solidificado, fazendo com que Anitta deixe de ser só uma cantora para se 

tornar uma marca, um produto. A internet é a grande aliada da marca, pois trabalha 

como facilitadora aumentando o seu alcance e engajamento, é através da internet 

que a marca se conecta e se aproxima do seu público alvo – os fãs da cantora – se 

apresentando de forma pública, acessível e transparente, e dessa maneira se 

tornando confiável para as pessoas. Através de estratégias de branding, a marca 

passa a agregar valor, conseguindo se manter cada vez mais próxima dos seus 

consumidores. Busca-se com uma análise das mídias digitais utilizadas pela marca, 

entender de que forma o branding foi aplicado à Anitta acarretando fama, lucro, 

notabilidade e relevância comercial. Para isso serão utilizadas postagens em redes 

sociais como base, analisando seu conteúdo e ponto de vista de publicidade nessas 

mídias. 

A discussão teórica dessa pesquisa será embasada em conceitos como 

branding, marketing digital, marca e mídias digitais. Será analisado como foi 

realizada a construção de branding da marca e quais foram as estratégias utilizadas 

para agregar valor a ela, conquistar e aproximar seus consumidores e manter seu 

nome cada vez mais em alta. O problema de pesquisa deste trabalho é entender de 

que forma a cantora Anitta deixou de ser só mais uma entre várias cantoras de funk 

e se tornou uma das maiores marcas do país, cravando seu nome como a mais 
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influente cantora do cenário musical nacional atualmente, influenciando pessoas, 

revolucionando o mercado brasileiro e trilhando seu caminho até o mercado 

internacional, partindo da questão central de como isso ocorreu. 

O objetivo principal é analisar e compreender a construção do branding da 

marca Anitta com base em artigos acadêmicos e mídias digitais, identificando suas 

estratégias de marketing na construção do valor da marca e alcance de público. Os 

objetivos específicos são estudar os conceitos de marketing digital e branding da 

marca, conhecer o perfil da marca e suas estratégias de branding perante seus 

consumidores, analisar quais são as suas estratégias nas mídias digitais e qual é o 

impacto causado em si mesma e no público que a acompanha. 

Esse estudo foi gerado a partir do levantamento de dados através de 

pesquisa qualitativa, de caráter exploratório e bibliográfico para estudar, entender e 

compreender a utilização de branding, marketing digital, redes sociais e internet na 

construção da marca. Essas ferramentas são a forma que a marca utiliza para se 

divulgar, aproximar e se tornar íntima do público, a comunicação de marketing nas 

mídias digitais vem se mostrando uma ferramenta cada vez mais efetiva na 

construção e divulgação de marcas, sendo um fator de extrema relevância na 

conexão entre marca e público, valor perante o mercado e cenário social atual, por 

isso sendo o trabalho de divulgação da marca Anitta totalmente direcionado às 

mídias digitais, a cantora utiliza diversas estratégias desse segmento ao seu favor, 

visando se posicionar e divulgar da melhor forma possível ao público que 

acompanha e consome o seu trabalho. 
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2 O NASCIMENTO DE UMA MARCA NA ERA DIGITAL 

 

No século XXI podemos observar uma drástica mudança na forma como as 

pessoas consomem marcas e a forma como as próprias marcas trabalham para 

serem consumidas. As marcas trabalham branding e novas estratégias para que os 

consumidores e clientes passem não só a adquirir um produto, mas também se 

identifiquem com eles. 

A American Marketing Association define marca como "um nome, sinal, 

símbolo ou desenho, ou combinação dos mesmos, que pretende identificar os bens 

e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos 

concorrentes" (PINHO, 1996, p. 14). Uma marca é composta por diversos 

elementos, nome, fama, tradição, história; podemos definir marca como o sentimento 

que os consumidores têm pela sua empresa, é possível dizer que as estratégias de 

marketing são o pontapé inicial para a criação de uma marca, pois através de 

publicidade, mídia, design e valores uma marca chega ao reconhecimento do 

público. 

Para Oliveira (2007) um dos fatores que definem bem uma marca são a 

impressão de todos os seus consumidores sobre as pessoas que a consomem, 

assim como sua experiência pessoal de vivência com a mesma. Ou seja, a mente 

humana define tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que vivemos, dessa forma 

a decisão de consumir determinado produto é tão importante quanto a escolha da 

marca. A forma como as pessoas consomem marcas e produtos no século XXI não 

é a mesma como o faziam no século passado, dessa maneira a forma como as 

marcas trabalham para serem consumidas também não é a mesma. 

Atualmente as marcas tem necessidade de trabalhar com novas experiências 

e estratégias para que os consumidores não só adquiram o seu produto, mas 

também se identifiquem e se envolvam emocionalmente com ele. 

 

2.1 BRANDING 
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Objetivamente falando, branding significa todo o processo de gestão por trás 

de uma marca, desde o seu planejamento até o seu lançamento. A definição de 

Kotler para branding é a seguinte: 

Branding significa dotar produtos e serviços com o poder de uma 

marca. Está totalmente relacionado a criar diferenças. Para colocar uma 

marca em um produto, é necessário ensinar aos consumidores quem é o 

produto batizando-o, utilizando outros elementos de marca que ajudem a 

identificá-lo bem como a que ele se presta e por que o consumidor deve se 

interessar por ele. (KOTLER, 2005: 269/270). 

Marcas bem trabalhadas tem um poder maior de diferenciação e agregam 

muito mais valor ao produto, no atual mercado competitivo o branding oferece 

grande valor para as marcas que o praticam. Como Kotler disse, o branding está 

relacionado a criar diferenças.  

Para Kotler e Keller (2006), uma identidade eficaz precisa exercer três 

funções: estabelecer a personalidade do produto e a proposta de valor; comunicar 

essa personalidade de forma diferenciada; e transmitir poder emocional além da 

imagem mental. A identidade da marca agrega características ao produto, gerando 

afinidade com seus consumidores, e será através do branding que a marca passará 

a fazer parte da cultura, causar impacto e influência na vida das pessoas, não só 

das que a consumirem, mas também do público geral. 

 

Após estruturar seu branding, a marca necessita definir qual é o melhor 

canal para conversar com seu público, pois será através dele que a marca 

irá conectar seus produtos a outras pessoas, lugares, experiências, 

sensações e objetos. Dessa maneira, a marca é posicionada na memória do 

consumidor, criando uma imagem de marca (Kotler e Kellner, 2006, p.533). 

 

2.1.1 MARKETING DIGITAL 

 

Na década passada os únicos canais e mídias onde empresas poderiam 

trabalhar sua marca eram as conhecidas “mídias tradicionais”, tv; rádio; televisão; 
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livros; jornais. Atualmente vivemos em uma era onde a internet e as redes sociais 

dominam o mercado, dessa forma é possível trabalhar uma marca ou produto 

através das mídias digitais de forma gratuita e estabelecendo contato mais próximo 

e instantâneo com o seu público alvo. 

Kotler (2000, p.30) define marketing como um processo social por meio do 

qual pessoas e grupos de pessoas conseguem aquilo que precisam e que desejam 

através da criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os 

outros.  O que difere o Marketing Digital do tradicional é a capacidade de interação 

com o público. 

O surgimento do marketing digital coincidiu com o surgimento da internet. A 

internet surgiu no ano de 1960 e desde então tem crescido absurdamente e de 

acordo com Turban (2004), a partir da comercialização da Internet e da introdução 

da Web na década de 90, possibilitou-se o surgimento de várias aplicações do 

comércio eletrônico, como o marketing direto, leilões online e compras eletrônicas. 

Nesse mesmo período de 1990 até o início dos anos 2000 se inicia a chamada 

cibercultura. 

Através da Internet, o consumidor passou a ter controle das informações que 

recebe, fazendo com que a conexão entre as empresas e seus verdadeiros 

consumidores se tornasse ainda mais intensa (LOTTI, 2016). 

No século XXI as marcas deixaram um ambiente totalmente passivo, usado 

pelas mídias tradicionais, para trabalhar em um contexto onde o público atua de 

forma ativa, interagindo, lendo e influenciando ativamente nas decisões da marca e 

é esse poder que torna o marketing digital tão poderoso. 

 

Através da comunicação de marketing, uma marca é capaz de informar, 

persuadir e lembrar aos consumidores sobre os seus produtos. De certa 

forma, a comunicação de marketing representa a voz da marca e é o meio 

pelo qual ela estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com os 

consumidores (Kotler e Kellner, 2006,p.532). 

 

Com milhares de usuários acessando diariamente seus ambientes virtuais, as 

mídias digitais se tornaram um excelente canal de promoção para marcas e 

empresas venderem seus produtos, e é nesse contexto que surge o Marketing 
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Digital, onde as empresas começam a oferecer seus produtos, conquistar novos 

clientes e fidelizar outros, dessa forma, vendendo mais e se envolvendo cada vez 

mais de forma emocional com seu público alvo. 

 

2.1.2 MÍDIAS DIGITAIS 

Segundo Castells (2006), a internet é um novo ambiente de comunicação, 

sendo a comunicação a essência da atividade humana. Por isso domínios da vida 

social estão sendo modificados pelos usos da Internet. De acordo com a definição 

de Kaplan e Haenlein (2010), quando mencionamos Mídias Sociais estamos nos 

referindo às aplicações de Internet fundamentadas nos conceitos da Web 2.0. O que 

inclui não só as redes sociais, mas também blogs, wikis e websites de 

compartilhamento. 

Atualmente as mídias digitais são uma das maiores ferramentas utilizadas 

pelas empresas para trabalharem suas marcas perante o público, através delas é 

possível gerar milhares de acessos diários e dessa forma chamar atenção do grande 

público para que gere interação e produção de conteúdo de forma instantânea. 

 

No Brasil, uma média de 45% da população é ativa em redes sociais de 

todos os tipos, segundo a Digital in 2016, pesquisa desenvolvida pela We 

Are Social (PRESOTTI, 2017, p.4). Segundo uma outra pesquisa, elaborada 

pela empresa norte-americana comScore, especializada em análise da 

internet, o Brasil é o país onde as pessoas passam mais tempo nas redes 

sociais, sendo o Facebook a rede social mais acessada pelos usuários em 

todo mundo (PRESOTTI, 2017). 
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3 LA SENSACIÓN DE INTERNET  

 

Em trecho da música Machika! lançada em 2018 por J.Balvin em parceria 

com Anitta, a cantora dá voz ao verso “la sensación de la favela salió a romper 

fronteras”, o trecho poderia facilmente ser substituído por “la sensación de internet” 

tendo em vista que Anitta possui uma influência gigante nas redes sociais, 

atualmente seu perfil no instagram conta com 31 milhões de seguidores, tornando-a 

a 5° celebridade nacional mais seguida no ranking brasileiro da rede social.  

 

 

Figura 1 – Perfis nacionais mais seguidos no Instagram Brasil  

 
Figura 1 – Perfis nacionais mais seguidos no Instagram Brasil. 

Fonte: Instagram Brasil (Disponível em: <https://www.oficinadanet.com.br/post/19181-10-perfis-mais-

seguidos-no-instagram-no-brasil >  Acessado em 10 de outubro de 2018) 

 
 

3.1 INSTAGRAM E INSTAGRAM STORIES 

                                                                                                                   

O Instagram é uma rede social que proporciona o compartilhamento da vida 

dos usuários através de uma série de fotos e vídeos, sendo capaz de compartilhá-

https://www.oficinadanet.com.br/post/19181-10-perfis-mais-seguidos-no-instagram-no-brasil
https://www.oficinadanet.com.br/post/19181-10-perfis-mais-seguidos-no-instagram-no-brasil
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los em diversas redes sociais como Fabebook, Twitter, Tumblr e Flickr, de uma única 

vez, tornando a experiência do usuário algo rápido e eficaz. De acordo com o site do 

aplicativo, ele foi criado para permitir que o usuário experimente momentos da vida 

de seus amigos através de fotos.  

Em agosto de dois mil e dezesseis, o Instagram lançou uma nova forma de 

interação dentro da ferramenta: o Instagram Stories, através dele os usuários podem 

compartilhar seus momentos de maneira ainda mais instantânea com fotos e vídeos 

personalizados. O diferencial do Stories para a ferramenta tradicional do Instagram é 

que os posts ficam no ar por apenas 24 horas.  

 

Figura 2 – Anitta: A maior produtora de conteúdo do Instagram Stories no 

mundo em 2016. 

 

 

                                       Fonte: Instagram @anitta 
  

Em dois de agosto de dois mil e dezessete, como forma de celebração do 

primeiro aniversário da nova ferramenta, o Instagram divulgou uma lista com os 10 

maiores produtores de conteúdo do Stories no mundo. Na ocasião Anitta figurou o 

topo da lista, deixando para trás Kim Kardashian, na época a segunda personalidade 

mais seguida da plataforma, naquela ocasião Kim perdia apenas para o perfil oficial 

do Instagram. 
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Figura 3 – Os 10 maiores produtores de conteúdo do Instagram Stories em 

2016. 

 

 

Fonte: Instagram  (Disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/anitta-e-produtora-n-1-do-
instagram-stories-no-mundo-e-neymar-lidera-entre-atletas-veja-lista.ghtml> Acessado em 10 de 
outubro de 2018)    

 

 No caso das marcas, em específico a marca Anitta, o Instagram possibilita 

que as pessoas vivenciem sua vida e seus momentos de forma pública, dessa 

maneira gerando uma intimidade (verdadeira ou não) com o público consumidor, na 

figura 2 Anitta interage com seus seguidores direto da cama de sua casa, 

aparentando estar nua e com o rosto ao natural. Além disso, imagens e vídeos 

podem ser mais eficazes que palavras, pois não precisam ser traduzidos e são 

facilmente entendidos por qualquer um que esteja disposto a acompanhar.  

 

3.1.1 TWITTER 

 

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/anitta-e-produtora-n-1-do-instagram-stories-no-mundo-e-neymar-lidera-entre-atletas-veja-lista.ghtml
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/anitta-e-produtora-n-1-do-instagram-stories-no-mundo-e-neymar-lidera-entre-atletas-veja-lista.ghtml
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Em até 280 caracteres é possível interagir postando, respondendo ou 

replicando conteúdo. A rede social em questão foi criada em 2006 e é uma das mais 

utilizadas da atualidade. Foi a pioneira na utilização da popular hashtag, que são 

palavras digitadas sem que haja espaço junto ao símbolo #, e assim se transformam 

em hiperlinks facilitando o mecanismo de busca na web. Dessa maneira, ao clicar as 

pessoas podem encontrar assuntos e tópicos de modo mais fácil, e acabam 

transformando esse conteúdo em trending topics (assuntos do momento). Quando 

um tema se torna trending topic isso quer dizer que o número de tuítes com uma 

hashtag ou palavra relacionada a determinado assunto tem sido comentada por um 

grande número de pessoas em um curto período. 

Com mais de 31 milhões de seguidores no Instagram e até o fechamento 

deste capítulo, 7.496.832 seguidores no twitter estima-se que a marca Anitta não 

cobre menos de R$100 mil pra anunciar algum produto através de um post em 

alguma de suas rede sociais, se a publicidade incluir vídeo, o valor sobe para R$200 

mil e ninguém se incomoda em pagar cifras tão altas. O principal motivo? A força e 

visibilidade da marca são tão grandes que conseguem pagar o investimento feito e 

ainda gerar lucro para os seus investidores.   

 

Figura 4 – Máquina de memes: Através do Twitter a marca se vende, mas 

também entretém seus consumidores. 

 
Fonte: Twitter @anitta 

 

 



 

 
 

23 

 

3.1.2 YOUTUBE 

O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos em fevereiro de 

2005, o site possibilita aos seus usuários carregar e compartilhar vídeos em formato 

digital.  

Como toda boa marca, Anitta entendeu direitinho que é necessário ter uma 

presença estratégica no YouTube. Os números da Anitta no YouTube são 

fascinantes. Os quase 100 vídeos publicados de 2011 pra cá renderam 1 bilhão e 

800 milhões de views. Estamos falando do 13º canal mais visto do Brasil.  

Em março deste ano, Anitta organizou uma festa de aniversário e aproveitou 

a oportunidade parar gravar e transmitir um videoclipe ao vivo, no Brasil ela foi a 

pioneira. Na ocasião ela conseguiu o mérito de ter entrado em #1 nos vídeos em alta 

da plataforma.  

 

Figura 5 – Anitta usa e abusa do Youtube, em março deste ano inovou ao gravar e 

transmitir um videoclipe em tempo real.  

 
 

Fonte: Youtube  
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4 VAI ANITTA 

 

Há oito anos, ela era apenas Larissa de Macedo Machado. Uma estudante 

de classe média de Honório Gurgel, Zona Norte do Rio de Janeiro, havia acabado 

de terminar um curso técnico em administração e trabalhava como estagiária da 

Vale do Rio Doce. Por trás disso, Larissa tinha um sonho, se tornar uma empresária 

e adorava cantar, o hobby surgirá na infância quando ela fez parte de um coral na 

igreja e por isso publicava vídeos despretensiosos mostrando seu talento em um 

canal no Youtube. Através de um desse vídeos, ela despertou a atenção de um 

produtor do Rio de Janeiro, famoso por transformar artistas anônimos das periferias 

cariocas em celebridades nacionais através da gravadora Furacão 2000. Anitta 

poderia ser só mais uma nesse script, mas foi além.  

O funk sempre foi um ritmo marginalizado e relegado pela opinião pública e 

por parte da crítica, seus artistas estavam fadados apenas as cifras e aos 15 

minutos de fama, que poderiam durar um carnaval ou no máximo um verão, no caso 

das mulheres o preconceito era ainda maior.  

Em cinco de agosto de 2016 aos 23 anos de idade, Anitta dava fim a 

qualquer especulação sobre ser um sucesso passageiro, na ocasião ela subiu ao 

palco armado no Maracanã ao lado das lendas da MPB, Caetano Veloso e Gilberto 

Gil. O mundo inteiro assistia à abertura da Olimpíada, o evento serviu como vitrine 

para Anitta internacional e marcou sua consagração no cenário musical brasileiro.  

Show das Poderosas, seu primeiro hit foi lançado em 2013 e desde então a 

cantora não passou mais de seis meses fora das mais importantes paradas musicais 

do país. Durante esse tempo, ela lançou três álbuns e trabalhou em mais de quinze 

singles solo. Já não restavam mais dúvidas, Anitta havia se tornado um fenômeno 

nacional.  

 

 

4.1 UNINDO FORÇAS 
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Apesar de ter iniciado sua carreira no funk, ela não é fiel somente ao estilo. 

Anitta tem um estilo versátil, passeia por todos os ritmos do pop ao hip hop, do 

reggaeton ao eletrônico, seguindo pelo sertanejo e outros. Além disso, suas letras 

são fáceis de cantar e memorizar, unidas a coreografias marcantes e videoclipes 

super bem produzidos ela consegue atingir crianças, quem gosta de funk, de pop, de 

design, de moda. 

Apesar de sua força, Anitta sabe que sozinha teria um pouco mais de 

dificuldade para atingir outros nichos, por isso uma das estratégias mais utilizadas 

pela marca para atingir seus objetivos é através de co-branding. Para realizar uma 

breve análise, foram selecionados os anos de 2016 e 2017, onde a cantora realizou 

diversas parcerias com artistas nacionais e internacionais dos mais diversificados 

estilos.  

Em fevereiro de 2016 Anitta emprestou seus vocais a Ginza (Remix), versão 

remixada da canção do colombiano J Balvin feita exclusivamente para o mercado 

brasileiro. Na ocasião a música original estava atingindo grandes picos nos países 

latinos e a parceria com Anitta traria benefícios para ambas as marcas, J Balvin 

queria entrar no mercado brasileiro e Anitta no colombiano, era unir o útil ao 

agradável.  

Quatro meses depois, em 28 de julho, Anitta lançou Sim ou Não em parceria 

com o também colombiano Maluma. Dessa vez a música era de sua autoria, mas o 

objetivo continuava o mesmo, duas marcas se unindo para ganhar espaço nos 

respectivos países de seus interpretes. Se com Ginza (Remix) Anitta ajudou a abrir 

as portas pra J Balvin no Brasil e subiu o seu primeiro degrau rumo ao mercado 

latino, com Sim ou Não ela completou a escada. A música se tornou um fenômeno 

no Youtube e atualmente conta com incríveis 308.667.357 visualizações, sendo esse 

o terceiro videoclipe mais assistido no canal da cantora na plataforma. A canção 

viralizou na Colômbia e em alguns outros países de língua latina, por isso em nove 

de dezembro de 2016 foi lançada a versão completamente em espanhol da música 

sob o título de Sí o No juntamente com um novo videoclipe. 

Cinco meses após o fenômeno Sim ou Não, em 6 de janeiro de 2017, Anitta 

retoma seu foco ao mercado brasileiro e lança Loka em parceria com a dupla 

sertaneja Simone e Simaria. A canção chegou em meio a ascensão do movimento 
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feminista nas redes sociais e fez grande barulho. A música se tornou o maior 

sucesso da carreira de Simone e Simaria e seu videoclipe a maior estreia de uma 

canção brasileira no Youtube Brasil, anteriormente o recorde pertencia a Anitta com 

a música Sim ou Não.  

Apenas alguns dias depois, em 10 de janeiro de 2017, Anitta se une a Nego 

do Borel e Wesley Safadão na música Você Partiu Meu Coração. Dessa vez ela 

atingia dois públicos opostos ao mesmo tempo, os ouvintes de funk e também os de 

música sertaneja. Era como matar um coelho com uma cajadada só, pois dessa 

forma ela agradava aos fãs da Anitta funkeira, mais também aos fãs da Anitta 

sertaneja. A canção se tornou sensação no carnaval daquele ano e seu videoclipe 

contabilizou 2,8 milhões de visualizações nas primeiras 24 horas de lançamento, se 

tornando o terceiro com maior número de visualizações no primeiro dia, atrás 

apenas de Sim ou Não. Agora Anitta integrava o top 3 dos videoclipes mais 

assistidos em 24 horas de lançamento no Youtube Brasil.  

Em 19 de maio de 2017, Anitta retorna ao mercado estrangeiro, dessa vez 

como convidada de Iggy Azalea na música Switch. A canção fez Anitta debutar pra 

valer em uma audiência internacional, no dia 24 de maio ela se apresentou no 

talkshow de maior audiência dos Estados Unidos o The Tonight Show com Jimmy 

Fallon. No entanto, diversos problemas envolvendo vazamentos acarretaram no 

cancelamento da promoção da música, fazendo com que Iggy engavetasse o 

videoclipe, apresentações e qualquer outro tipo de divulgação da faixa.  

 

Figura 6 – Co-Branding com Iggy Azalea levou Anitta ao programa de maior 

audiência da TV americana  
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Fonte: Youtube 

 

 

Em fevereiro de 2017 Anitta foi convidada pelo trio americano Major Lazer 

para gravar Sua Cara canção que faria parte do próximo EP do trio. Sempre 

visionaria Anitta integrou Pabllo Vittar ao projeto, arcando com todos os custos da 

adição da drag-queen na faixa e videoclipe. Em 30 de julho do mesmo ano o 

videoclipe para a canção foi lançado, se tornando um dos lançamentos videográficos 

mais bem-sucedidos do ano no Youtube. O vídeo foi o mais curtido em seu primeiro 

dia do que qualquer outro clipe na história da plataforma e se tornou o 7º mais 

assistido em 24 horas do mundo.  

 

Figura 7 –  Anitta foi colaboradora em 4 parcerias de sucesso em 2017 

 

Fonte: Google 

 
Junto as parcerias, a marca também investiu massivamente em divulgação 

digital. Antes de seus produtos chegarem ao Youtube, Anitta divulga suas novidades 

através do Instagram e Twitter com a mesma frequência adotada por influenciadores 

digitais. Com exceção de Switch, todas as parcerias citadas quebraram recordes nas 

plataformas digitais ou demonstraram números notáveis. Toda essa repercussão 
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pode ter como base a relação de Anitta com seu público através das redes sociais. 

Como a marca interage diariamente e de forma direta com os seus consumidores 

acaba gerando curiosidade e ansiedade a cada novidade sua.  

 

Figura 8 – Durante as gravações do videoclipe de Sua Cara, Anitta viralizou 

ao publicar no instagram um vídeo em que dançava com uma cobra (a cena se quer 

integrou o corte final do trabalho).  

‘   

Fonte: Instagram @anitta 

 

Além da internet e da força do público, outro fator faz com que as parcerias 

com esses artistas gerem atenção, o sucesso pode ser creditado à afirmação dos 

movimentos sociais que estão sendo apropriados pela indústria cultural. Por 

exemplo, na parceria com Simone e Simaria, Anitta trabalha com discurso de 

empoderamento da mulher. Já na parceria com Pabllo Vittar, ela trabalha seu 

discurso em prol do grupo LGBTQ+. Dessa forma Anitta conversa com todos os 

ritmos e se conecta com todas as tribos. 

Também podemos perceber sua variedade de estilo e credibilidade através 

das campanhas publicitárias que faz. Hoje a marca Anitta é um dos nomes mais 

fortes e rentáveis da publicidade nacional, as empresas que trabalham em parceria 
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com ela vão de moda (C&A) até telefonia (Claro), passando por diversos outros 

setores. E o resultado é sempre o mesmo: sucesso absoluto.  

 

Figura 9 – Presença onipresente de Anitta na publicidade brasileira é notável.  

 

Fonte: Twitter @anitta 

 

4.1.1  CHECKMATE 

Após passar por um notável crescimento durante todo o ano de 2017, chegou 

a hora de Anitta concretizar sua entrada no mercado norte americano. Entre 

setembro e dezembro do mesmo ano, ela iniciou o projeto mais ousado de sua 

carreira, o CheckMate. Usando diversas ferramentas de marketing digital ao seu 

favor, Anitta coroo seu estrelato internacionalmente.  

Sua estratégia para se lançar no mercado internacional consistiu no 

lançamento de quatro conteúdos inéditos, uma música com clipe por mês até o fim 

do ano com divulgação massiva em suas redes sociais. Antes do lançamento de 

cada produto o projeto passava pela fase de teaser, aquecimento nas redes sociais 

de Anitta e veículos da mídia digital e por fim ocorriam os lançamentos da música e 

do clipe nas plataformas de streaming. Para divulgação do projeto, Anitta se 
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aproximou de marcas como C&A, PepsiCo e Johnson & Johnson, utilizando mais 

uma vez como estratégia co-branding.  

A primeira estratégia do Xeque-Mate mexeu com a curiosidade e o 

engajamento do público ao se deparar durante um final de semana com peças de 

xadrez espalhadas por várias cidades do Brasil, foi o pontapé inicial do projeto 

Xeque-Mate. Ao mesmo tempo uma comunicação se iniciava no Youtube, teasers de 

Anitta explicando o projeto em três línguas diferentes: português, inglês e espanhol. 

A iniciativa das peças de xadrez espalhadas pelas ruas do Brasil gerou uma 

divulgação orgânica digitalmente, pessoas paravam pra tirar foto e postavam em 

suas redes socias, gerando interesse e curiosidade de outras pessoas pelo novo 

projeto da marca.  

 
Figura 10 – Divulgação e engajamento orgânico dos consumidores nas redes 

sociais  

 
Fonte: Google 

Enquanto as peças de xadrez atiçavam a curiosidade do público, Anitta não 

parava. Na sexta-feira surgira em uma foto no instagram ao lado do produtor de 

Justin Bieber gerando especulações. 
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Então no domingo, 3 de setembro, depois de muito suspense durante todo o 

final de semana foi divulgado o primeiro produto do projeto Xeque-Mate: Will I See 

You. A música foi produzida por Pool Bear, esse nome poderia soar estranho para o 

público brasileiro, mas se tratava de um nome de peso internacionalmente. Ele é 

responsável por grandes hits da música pop, parte deles interpretados por Justin 

Bieber. No videoclipe Anitta mistura elementos da bossa nova com o pop, junto de 

uma letra bem romântica, toda cantada em inglês e um refrão fácil de ser 

memorizado, demonstrando versatilidade. O objetivo nesse primeiro contato não era 

estourar de uma vez só, era apenas apresentar Anitta de forma simples e pura ao 

grande público.  

Pouco mais de um mês depois, em 13 de outubro foi lançada Is That for Me 

em parceria com Alesso, famoso DJ sueco. Na segunda jogada do projeto Xeque-

Mate, Anitta se aventura pela primeira vez no cenário eletrônico, mais uma vez com 

uma letra toda cantada em inglês. O clipe da faixa foi gravado na Amazônia, dessa 

vez além de mostrar sua versatilidade, Anitta queria mostrar suas origens e também 

chamar a atenção do mundo em relação à preservação ambiental. Por isso o clipe 

foi liberado no canal do Youtube de Alesso, com o objetivo de levar a imagem da 

Amazônia (e de Anitta) para o mundo. Outro fator que chamou bastante atenção 

foram os figurinos do videoclipe, todos criados em parceria com a C&A. Por serem 

bastante exóticos geraram os looks debates nas redes sociais colocando Anitta no 

centro das rodas de conversa mais uma vez.  

Depois de apresentar dois produtos inteiramente gravados em inglês, em 19 

de novembro chegou a vez do público conhecer Downtown, um reggaeton sexy e 

lento cantado em espanhol e parceria com J.Balvin. Sim, o mesmo J. Balvin que 

pouco mais de um ano antes contou com a ajuda de Anitta para entrar no Brasil, 

agora já consolidado na América faria o mesmo por ela. O videoclipe explora o 

universo glamouroso dos cassinos parisienses dos anos 1940 e mostra Anitta cada 

vez mais segura de si. Em 24 de novembro Anitta foi parar nos telões da Times 

Square, no coração de Nova Iorque em um outdoor que trazia uma foto sua ao lado 

de J Balvin e a indicação “New Music”, um feito e tanto para uma brasileira vinda do 

subúrbio carioca. A cantora compartilhou em sua conta do Instagram a imagem e fez 

agradecimentos especiais ao colombiano e a todos os responsáveis pela força que 
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sua carreira internacional estava ganhando. Downtown se tornou um fenômeno, foi o 

ponto alto do projeto, a sonoridade latina colocou a música entre as 35 mais 

escutadas do mundo, de acordo com o Spotify, ganhando destaque em paradas 

musicais da Colômbia, Uruguai, Portugal, Bolívia e Espanha.  

 

Figura 11 – Presença de Anitta na Times Square rendeu diversos memes nas 

redes sociais  

 

Fonte: Google Imagens 

 

Em 22 de dezembro, pontualmente ao meio dia, Anitta dava seu “Xeque-

Mate” final ao lançar Vai Malandra. Imagens do videoclipe já circulavam na internet 

desde agosto e por isso era o mais aguardado do projeto. Dessa vez com um funk 

em português, Anitta quebrou a internet. O clipe gravado no morro do Vidigal 

mostrava a cantora usando um biquíni de fita isolante e sem retoques no corpo, 

exaltação do empoderamento feminino. Quebrou recordes e se tornou o maior 

lançamento brasileiro na história do Youtube (7,8 milhões em 10 horas), todo o 

alvoroço em torno da música e do vídeo renderam a Anitta outro outdoor na Times 

Square, em Nova York, mas dessa vez sozinha. Anitta fechava o projeto Xeque-

Mate com chave de ouro. 

  

Figura 12 – Anitta retorna aos holofotes da Times Square 
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Fonte: Google Imagens 

Durante o período do projeto, Anitta se manteve relevante mostrando 

versatilidade e alimentando seu público alvo com novos conteúdos na velocidade e 

formato que a era digital exige. Um verdadeiro alinhamento com as estratégias de 

marketing digital.  
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A internet evoluiu e junto dela as formas de se comunicar, por isso para uma 

marca se consolidar na era atual é preciso utilizar as mais variadas estratégias. A 

comunicação de marketing se tornou a principal ferramenta para a criação do valor 

intangível de uma marca com base na percepção de seus consumidores, o brand 

equity.   

Através das mídias digitais é possível abastecer e entreter o público alvo de 

uma marca com informações frequentes, de forma com que ele se mantenha sempre 

atualizado e interessado nas novidades da mesma. Os videoclipes de Anitta 

serviram de base inicial para a sua ascensão na mídia e construção de sua marca. 

Posteriormente, as redes sociais foram utilizadas como uma amplificação de seus 

trabalhos audiovisuais e proporcionaram um acompanhamento, quase em tempo 

real, das novidades e acontecimentos que a envolvem.  

Por meio deste trabalho é possível compreender de que forma é realizada a 

construção de uma marca humana através dos meios digitais e o quão importante 

eles são para a manutenção da mesma na era atual. Ainda de forma notável, é 

possível entender a forma com que o branding é desenvolvido através das redes 

sociais e também por que a utilização de co-branding é essencial para tornar uma 

marca forte, popular e seguida, provando que qualquer situação pode ser moldada 

para algo positivo por meio de boas estratégias, criando uma imagem respeitosa e 

estável perante os steakeholders da marca.  
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