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Resumo 

 

Este artigo tem o propósito de analisar a utilização do branding na indústria musical 

através da transformação de cantores em grandes marcas. Para a análise, serão 

abordados conceitos relevantes, tais como: A indústria fonográfica, a utilização da 

música e do marketing na era digital, o novo comportamento do consumidor e as 

estratégias de branding utilizadas para promover marcas musicais. Para entender melhor 

esses conceitos, será analisado como a construção da marca da cantora Taylor Swift foi 

desenvolvida através da adoção das estratégias de branding aqui estudadas, durante o 

período de doze anos de sua carreira.  

 

Palavras-chave: indústria musical; branding; era digital; Taylor Swift. 

 

Introdução 

 

 O mercado musical está em transformação. A evolução tecnológica aliada à 

pirataria fez o mercado de vendas de CD’s cair e, consequentemente, a indústria da 

música perder grandes parcelas de lucro que antes costumavam receber com os seus 

artistas (PIRES, 2012).  A chegada e a popularidade dos serviços de streaming também 

corroboraram com o baixo índice de vendas de álbuns físicos de artistas nos últimos 

anos, uma vez que tais serviços só solicitam um cadastro para liberar um enorme 

catalogo de músicas. Contudo, todos esses quesitos que diminuíram a venda dos CD’s 

também foram o que instigaram o aumento da venda de música no ambiente digital. Isso 

fez com que a indústria fonográfica necessitasse se readaptar a um mercado cada vez 

mais tecnológico (CANDÉO, 2015).   

Não bastasse apenas a readaptação à tecnologia, a indústria também precisou se 

adaptar a um novo modo de consumir. Os consumidores nessa nova era se tornaram 

mais exigentes quanto ao que consomem. Eles não estão apenas querendo ouvir música. 
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Agora anseiam por experiências, por marcas que agreguem valor às suas vidas. É como 

diz o autor Philip Kotler, em seu livro Marketing 3.0: 

 
Como resultado dessa crescente tendência da sociedade, os 
consumidores não estão mais buscando produtos e serviços que 

satisfaçam suas necessidades, mas também buscando experiências e 

modelos de negócios que toquem seu lado espiritual. (2010, p.27)  

 

Para isso, artistas musicais acabam por se tornar marcas de sucesso e, adaptando 

estratégias do branding, eles crescem e vendem em um novo mercado, que aos poucos 

estava decaindo. Existe toda uma construção de marcas musicais através do marketing, e 

os artistas que entendem essa nova dinâmica continuam quebrando recordes que foram 

estabelecidos ainda no auge da indústria musical (CANDÉO, 2015). 

Taylor Swift é um desses artistas que se sobressai em um mercado em queda, 

vendendo mais de um milhão de cópias nos três últimos álbuns durante a semana de 

lançamento (CAULFIELD, 2014), sendo considerada pela grande mídia (Rede de 

Notícias CNN, Revista Fortune, Portal Bloomberg, Revista Rolling Stone) a salvadora 

da indústria da música.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar como ocorreu a construção da 

marca Taylor Swift através da adoção e gestão de estratégias próprias do branding na 

indústria musical e identificar como ela, mesmo sendo do mercado musical, pode ser 

um exemplo de adaptação estratégica para outras marcas de outros mercados em uma 

era cada vez mais tecnológica e com novas formas de consumo.  

 

Evolução na Indústria Fonográfica 

 

  Segundo a definição de Clifton, traduzida por Freitas (1997, p. 24), música é um 

arranjamento ordenado de sons e silêncios cujo sentido é conotativo ao invés de 

denotativo, onde a música pode ser passível de interpretações diferentes, podendo 

depender de uma série de fatores.  

Segundo Araújo (Info Escola, 2015), a música pode ser considerada como parte 

da produção cultural uma vez que, desde os tempos remotos, a música era parte do 

cotidiano das pessoas possuindo a "capacidade estética de traduzir os sentimentos, 

atitudes e valores culturais de um povo ou nação”. 

Com a música estando presente fortemente na cultura das pessoas, inaugurou-se 

uma indústria responsável por comercializá-la, assim como, seus interpretes: a indústria 
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fonográfica.  Criada no final do século XIX, ela foi formada com a criação e propagação 

de aparelhos reprodutores de áudio, como o fonógrafo, que reproduzia os sons a partir 

de cilindros de cera e o gramofone, que possibilitava a reprodução de sons em espaços 

públicos e até mesmo domésticos. Segundo o autor Anderson (2006):  

 
Essas tecnologias geraram a primeira grande onda de cultura popular, 

difundida por meios como jornais e revistas ilustradas, romances, 

partituras impressas, panfletos políticos, cartões-postais, livros infantis 

e catálogos comerciais (p. 26).  

   

Nas décadas seguintes, ocorreram mudanças significativas na tecnologia de 

armazenamento musical e consequentemente na indústria fonográfica. Entre os anos de 

1960 e 2000, surgiram os Long-Plays, mais conhecidos como LP’s, fitas cassetes, 

Compact Discs (CD’s) e finalmente o MP3. 

Enquanto os CDs exigiam meses de espera para seu lançamento e os discos não 

possuíam um preço muito acessível, o MP3 poderia ser baixado em instantes, o que 

acabou por facilitar os compartilhamentos ilegais de música (HECKE, 2013). Esse fato, 

consequentemente, diminuiu o lucro das grandes gravadoras e de seus artistas musicais, 

obrigando a indústria fonográfica a modificar suas estratégias a fim de se estabelecer 

nesse novo cenário musical. 

 

Novos meios de consumo musical 

 

Com a revolução tecnológica em franca expansão, os lançamentos musicais, que 

antes eram feitos em rádios, passaram a ser feitos através da internet. Com a 

possibilidade de venda das músicas em formatos digitais, surgiu o formato streaming, 

inaugurado pelo Napster (LIMA, 2011), em uma tentativa de sair da ilegalidade. Esse 

formato é o mesmo dos serviços atuais como Spotify e Apple Music onde os assinantes 

possuem acesso a uma plataforma online com um enorme repertório de músicas onde 

pagam um pequeno valor mensalmente para ter acesso ilimitado aos catálogos.  

Com o surgimento dos serviços de streaming, também percebeu-se uma queda 

considerável em compartilhamentos ilegais. De acordo com uma pesquisa realizada pela 

Kantar Media, na Inglaterra, 80% dos ouvintes de música pela internet assinaram os 

serviços online e abandonaram por completo os meios ilegais – um número que cresceu 

bastante, uma vez que esses serviços disponibilizam de forma prática inúmeras faixas 

nacionais e internacionais em seu acervo.  
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Com o declínio da pirataria digital, pôde-se também perceber a mudança no 

consumo musical, que através de plataforma de streaming, reforçou sua influência na 

cultura contemporânea. Desse modo, segundo Passos e Ferraz (2016, p.2) “as 

possibilidades de consumo musical cresceram exponencialmente nos últimos anos, que 

por sua vez possibilitaram o estabelecimento de um mercado forte e cheio de 

possibilidades”. 

Isso evidencia que “a música em si não caiu em desfavor. Nunca houve melhores 

tempos para artistas e fãs. O que caiu em desfavor foi o tradicional modelo de marketing 

de vender e distribuir música” (ANDERSON, p.36, 2006). A indústria precisou 

continuar se readaptando, adotando novas estratégias de marketing, para poderem 

crescer em cada segmento e diferenciar-se da concorrência destacando-se entre tantas 

opções aos olhos do consumidor. 

 

Como a música pode utilizar o marketing na era digital 

  

A existência dos meios digitais de comunicação também instaurou uma mudança 

de comportamento nas pessoas, que passaram a interagir de forma muito mais dinâmica 

com a sociedade, com as instituições e também umas com as outras. Com a chegada da 

internet, também tornou-se possível oferecer informação e entretenimento personalizado 

aos consumidores. Cada vez mais informados, os consumidores começam, então, a 

questionar as tradicionais formas de publicidade.   

Duas estratégias se destacam nesse novo cenário e possuem forte relação com a 

indústria musical: o marketing viral e o buzz marketing. Nas redes sociais, ambiente 

digital no qual as pessoas estão conectadas umas às outras, todos recebem muitas 

informações onde podem reproduzi-las e distribuí-las instantaneamente entre dezenas ou 

centenas de amigos. Nesse cenário, se uma propaganda possuir conteúdo relevante, ela 

poderia ser compartilhada entre milhares de usuários espontaneamente caracterizando 

assim, o marketing viral, propagação em larga escala de uma mensagem por meio dos 

compartilhamentos nas redes sociais. Essa estratégia é uma das formas de fazer com que 

os consumidores divulguem entre si a marca em questão (BARRICHELLO; 

OLIVEIRA, 2010) 

Outra estratégia adotada para atingir o novo consumidor nas redes digitais foi o 

Buzz Marketing. Essa estratégia, que veio do inglês “algo que cria estímulo ou 

animação”, consiste mais em gerar discussão e menos em vender algum produto. Ela é 
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focada em gerar comentários, opiniões e discussões sobre a marca ou campanha, tendo 

como foco chamar a atenção das pessoas, criando motivos para que a marca torne-se o 

assunto preferido entre os usuários. (THOMÉ, 2016) 

E é exatamente isso que ocorre no mercado da música, se considerarmos que a 

marca é o artista e o produto é a canção. Com muito estudo acerca do seu público-alvo e 

do que se deseja atingir, muitos artistas se propagam traçando essas duas táticas ao 

mesmo tempo ao lançarem seus produtos, como músicas ou vídeo clipes.   

É o que realizou a cantora Beyoncé ao lançar seu quinto álbum, em 2013, sem 

qualquer anuncio prévio. O lançamento inesperado e a quebra do modelo tradicional de 

lançamentos, causou uma grande surpresa no público, na imprensa e na indústria, o que 

provocou uma imensa repercussão nas redes sociais, tornando Beyoncé o assunto mais 

discutido no Twitter, rede social que contém mais de 319 milhões de usuários, com mais 

de 1,2 milhão de citações em tweets (TORRES, 2013). 

 

Branding: Pensando a gestão de marcas  

  

Desde a antiguidade, já existiam maneiras distintas para demarcar a propriedade 

das mercadorias e selos, siglas e símbolos eram os mais utilizados para identificar 

animais e armas, por exemplo. Essa marcação de produtos, além de reconhecer a quem 

pertencia, também era utilizado para definir a qualidade e a reputação do produto em 

questão. Esse procedimento, que consistia no ato de marcar, passou a ser denominado 

marca, que segundo Kotler (1999, p.233), nada mais é que “um nome, termo, sinal, 

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

e serviços de um vendedor ou grupo de vendedores e diferenciá-los dos concorrentes”.  

A marca além de identificar bens e serviços, sua função primária, passou a 

representar, uma série de informações e percepções, que começaram a despertar 

sentimentos, lembranças e sensações nos consumidores, tendo assim, influência sobre o 

seu comportamento e suas decisões de consumo. A marca, portanto, passou a ser, 

segundo Martins (2006, p. 8) “a união de tributos tangíveis e intangíveis, simbolizados 

num logotipo, gerenciadas de forma adequada e que criam influência e geram valor”. 

Tornou-se necessário, então, implementar um processo de gestão que 

contribuísse cada vez mais para o crescimento das marcas e seus valores: O branding. 

Para Martins (2006), branding pode ser definido como: 
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Um conjunto de ações ligadas à administração das marcas. São ações 

que, tomadas com conhecimento e competência, levam as marcas 

além da sua natureza econômica, passando a fazer parte da cultura, e 

influenciar a vida das pessoas. Ações com a capacidade de simplificar 

e enriquecer nossas vidas num mundo cada vez mais confuso e 

complexo (p. 8). 

  

Percebe-se então que o branding está diretamente ligado ao relacionamento 

estabelecido entre a marca e o consumidor. É através do branding que administra-se 

toda a relação afetiva do valor da marca na mente dos consumidores através de táticas 

planejadas para que eles se relacionem de forma positiva com o produto ou a empresa.  

E segundo Philip Kotler (2010), estamos em uma era voltada para os valores 

onde criatividade, cultura, tradição e meio ambiente se tornam o foco do momento por 

estarem, os consumidores, em busca de soluções que satisfaçam sua vontade de 

transformar o mundo globalizado em um mundo melhor. Pensando nisso, “em vez de 

tratar as pessoas simplesmente como consumidoras, os profissionais de marketing as 

tratam como seres humanos plenos: com mente, coração e espírito” (KOTLER, 2010, 

p.16). 

Ainda segundo o autor, para que a marca seja ouvida e notada em meio a tantos 

concorrentes, ela deve possuir um posicionamento relevante para as necessidades e 

desejos dos consumidores, conquistando assim, as suas emoções de forma que o valor 

da marca ultrapasse as funcionalidades e características do produto. (KOTLER, 2010) 

Portanto, se o consumidor se sentir representado pela marca através dos ideais, 

das causas que apoia e pelo próprio estilo da marca, de certa forma ele se tornará um fã 

sendo diretamente responsável pelo sucesso que ela irá possuir. É o que explica Kotler 

ao afirmar que as marcas agora pertencem aos consumidores. “A missão da marca agora 

passa ser missão deles. O que as empresas podem fazer é alinhar suas ações com a 

missão da marca” (2010, p. 55).  

 

O artista musical como uma marca   

  

Para conseguir atingir o objetivo e poder diferenciar os artistas uns dos outros, 

gerando valor a seus fãs, a indústria os transforma em marcas e, suas respectivas 

imagens, em produtos de consumo. 

Segundo Matta (2009), para a transformação do artista musical em marca, 

primeiramente, há um planejamento da construção de seus valores. Assim como 

qualquer consumidor de outras marcas, os consumidores musicais compram a ideia do 
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artista, a mensagem que ele está vendendo e quais sensações ele poderá proporcionar. 

Então, relaciona-se, o artista, principalmente, a atributos positivos que serão lembrados 

pelos indivíduos quando consumirem sua música e todos os outros produtos 

relacionados à marca. É como explica Kotler (2010): 

 
Para estabelecer conexão com os seres humanos, as marcas precisam 
desenvolver um DNA autêntico, o núcleo de sua verdadeira 

diferenciação. Esse DNA refletirá a identidade da marca nas redes 
sociais de consumidores (p. 39).  

 

  Sendo o artista musical, portanto, uma marca, pode-se afirmar que, assim como 

diversas outras marcas, ele está presente fortemente na cultura contemporânea. Nessa 

cultura, “as pessoas não consomem apenas porque necessitam fisiologicamente, mas, 

principalmente, porque precisam ter seus espaços simbólicos e afetivos preenchidos” 

(LIMA, 2014, p. 24).  Portanto, nessa nova cultura de consumo, os consumidores 

musicais desejam que o contato com o artista favorito seja através de experiências 

verdadeiras e não somente através de músicas.  

Com esse intuito, é comum vermos artistas interagirem com seus fãs através das 

redes sociais de forma íntima através de diálogos com a mesma linguagem que seu 

público, para que remeta a uma conversa com um amigo próximo. Essa estratégia 

repassa mais confiança e credibilidade para o artista, que pode se tornar reconhecido 

pelo seu carisma através da gestão de uma imagem positiva não só para o seu público-

alvo, mas como para o público em geral (RIBEIRO, 2015). 

Por fim, essa estratégia em torno dos artistas musicais confirma um fato: Não 

somente sua obra, mas também sua imagem, seu estilo, seus valores e suas atitudes 

tornam-se produtos a serem consumidos, produtos esses que, portanto, devem passar a 

imagem mais positiva e verdadeira possível, criando laços com seus consumidores/fãs. 

 

Método 

  

Será realizado um estudo de caso sobre a cantora norte-americana Taylor Swift e 

o processo de construção da mesma enquanto marca durante os doze anos de sua 

carreira, de 2005 a 2017. Para isso, a análise será focada em algumas estratégias de 

branding utilizadas pela artista, tais como: identidade visual, divulgação e propagação 

da imagem e a interação com o público-alvo por meio das mídias sociais.  
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O intuito é que, utilizando os conceitos sobre branding na indústria musical, 

possamos identificar a transição da pessoa para a atual marca consagrada da música: 

Taylor Swift. A cantora foi escolhida como objeto de análise, devido ao seu intenso 

crescimento no mercado musical durante os últimos anos, quebrando recordes há 

tempos estabelecidos nesse mercado. 

 

Resultados e discussão 

 

Taylor Swift, que nasceu em 13 de dezembro de 1989, em Wyoming, na 

Pensilvânia, começou sua carreira através da música country. A artista assinou seu 

primeiro contrato aos 15 anos de idade, em 2005, com a também iniciante Big Machine 

Records, gravadora na qual lançou todos os seus cinco álbuns de estúdio. 

 

 

Figura 1: Álbuns de Taylor Swift 4 

 

Para se inserir no mercado do country, estilo por qual ela queria ser reconhecida 

em seu primeiro álbum, o “Taylor Swift”, Swift começou adotando um estilo mais 

simples onde referenciava uma menina do campo através de seus cabelos cacheados, 

suas roupas mais simples e a companhia do seu violão. Suas músicas eram calmas e 

discorriam sobre amores do colegial, onde transmitia a sua inocência e pureza.  

 Como parte das estratégias para diferenciar Taylor dos demais, a sua gravadora 

decidiu lançar a sua primeira música e o seu primeiro videoclipe na televisão e, também, 

online via MySpace. De 2005 a 2008, o MySpace foi a maior rede social do mundo 

(ALBANESIUS, 2009). Nesse período, ele foi uma grande plataforma para divulgar 

músicos já que a rede dava acesso instantâneo a quaisquer músicas, sem a necessidade 

de realizar um download ou qualquer tipo de pagamento (CANDÉO, 2015). Com o 

MySpace em alta mesmo em uma época em que a internet não possuía tanto acessos e as 

redes sociais eram para poucos, enxergou-se a capacidade e o potencial ali existentes 

para a autopromoção de Taylor e de seus produtos de maneira diferenciada. 

                                                 
4 http://taylorswift.com.br/# 
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Durante o lançamento dos seus próximos álbuns, pode-se perceber que Taylor 

não só evoluiu com investimento no marketing digital como também investiu em ações 

promocionais de venda, encontro com fãs, participações em filmes e em concertos de 

artistas renomados, o que propagou sua imagem com mais facilidade. 

Com o seu segundo álbum “Fearless”, lançado em 2008, alcançando um 

sucesso bem maior que seu primeiro álbum, e com sua imagem se propagando em todos 

os continentes devido as estratégias anteriormente mencionadas, foi anunciado então, no 

site oficial de artista, a primeira turnê solo de sua carreira. Nessa época, foi noticiado 

que Taylor Swift passou de “administrada para administradora”. A estratégia apontava 

que a artista assumiria a direção criativa e executiva não só da sua turnê, como também 

da sua carreira. Passou-se, assim, a ideia de que Swift projetou o próprio palco, 

comandou as audições dos dançarinos e planejou diversas experiências com os fãs. Uma 

dessas experiências foi posicionar sua mãe e sua assistente em um local propício a fim 

de observar a plateia; elas deveriam escolher os fãs mais criativos e animados para 

participarem da “T-Party”, uma festa nos bastidores dos shows que contava com a 

presença de Swift. Isso fez com que a cada show, os fãs ficassem mais participativos e 

em constante contato com a cantora, fortalecendo sua ligação. 

Em 2012, já em seu 4º álbum de estúdio, o “Red”, Taylor estava cada vez mais 

presente nas mídias sociais. Em seu perfil no instagram, onde é uma das cantoras mais 

seguidas do mundo, ela já interagia diariamente com seus fãs, além de compartilhar 

diversas fotos. No twitter, seu número de fãs só aumentava e Taylor começava a 

dominar, assim, o cenário digital. Para o lançamento do álbum, por exemplo, Taylor 

escolheu fãs pela relevância que tinham nas mídias sociais, para acompanhá-la em seus 

compromissos em Nova York, sendo que a única função deles seria compartilhar toda a 

experiência que estavam tendo para os fãs que não estavam lá.  

No álbum “Red”, suas canções já não estavam todas voltadas sonoramente para 

o country. Era notável algumas músicas ligadas ao estilo pop e algumas mudanças na 

identidade visual, o que fez com que, a críticas para esse álbum não fossem tão positivas 

quanto aos dos anteriores. É o que afirma Jonathan Keefe, da Slant Magazine, ao falar 

que “Red” é o primeiro álbum de Swift no qual suas escolhas para produção das faixas 

chamam mais atenção que suas composições. 

Então, em 2014, Taylor Swift apresenta uma mudança radical em carreira, 

deixando de ser uma cantora country para ser uma cantora pop. Para transgredir de 
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posicionamento, toda a identidade visual de Taylor foi transformada. Começou-se 

cortando o seu longo cabelo, assumindo uma identidade mais madura e apostando-se em 

estilistas famosos, com roupas modernas e brilhantes, estilo conhecido por remeter ao 

gênero em questão.  

 

 

Figura 2: Mudança de estilo5 

 

Depois, seu logotipo também foi repaginado e agora já não representava seu 

nome inteiro, somente as suas iniciais. Segundo Lima (2014) a estratégia de realizar um 

logotipo somente com as iniciais, se propagada efetivamente, facilita o reconhecimento 

até por pessoas que nunca ouviram as músicas do artista, o que abrange o alcance da 

marca. 

 

 

Figura 3: Mudança no logotipo 6 

 

Nesse mesmo período, Taylor aumentou ainda mais a sua popularidade na 

internet, já que as estratégias nas redes sociais focavam cada vez mais em um meio de 

contato e interação maior com o seu público. Foram através delas, que diversos fãs 

foram escolhidos para participar das “Secret Sessions”, evento na qual Taylor 

“convidava” 89 fãs para a sua casa nas vésperas do lançamento do seu novo álbum, 

“1989”. 

Nas “Secret Sessions”, Taylor aparecia e revelava para seus convidados que eles 

estavam prestes a ouvir o seu mais novo álbum. Depois, os fãs eram encaminhados para 

                                                 
5 http://www.rollingstone.com/music/lists/taylor-swift-country-pop-transformation-20140909 
6 http://logos.wikia.com/wiki/Taylor_Swift 
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tirarem uma foto com a cantora. Os fãs, entusiasmados, compartilhavam o momento em 

suas redes sociais logo após o evento, aumentando a visibilidade da cantora. 

 

 

                    Figura 4: Taylor Swift com fãs durante a “Secret Session” 7 

 

E segundo Mark Zablow, CEO do marketing de entretenimento de Nova York, 

Taylor Swift usou perfeitamente o poder que tem através das mídias sociais, uma vez 

que “a ferramenta mais inteligente nas redes sociais é tornar o que chamamos de 

‘superfãs’ engajados”. 

Taylor lançou “1989” em outubro de 2014. Para a distribuição do mesmo, 

adotou-se uma estratégia semelhante e ainda maior ao de distribuição de seus álbuns 

anteriores, contudo, Taylor não via com bons os olhos os serviços de streaming e passou 

a evitar a maioria deles. Segundo a mesma, ela teve essa decisão pôr não acreditar que a 

música deveria ser gratuita uma vez que a música não se trata “apenas sobre o seu 

consumo efêmero” (STRECKER, 2014).  

Entretanto, é notório que, com o avanço das tecnologias e do crescimento dos 

consumidores adeptos aos serviços de música online, a liberação de conteúdo por parte 

dos artistas musicais só tende a crescer cada vez mais. E na atual era digital, se eles 

continuarem a se recusar a participar de tais serviços, de acordo com Carrera (2014) 

“correm o risco de sofrerem críticas pesadas dos ouvintes”. A autora ainda afirma que, 

devido a esse motivo, “eles procurarão o mesmo conteúdo em versão pirata ou vídeo”, o 

que poderia acarretar em sucessivos prejuízos monetários.  

E o que pode confirmar essa afirmação é a volta de Taylor Swift as plataformas 

de streaming. Em 2017, três anos após o lançamento de “1989”, Taylor anunciou que 

todo o seu catálogo de músicas estaria disponível novamente em todos os serviços de 

streaming, incluindo o Spotify. Segundo os representantes da artista, Taylor 

                                                 
7 http://tt4taylor.tumblr.com/post/98703976513/boy-swifties-at-the-nashville-1989-secret 
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disponibilizou suas músicas para os fãs, como um presente pelo fato do “1989” ter 

vendido mais de dez milhões de cópias ao redor do mundo. 

De acordo com o jornal The New York Times (2017) a volta de Taylor Swift as 

plataformas de streaming é apenas mais um sinal de que “o streaming é dominante e é 

uma parte inseparável e essencial dos negócios musicais, sendo fundamental desde a 

divulgação dos singles até as vendas dos discos”.  

A volta de todos os álbuns de Taylor para o Spotify bateu inúmeros recordes. 

Nos Estados Unidos, os streams de “1989” superaram os de “Witness”, álbum da 

cantora Katy Perry. Uma grande conquista, visto que “1989” foi lançado em outubro de 

2014 e “Witness” na madrugada do dia 8 de junho de 2017, data em que as músicas de 

Taylor Swift foram liberadas. 

A mudança de posicionamento de Taylor Swift após três anos, tornou-se um 

assunto viral em inúmeras redes sociais, o que fez com que ela, segundo Hodak (2017), 

“dominasse a narrativa” sem realizar grandes esforços. 

 

Resultado da aplicação do Branding: Prêmios e Reconhecimentos  

 

Desde 2005, Taylor Swift já recebeu mais de 500 indicações e ganhou mais de 

390 prêmios.  Em 58 edições dos prêmios Grammy, o prêmio mais importante da 

indústria musical, Taylor Swift conseguiu conquistar por duas vezes a categoria de 

Álbum do Ano com o auxílio de “1989”, tornando-se a primeira cantora a conquistar tal 

prêmio com dois diferentes gêneros de música (MOÇO, 2016). 

Em uma era onde a disputa pela atenção dos consumidores é concorrida e a 

busca por experiências é elevada, as estratégias de Taylor se destacam devido ao 

constante diálogo e produção de conteúdo relevante para o público em diferentes meios, 

fazendo com que este permaneça sempre engajado. Esse contato a auxiliou em 

solidificar-se em um novo estilo após o seu reposicionamento no mercado musical, onde 

transgrediu do country para o pop. Era uma mudança arriscada uma vez que poderia se 

perder sua base de fãs originais, quando ela tinha um estilo bem definido e estava se 

solidificando em outro meio. Porém, a utilização de estratégias adequadas, reposicionou 

sua marca e manteve um público fiel além de conquistar novos públicos através do 

investimento em branding.    

Três dos cinco álbuns de sua carreira ultrapassaram a marca de um milhão de 

cópias vendidas na primeira semana, quebrando recordes e expectativas. Na atual 
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realidade, em que os álbuns estão cada vez perdendo seu espaço em meio ao mundo 

digital, Taylor Swift, conseguiu se solidificar não apenas com suas músicas, mas como 

uma valiosa marca para a indústria fonográfica. 

 

Considerações finais  

  

Através desta pesquisa, foi possível identificar que a prática do branding é de 

suma importância para o mercado da música assim como é para os demais mercados. 

Tornar um artista uma marca, na atual era de consumo, é essencial para que seus 

consumidores continuem engajados e participativos. A adoção correta de estratégias 

tende a guiar a marca musical a um posicionamento de destaque, como é o caso da 

cantora analisada, Taylor Swift, que em apenas doze anos de carreira, cresceu em uma 

indústria em declínio e tornou-se uma grande marca e símbolo de uma indústria.   

Além disso, as relações de consumo mudaram com o passar dos anos e 

atualmente, os consumidores não são apenas compradores de músicas. Eles agora são 

produtores de conteúdo e como tal, desejam muito mais, como grandes experiências, 

valores e elementos que os engajem e façam diferença em suas vidas.   

Em vista disso, os artistas também devem aprender a lidar e dialogar com seu 

público em um ambiente físico e digital, relacionando os dois da melhor forma possível. 

As marcas, devem oferecer tudo que eles procuram, incluindo principalmente os valores 

humanos. E com artistas com essa visão de mercado e com os resultados semelhantes 

aos conquistado por Taylor, a indústria musical se beneficiaria de maneira significativa, 

o que poderia culminar em um grande crescimento monetário.  

Por fim, ficou perceptível que realizar a prática do branding, de forma coerente, 

é essencial para que uma marca passe credibilidade, estando o profissional e o pessoal 

sempre em sintonia. Por esta razão, esta pesquisa se torna de grande relevância não 

apenas para ao mercado musical e seus artistas, como também para o mercado em geral, 

uma vez que todas as estratégias aqui estudadas e utilizadas por Taylor Swift, podem ser 

aplicadas por muitas marcas que desejam crescer significativamente no mercado no qual 

estão inseridas. 
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