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“Nunca deixe que lhe digam que não vale  

a pena acreditar no sonho que se tem.  

Ou que seus planos nunca vão dar certo,  

ou que você nunca vai ser alguém”. 

(Flávio Venturini e Renato Russo – Mais uma vez) 
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RESUMO 

Este trabalho de conclusão de curso visa demonstrar a relevância das Relações 
Públicas como função responsável pela elaboração, planejamento e gestão da 
identidade e imagem por meio das Relações Públicas Pessoais. Tem como objeto 
de estudo Paula e a Mulherada uma banda de arrocha, para qual foi desenvolvido 
um plano de comunicação, com ações dirigidas a banda e aos públicos de interesse, 
com a utilização de veículos de comunicação dirigida e as mídias sociais, 
ferramentas utilizadas pelas Relações Públicas. Inicialmente o trabalho foca em 
ações de construção e fortalecimento da imagem institucional da Banda na cidade 
de Salvador, por utilizar como ferramentas de comunicação as mídias sociais, não 
faz nenhum recorte regional específico para suas com um amplo espectro de 
atuação. A pesquisa foi realizada no mês de outubro pela internet com as pessoas 
que curtem a página da banda no facebook.Com o resultado da pesquisa serão 
propostas ações que objetivam a interação da banda Paula e a Mulherada com seus 
públicos-alvo e também ações voltadas para o fortalecimento da imagem da banda.  

Palavras-chave: Relações Públicas, Comunicação, Paula e a Mulherada, Imagem, 
Identidade. 

 

ABSTRACT 

This course conclusion work aims to show the Public Relations’ relevance like 
responsible function for preparation, planning and identity’s management and image  
through the Personal Public Relations. It has as a study subject “Paula e a 
Mulherada”, aarrocha’s band, in which was developed a communication plan, with 
actions directed to the band and interesting public, with the use of directed 
communication medias and social medias, tools used by Public Relations. At first, the 
project focus on recôncavobaiano and after on Salvador for, after already, spreading 
on Northeast. The camp research will be performed on June and July and the action 
proposals at the second semester and it will be deployed after the camp research 
results’ review and study and the efficient diagnosis’ construction to achieve the 
public recognition’s results to the Bahia’s music group 

Keywords: PublicRelations, communication, Paula e a Mulherada 
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Introdução 

A agência Plêiade Comunicação tem por finalidade assessorar, criar e manter 

a identidade e imagem pessoal ou institucional de seus clientes, além de trabalhar a 

inserção de novas bandas musicais no segmento. Ao utilizar corretamente as 

ferramentas de Comunicação e Relações Públicas, a agência cria e desenvolve 

ações para que o cliente fique conhecido no segmento do mercado musical.  

O nome da agência vem do grego Πλειάδες, e significa um aglomerado 

estelar aberto das Plêiades, que é o conjunto de estrelas mais brilhante em todo o 

céu.  Este conjunto de estrelas está localizado na constelação de Touro e conta com 

aproximadamente 500 estrelas, destas, seis estrelas são visíveis sem o auxílio de 

telescópios.  

O cliente real para a realização deste trabalho é a banda Paula e a 

Mulherada, criada em dezembro de 2011, e que tenta se posicionar no cenário 

musical com o estilo do arrocha.  

Para desenvolver este trabalho, para a construção e o fortalecimento da 

imagem da banda, em Salvador, a agência Plêaide optou por trabalhar a 

Comunicação de forma integrada e reforçar as ações embasadas no avanço 

tecnológico mundial e por isso desenvolveu uma estratégia de comunicação 

embasada nas redes sociais, um produto direto do avanço da internet, estas novas 

plataformas impõem um novo modelo de comunicação horizontalizada, com um 

contato com o público alvo em tempo real e interativo. Neste novo modelo o receptor 

das mensagens é livre de intermediários tradicionais e tem um papel ativo no 

retorno, propagação e crítica da mensagem recebida. 

Esse novo modelo de comunicação destrói as relações tradicionais de 

comunicação caracterizadas pela hierarquia receptiva, monopolizada pelo emissor e 

linearizada de conteúdo que caracterizam os meios mais comuns de comunicação 

como rádio, televisão e jornais.  

A GLOBAL FACES & NETWORKED PLACES (2009, p. 13) reuniu algumas 

indicações sobre como utilizar as redes sociais e como devem agir os clientes 

nestas plataformas. Traçou definições que as redes sociais são canais de 

comunicação como TV, jornais, rádio e telefone. Este é um canal específico em que 

as organizações podem oferecer produtos e serviços para se comunicar, engajar e 

conectar com os seus públicos-alvo. O estudo ressalta que o crescimento destes 
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canais e das opiniões geradas pelos consumidores são oportunidades para que as 

organizações expandam suas audiências e engajamento em seus sites. 

Nestes canais específicos como facebook, twitter, canal youtube, o público 

alvo deve poder adicionar conteúdos às redes sociais e estas oferecem 

oportunidades de promoção e informações para audiências maiores na web. E o 

mais importante há que se conciliar a simultaneidade de consumo das mídias. O uso 

das redes sociais pode ser complementar às mídias tradicionais. 

Avellar Duarte (2012, s/p.), ressalta o crescente nível de inclusão digital e 

ampliação do acesso à Internet no Brasil e em todo o mundo, tal mudança deve 

adquirir uma dimensão cada vez mais relevante nos próximos anos. O acesso à 

Internet no Brasil já inclui 81,3 milhões de pessoas. Das 63,5 milhões de pessoas 

com acesso à Internet em casa ou no local de trabalho no Brasil, 47,5 milhões foram 

usuários ativos em janeiro de 2012, crescimento de 2% em relação ao mês anterior 

e de 11,2% sobre os 42,7 milhões de janeiro de 2011.   

A base dessa nova comunicação é a construção de relacionamento, é por ele 

e por meio dele que informações e ideias se propagam e são situadas, com base 

nessa compreensão, informação e relacionamento que se unem para configurar a 

comunicação colaborativa ou interativa. 

O objetivo deste trabalho é construir e fortalecer a identidade e a imagem da 

banda para que se torne conhecida em seu segmento de mercado, na cidade de 

Salvador, para que se possam criar possibilidades de ascensão profissional. 

Por ser um cliente real instalado na Bahia, há dificuldades com contatos 

presenciais. Porém, há contatos diários por meio da Internet com ferramentas de 

Comunicação como Skype e o facebook tanto com a Paula Costa, vocalista, quanto 

com Marcel Suzart, Gildásio Teixeira e Rose Cunha, empresários da banda. Nos 

meses de junho e julho, a Plêiade se deslocou até Salvador para realizar visitas 

presenciais com a vocalista, os empresários e a banda. 

O projeto foi dividido em três partes, representados como Prática de Conjunto 

que é uma parte importante na formação musical, no aspecto social ou disciplinar, 

pois tem como objetivos promover à interação na realização musical coletiva e 

cultivar a consciência das implicações éticas e hierárquicas no que diz respeito à 

realização musical em grupo, nesta parte é apresentado todas as teorias utilizadas 

na construção do projeto, e que abriga o capítulo de Comunicação, que aborda o 



15 
 

conceito e formação deste termo para referenciar a importância da transmissão de 

mensagens entre os componentes de uma sociedade. A comunicação de massa é 

subitem deste capítulo e para que se possa fazer referência às ferramentas 

utilizadas para atingir grande número de pessoas simultaneamente, é ressaltado o 

aparecimento e o crescimento dos veículos de comunicação de massa com 

destaque para comunicação digital, que atualmente é essencial para as 

organizações, que utilizam essa ferramenta de diversas formas, tanto internamente 

quanto para a comunicação com o público externo. 

O segundo capítulo está relacionado à Comunicação e Música, com 

argumentos que interligam a relação entre as duas partes e a contextualização com 

a história da música no Brasil, o início, as influências sofridas e qual a relação da 

sociedade com a música. 

No capítulo seguinte, é apresentada as Relações Públicas definidas de 

acordo com os principais autores e as principais funções deste profissional. Há um 

subitem que trata de imagem e identidade institucional. É ressaltada a importância 

do trabalho dos relações-públicas na formação, consolidação e manutenção da 

imagem e identidade de uma organização ou pessoa, é apontada a atuação nas 

assessorias de comunicação, que possuem papel fundamental ao intermediar a 

relação entre organização e mídia. Além disso, é salientada a importância dos 

eventos para aproximação do público-alvo e para a divulgação da organização. 

Ainda inserido nas Relações Públicas, no mesmo capítulo é apresentado à atuação 

do profissional como Relações Públicas Pessoais ao promover a imagem de uma 

personalidade pública com o apoio das ferramentas do marketing pessoal. O 

planejamento é importante para as atividades deste profissional, por tal motivo são 

destacadas as etapas para que as ações obtenham o feedback desejado. É 

mostrado por meio de pesquisas que as Relações Públicas Pessoais, assim como 

as organizações, podem e devem utilizar as redes sociais não só para interagir com 

as pessoas, mas também para informá-las, como uma ferramenta estratégica para a 

prática da profissão.   

O quarto capítulo trata de públicos, que é por eles que a organização existe e 

são os que têm o poder de destruir ou de consolidá-la no mercado, por isso é 

destacada a importância deste segmento para a organização. Ao conceituar 
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públicos, embasadas nas teorias de Cândido Teobaldo de Andrade e Fábio França é 

apresentada a evolução da classificação destes autores. Este capítulo tem como 

subitem a opinião pública, com sua conceituação e características. 

 O quinto capítulo é sobre Cultura para definir e contextualizar a elaboração 

deste trabalho. Além da conceituação do termo, este capítulo é reservado para 

expor dados sobre a cultura brasileira, dentro desta parte ainda há um subitem que 

trata especificamente de Cultura Nordestina. Aborda a origem da Cultura e 

apresentam suas festas, comidas e bebidas típicas, danças, crenças e mitos. Há 

ainda, um subitem específico para a festa de São João, a mais importante no 

Nordeste. 

O sexto capítulo trata sobre a história do forró para que se possa diferenciar o 

ritmo do cliente do trabalho, o arrocha. Nesta parte há um subitem que trata sobre o 

surgimento do arrocha e da evolução do ritmo na Bahia, que hoje já possui cantores 

famosos na região Nordeste do País. 

Após a explanação das teorias que embasam este projeto, é apresentada a 

Prosódia, originário do grego προσωδία, que é o estudo do ritmo, entonação e 

demais atributos correlatos musicais onde háo histórico do cliente, mais 

especificamente da vocalista da banda, Paula Costa, que conta a trajetória da 

cantora até a formação da banda Paula e a Mulherada.  

Em seguida, é descrito o briefing da banda onde são apresentados os dados 

da banda Paula e a Mulherada, informações sobre o gênero musical interpretado e a 

análise swot.  

O nono capítulo é composto do resultado e análise da pesquisa de campo e 

no capítulo seguinte há uma análise aprofundada das informações coletadas e é 

traçado o diagnóstico, que consiste em apontar quais os problemas passíveis de 

serem solucionados por meio da proposta do trabalho. No próximo capítulo 

apontamos quais são os objetivos gerais e específicos deste projeto. No décimo 

segundo capítulo é apresentada a estratégia geral do projeto experimental. 

 A terceira parte é a Harmonia, que é o campo que estuda as relações de 

encadeamento dos sons simultâneos (acordes), estão localizadas as ações 

propostas pela agência Plêiade para a solução dos problemas encontrados durante 

o levantamento da pesquisa e as considerações finais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entona%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acorde
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1.2 Comunicação 

Todo ser humano necessita da Comunicação para sobreviver, seja ela verbal 

ou não verbal. É necessário ter o mínimo de entendimento sobre o idioma, a cultura, 

costumes ou os rituais de um povo para que o contato seja estabelecido. A palavra 

Comunicação vem do latim, communis, que significa comum, e passa a ideia de 

comunhão, comunidade (MELO, 1977).  

A linguagem verbal é a mais percebida no nosso cotidiano, pois utiliza a 

linguagem oral ou escrita, como forma de símbolo, para se comunicar. Todo tipo de 

comunicação que não usa como símbolo a palavra escrita ou dita, pode ser 

considerada não verbal. Ela pode ser identificada por meio de sons, gestos, 

desenhos, figuras, expressão facial, cores, entre outras.  

O primeiro tipo de linguagem que foi usada na história é a não verbal, pelos 

homens das cavernas. Na pré-história, a maneira descoberta para se comunicar foi 

por meio de gestos e gritos, e para contar as histórias do seu cotidiano faziam os 

desenhos rupestres, pinturas feitas nas paredes das cavernas (EVOLUÇÃO, 2012).  

Trata-se de uma verdadeira linguagem, na qual o suporte material é 
composto por elementos icônicos, cuja completa significação perdeu-se 
definitivamente no tempo por não conhecermos o código social dos grupos 
que o fizeram. [...] Efetivamente, cada grupo étnico possui um sistema de 
comunicação gráfico diferente, com características próprias. (FUNDAÇÃO 
MUSEU DO HOMEM AMERICANO, 2012, s/p.). 

Por meio da arte rupestre, pode-se afirmar que para ser compreendida, a 

comunicação deve estar inserida em um contexto social próprio, e só será entendida 

por aqueles que entendem o signo e a significância.  

A comunicação só começou a ser vista como material de estudo após o 

surgimento das novas tecnologias e meios de comunicação.  

O desenvolvimento dos novos meios de comunicação, que podem ser 

descritos sumariamente como canais de transmissão, circulação e recepção 

de ideias, transformou radicalmente o significado da expressão, que passou 

a designar principalmente a troca tecnologicamente mediada de mensagens 

na sociedade. (RUDIGER, 1995, p. 13). 
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O primeiro a estudar o processo de comunicação foi o filósofo, sociólogo, 

psicólogo e criminalista, Gabriel Tarde, que de acordo com Francisco Rudiger 

desenvolveu o fenômeno conhecido como conversação.  

De acordo com Rudiger, Tarde (1902) defende que “[...] as comunicações 

diferem conforme a natureza dos participantes, seu grau de cultura, sua condição 

social e suas crenças” (RUDIGER, 1995, p. 13). O fenômeno da conversação 

apresenta a nova maneira de se comunicar da sociedade. Agora, poucos falam para 

muitos e com técnicas de convencimento apuradas. Essa nova forma foi utilizada 

por religiosos, em busca da conversão das pessoas para as suas religiões, pelos 

políticos e após algum tempo, pela imprensa.  

Apesar do desenvolvimento dos meios de comunicação, Rudiger explica que 

o filósofo distinguia as novas formas de comunicação, do próprio princípio da 

comunicação. 

As comunicações não devem ser confundidas pura e simplesmente com a 
comunicação, este termo deve ser reservado à interação humana, à troca 
de mensagens entre os seres humanos, sejam quais forem os aparatos 
responsáveis por sua mediação. A comunicação representa um processo 
social primário, com relação ao qual os chamados meios de comunicação 
de massa são simplesmente a mediação, tecnológica: em suas 
extremidades se encontram sempre as pessoas, o mundo da vida em 
sociedade. (RUDIGER, 1995, p 15.) 

Contudo, a revolução da comunicação não pode passar despercebida. 

Guiado por esse conceito, o cientista político Harold Lasswell, desenvolveu em 1948 

a fórmula que questionava em que a comunicação havia sido desenvolvida para que 

as pessoas pudessem influenciar na ideia e na decisão do outro, ou seja, era uma 

forma de persuasão. 

A comunicação é toda ação pela qual o sujeito transmite ideias para seus 
semelhantes com determinado efeito, é toda ação que responde às 
perguntas: “quem/ diz o quê/ em que canal/ para quem/ com que efeito”. 
(LASWELL, 1948 apud RUDIGER, 1995, p. 49). 

De acordo com Oliveira (1978, p.16), “a fórmula de Lasswell é boa como 

ponto de partida, mas apenas básica e elementar”. Afirma ainda que como 

referenciais da comunicação, um dos diagramas mais conhecidos e utilizados é o de 

Shannon e Weaver. 
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Em 1949, uma nova fórmula foi criada pelos matemáticos Claude Shannon e 

Warren Weaver, que aperfeiçoaram o até então conhecido Processo de 

Comunicação, porém, acrescentaram o ruído. O método se resume em: transmissor 

– mensagem – canal - ruído – receptor. O transmissor é o meio usado para propagar 

a mensagem; a mensagem é a informação verbal ou não verbal que vai chegar ao 

receptor; o receptor é o indivíduo que vai receber a informação; o canal é a forma 

que a mensagem será propagada; e o ruído pode ser qualquer tipo de interferência 

que venha a distorcer ou diminuir a qualidade da mensagem que vai chegar ao 

receptor. 

Ao seguir este modelo, é passível de supor que o trabalho para a Banda 

Paula e a Mulherada segue a fórmula do Processo de Comunicação de Shannon e 

Weaver. O transmissor, a banda, passa uma mensagem, a música como forma de 

comunicar, por meio do canal de propagação, que pode ser os meios de 

comunicação de massa ou entre as próprias pessoas, uma apresenta para a outra, 

que poderá ou não ter um ruído e irá chegar ao receptor, que no caso, são os 

públicos que a banda busca atingir: os fãs, imprensa, contratantes, e afins. 

Apesar de toda a transformação que sofreu durante os séculos, a essência da 

palavra Comunicação conserva-se nos dias de hoje. Apesar da constante mudança 

dos símbolos desenvolvidos pelo homem e da sua significância, que é entendido por 

pessoas de um mesmo grupo ou de uma mesma época, a base ainda é: um 

transmissor que passa uma mensagem a um receptor. Dessa forma o ciclo da 

comunicação perdura gerações. 
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1.2.1 Comunicação de Massa 

 

Comunicação de massa é o termo utilizado para designar a comunicação que 

atinge muitas pessoas simultaneamente e que acontece pela disseminação de 

informações via jornais, rádios, TVs, cinema, cartazes e também pela internet, 

reunidos em um sistema que pode ser denominado Mídia.  

[...] é um tipo especial de comunicação, envolvendo condições de 
operações distintas, entre as quais está em primeiro lugar a natureza da 
audiência, da experiência comunicadora e do comunicador. (WRIGHT, 1978 
apud KUNSCH, 1986, p. 124). 

Esse termo começa a se manifestar no século XIX com o interesse da 

sociedade pela leitura, informação e cultura, e desta maneira surge o jornal diário  

concomitantemente da caricatura, fotografia e mais tarde do cinema.  

[...] se foi no século XIX que se iniciou uma das primeiras indústrias culturais 
– a do jornal diário –, vai ser no século XX que se terá o coroamento desse 
processo, com o desenvolvimento da TV no pós-guerra (FADUL, 2012, 
p.57). 

No Brasil, o processo televisivo tem mais de 50 anos e durante esse período, 

este meio de comunicação sofre diversas transformações tecnológicas. Este veículo 

passa suas transmissões de ao vivo para videoteipe, de preto-e-branco para em 

cores e de análoga para digital e interativa. A televisão é um meio de comunicação 

de massa que produz conteúdos informativos e interativos e busca sempre uma 

maior audiência. 

[...] um sistema importante na educação, entretenimento, informação, 
interação. A TV comunica pelos seus programas dramáticos, musicais, 
shows, jornalismo global e local, comédia, especiais, eventos, esportes, 
circuito fechado, internet [...] (BONASSIO, 2002, p. 21) 

Outro meio de comunicação considerado de massa é o rádio, que surge em 

1916, quando o russo David Sarnoff antevê a possibilidade de cada pessoa ter em 

sua casa um aparelho receptor que pode ser definido como 

Meio de comunicação que utiliza emissões de ondas eletromagnéticas para 
transmitir a distância mensagens sonoras destinadas a audiências 
numerosas. A tecnologia é a mesma da radiotelefonia (ou seja, transmissão 
de voz sem fios) [...] (FERRARETO, 2000, p. 23) 

O rádio é um meio de entretenimento mais rápido que a televisão, por 

informar em tempo real as transformações da sociedade e sobre o cotidiano das 
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pessoas com informações constantes como, por exemplo, tráfego, hora, clima e 

notícias. 

O rádio é um veículo de comunicação que mobiliza a sociedade em geral, 

independente da classe social. 

Além disso, o rádio propriamente dito é um aparelho eletrônico 
relativamente barato, às vezes de característica portátil e que pode ser 
adquirido por um universo maior de pessoas. [...] 90% da população têm em 
suas casas ou carros esse tipo de mídia para informação e lazer (RIZZO, 
1999, p. 39). 

 

Na indústria musical, o rádio é veículo mais utilizado para a divulgação de 

novos lançamentos por ter um custo inferior aos televisivos e impressos. Com a 

finalidade de divulgar seu repertório musical, os artistas desenvolvem mais ações 

voltadas para esse meio de comunicação. 

A Comunicação de Massa tem a particularidade de atingir grande quantidade 

de receptores simultaneamente e parte de um único emissor. A revolução das 

tecnologias comunicacionais no final do século XX propicia uma fragmentação do 

alcance da comunicação, que dá origem a um modelo de Comunicação 

Segmentada. 

Com o advento da internet e das redes sociais, os veículos de comunicação 

de massa se modernizam e deixam de ser somente radiofônicos, impressos e 

televisivos. As organizações fazem parte dessas novas mídias e acompanham e se 

adequam ao processo de modernização sempre que necessário, uma vez que a 

massa sempre segue estes processos.  

A velocidade de disseminação da internet em todo o mundo deve 
transformá-la efetivamente na decantada superestrada da informação. 
Oferecendo entretenimento, serviços e negócios, a rede mundial ainda é um 
novo meio de comunicação que rivaliza com a televisão, o jornal e outros 
veículos de troca e difusão da informação (PINHO, 2003, p.27). 

Além da facilidade na disseminação das informações, a internet é também um 

veículo de comunicação de baixo custo de produção. Pinho (2003, p.30) comenta 

que “os custos de produção e de inserção de comerciais na televisão são bem mais 

elevados. Esse é um fator importante para que as organizações estejam inseridas 

cada vez mais no mundo virtual e nas redes sociais”.  
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1.2.1.1 Comunicação Digital 

 

É uma nova forma de comunicação online e de construção de 

relacionamentos que afeta diretamente o conjunto das relações comunicacionais, 

em níveis das relações pessoais, interpessoais, no trabalho, nas instituições, no 

comércio e na indústria.  

Com o advento da internet foi necessário desenvolver uma nova forma de 

interagir com o público-alvo por meio de ferramentas que associassem a velocidade 

e ação mútua. Neste novo tipo de relacionamento e interação o receptor da 

mensagem não é um receptor passivo, há a possibilidade de escolha, de intervir e 

interagir.  

A sociedade do século XXI está ligada ao meio digital de comunicação. Para 

Briggs (2012, p.16), “[...] a internet é o conjunto de computadores que estão 

conectados e trocam informação. Um servidor web é um tipo especial de 

computador que armazena e distribui/apresenta a informação na Internet.”. 

As organizações, assim como as personalidades públicas, adéquam-se a este 

panorama e buscam se inserir nas técnicas de comunicação e relacionamento 

dispostos na internet. 

A comunicação digital [...] pode ser definida como o uso das tecnologias 
digitais de informação e comunicação, bem como de todas as ferramentas 
delas decorrentes, para facilitar e dinamizar a construção de qualquer 
processo de comunicação integrada nas organizações (CORRÊA, 19--, 
apud KUNSCH, 2009, p. 173). 

Para que este processo se realize de forma assertiva é necessário o 

desenvolvimento de ações no meio digital para que o público-alvo possa ser atingido 

por estes canais de comunicação.  

A comunicação digital se configura no ambiente corporativo na medida e na 
oportunidade em que a combinação entre proposta comunicacional e 
características do público tiverem mais eficiência se realizados em 
ambiência digital (CORRÊA, 19--, apud KUNSCH, 2009, p. 173). 

Por meio das ferramentas digitais, a organização pode construir um 

relacionamento com o público-alvo e obter um feedback da mensagem transmitida 

ao seu foco de comunicação, diferente de meios de comunicação mais tradicionais 

como os veículos impressos, o rádio e a televisão. 
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Os meios tradicionais (Jornais impressos, rádio, TV) são um dos suportes 
mais conhecidos para qualquer tipo de comunicação que possa ser 
realizada. Contudo, existem várias limitações na utilização destes meios, 
sendo as duas maiores a impossibilidade de conter múltiplas mensagens 
para diversos públicos e a de um retorno imediato (feedback). A presença 
digital da organização na Internet pode se tornar uma importante ferramenta 
na consolidação de uma comunicação eficaz com os variados públicos e, 
principalmente, para a manutenção e ampliação da imagem (SANDI, 2007, 
p.4). 

Além de atingir um grande número de pessoas, a internet é um meio de 

comunicação barato comparado a outros, já que na rede há meios de interação 

gratuitos. As organizações e pessoas públicas utilizam sites, blogs, intranet, e-mail, 

facebook, youtube, twitter, flickr e outras tecnologias para atingir seus públicos de 

interesse. Para Corrêa (apud KUNSCH, 2009, p.183), 

[...] cabe repensar a estratégia de presença digital dentro de um modelo, de 
uma proposta de adequação entre cultura da corporação, de proximidade 
dos seus públicos estratégicos com os meios digitais, dos conteúdos 
essenciais que devem ser expressos para cada público a partir daquela 
cultura e daí sim, a definição da ferramenta mais adequada para a 
expressão. 

Há, portanto, a preocupação em obter o feedback do público. Para Sandi 

(2007, p.3), a internet “é um espaço onde se pode estabelecer um duplo canal de 

comunicação e, além disso, atende às diversas demandas específicas de públicos 

diferenciados”. Por meio das redes sociais é possível que haja a interação entre a 

organização ou pessoa pública e o público-alvo, com a facilidade da obtenção da 

resposta do receptor. 
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1.2.2 Comunicação e Música 

 

O ser humano ao ter o conhecimento dos preceitos que regulam uma 

sociedade desenvolve as suas capacidades de comunicação. No âmbito da cultura, 

cada pessoa assimila os valores que são transmitidos por gerações para criar e 

melhorar o seu relacionamento com os outros. 

Uma das características da comunicação é a capacidade de estabelecer o 

diálogo com os outros indivíduos e entende-se este processo de ação e reação 

recíprocas entre pessoas, que se manifesta por meio da linguagem verbal ou não 

verbal. 

Pode-se afirmar que a música é um meio de comunicação, existe um 

transmissor, no caso o cantor, banda, que passa uma mensagem para o receptor, o 

público. A música, no entanto, tem grande poder de comunicabilidade, tanto por 

atuar na dimensão auditiva quando por participar do canto repetitivo. É por isso que 

hoje tem grande importância na vida do ser humano, que pode utilizá-la até mesmo 

como terapia (MEDINA, 1973). 

O Brasil é um país de tradição musical, riqueza e diversidade de ritmos 

musicais e que possui ainda uma variada expressividade de música popular e 

instrumental.  

Não há registros precisos sobre quando, onde, como e por que a música 

começou. Rescala (1961) cita que alguns historiadores preferem situar o nascimento 

da música antes da descoberta do fogo, outros acreditam que a música nasceu por 

acaso e há ainda, os que dizem que a música surge de um fenômeno da natureza: o 

canto dos pássaros.  

A primeira música composta, portanto, não tinha melodia, harmonia e ritmo. 

Eram apenas grunhidos, gritos e repetições infinitas, um fenômeno sonoro com 

praticamente nenhuma complexidade, mas que os homens da época entendiam 

perfeitamente.  

Para Rescala (1961), o surgimento da música trouxe benefícios ao homem, 

de forma que ele se torne mais sensível aos sons que o rodeiam, desenvolva a 

capacidade de abstração facilite sua sociabilidade.  Por possuir caráter lúdico e 
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agregador, a música tem como objetivo a convivência social e tem o poder de unir 

ou separar pessoas. 

No Brasil, a música começa a ser feita com os índios e os jesuítas e esse 

encontro da música das duas culturas é considerado como a pré-história da música 

popular brasileira.  

A música popular do Brasil só se tornaria mais forte no final do século XVII, 
com o lundu, dança africana de meneios e sapateados, e a modinha, 
canção de origem portuguesa de cunho amoroso e sentimental (ROSCHEL, 
2012, s/p.). 

As influências musicais africanas e europeias se alternam e combinam de 

várias formas o percurso que desembocou, “junto a outras influências posteriores, 

na música popular dos dias de hoje, que desafia a colocação de rótulos ou 

classificações abrangentes” (ROSCHEL, 2012, s/p.).  

No século XIX surgem os chorões, uma adaptação brasileira de formas 

musicais europeias, como a mazurca, sinônimo de rancheira, dança tradicional de 

origem polonesa, a polca, dança de andamento rápido, originária da Polônia ou da 

Boêmia e o scottisch, música escocesa. A partir da brasileirização dessas formas 

surge o choro. 

Para que a canção popular aparecesse no Brasil houve a ajuda 

impulsionadora do carnaval carioca. De acordo com Roschel (2012, s/p.), 

“Pixinguinha, João da Baiana e Donga, autor de Pelo Telefone, primeiro samba 

gravado, em 1917, foram grandes nomes nesse período, junto com os continuadores 

dos chorões”.  

Na década de 30, mais especificamente em 1929, surge a primeira escola de 

samba, com o nome Deixa Falar, e com isso o samba se firma no Brasil. Depois, 

com a consolidação do disco e das rádios, a música popular brasileira se firma e 

adquire várias formas e opções musicais. 

Para Medina (1973, p.10), a música popular só se efetiva como meio de 

transmissão de um novo conteúdo, caso possua características específicas, “donde 

a importância de sua letra como elemento diretivo de novos padrões de 

comportamento”.  



27 
 

Ele acredita, ainda, que a música popular é um forte fator de modificação dos 

valores e comportamentos e que ao mesmo tempo a música é um “meio de unir 

todos num rito de participação na busca de sua identidade” (MEDINA, 1973, p.10).  

À medida que a sociedade se transforma, a música popular assume outras 

funções, por meio da manipulação e da expressividade, passa a se caracterizar 

como uma técnica de transmitir mensagens ao homem. A música, nos seus variados 

ritmos, busca sempre inovar e se adequar ao momento vivido pelo brasileiro, uma 

vez que o que “novo” é atraente.  

Parece evidente que a popularidade de uma música está muito mais ligada 
à natureza da própria música do que a seus aspectos de letra ou vocais. As 
palavras são apenas parte do som total. Mas podem [...] influenciar aquela 
popularidade, e expressarem concepções de enorme importância para os 
ouvintes como meio de transmissão de novos ou tradicionais valores em 
curso (MEDINA, 1973, p.22). 

A música possui um caráter passional e produz efeitos de sentido. A melodia 

possui a qualidade do tornar a ser e “permanece na memória sensitiva quando é 

cognitivamente elaborada, com coesão (sintaxe), coerência (semântica) e poética” 

(D’AVILA, 1966 apud FERNANDES, 2006, p.8). 
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1.3 Relações Públicas 

O termo Relações Públicas é utilizado pela primeira vez na cidade de Nova 

Iorque em 1906 quando Ivy Lee cria o primeiro escritório de Relações Públicas 

(MOURA, 2008).  

Esta atividade, como o próprio nome sugere, está diretamente associada ao 

relacionamento com os públicos de uma organização, com fundamentos ligados a 

opinião pública.  

Tem, portanto, a finalidade de estabelecer o equilíbrio entre identidade e 

imagem da instituição com a intenção de obter e manter a credibilidade e a boa 

opinião institucional frente aos públicos. Para a Associação Brasileira de Relações 

Públicas, São Paulo. 

Entende-se por Relações Públicas o esforço deliberado, planificado, coeso 
e contínuo da Alta Administração para estabelecer e manter uma 
compreensão mútua entre uma organização pública ou privada e seu 
pessoal, assim como entre essa organização e todos os grupos aos quais 
está ligada direta ou indiretamente (2012, s/p.).  

Uma das funções desempenhadas pelo profissional de relações-públicas é 

trabalhar o planejamento estratégico dos relacionamentos e ações a serem 

implantadas.  

Relações Públicas são o conjunto de técnicas utilizadas dinamicamente por 
uma empresa ou entidade através de pesquisas, informações e divulgação, 
visando a criar ou manter, interna e externamente, um estado de espírito 
funcional de boa vontade e compreensão, capaz de influenciar 
favoravelmente o desenvolvimento do seu plano de atividade (MACHADO, 
1958 , apud ANDRADE, 1993, p. 40). 

Atua diretamente com profissionais de outras áreas da comunicação, como 

publicitários e jornalistas. Há também a possibilidade de trabalhar com o setor de 

Recursos Humanos das organizações, com projetos voltados à comunicação interna 

de forma que as atividades “estimulem a participação, a integração e o interesse do 

funcionário na vida da organização, tornando-o um co-participante” (KUNSCH, 1986, 

p. 40). 

Para isso, utiliza-se de várias ferramentas de comunicação entre elas a 

dirigida, que pode ser oral, escrita, auxiliar ou aproximativa. É necessário, portanto, 

ter “conhecimento dos grupos que vão receber as informações e dos seus níveis de 
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entendimento e repertório” (FORTES, 2003, p. 253) para que a mensagem seja clara 

e que o efeito pretendido no receptor seja atingido.  

O relações-públicas pode atuar também como gerenciador de crises na busca 

de soluções para problemas não só de comunicação da organização, como de 

pessoas. 

[...] pode ser que haja fatos de ordem administrativa ou de outra área, que, 
indiretamente, são causadores de um conceito negativo que a organização 
esteja tendo. Então, há que se corrigir o mal pela raiz, indo em busca de 
maiores informações e análises, a fim de, posteriormente, propor uma 
solução para esse caso e concomitantemente indicar a atitude a tomar 
(KUNSCH, 1986, p. 83). 

Durante a crise, algumas organizações mostram o que fazem para o bem da 

sociedade, para que a imagem negativa aos poucos se torne positiva. A 

preocupação das organizações pode contribuir para tornar a imagem institucional 

positiva perante os públicos e que a preocupação não é apenas em atingir o lucro, 

mas que também se importam com outras situações.  

O profissional de Relações Públicas deve trabalhar a comunicação de forma 

ampla para assegurar a harmonização de todos os setores da empresa por isso, 

deve ter uma visão geral, estratégica e sistêmica, para construção de futuros 

projetos que possam vir a executar.  

O relações-públicas atua com um intermediador, um administrador de 

relacionamentos institucionais ou mercadológicos com os públicos de interesse e 

segue princípios éticos e operacionais. 
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1.3.1 Imagem e Identidade Institucional 

As atribuições do relações-públicas são inúmeras e há, portanto, grande 

mercado de trabalho para estes profissionais, que se relacionam com os diversos 

públicos por meio de ferramentas de comunicação. A preocupação com a imagem e 

a identidade institucional é imprescindível para realização de qualquer atividade 

desenvolvida por estes profissionais, que buscam tornar a organização conhecida.  

A comunicação é um dos ferramentais utilizados pelas organizações para 

construir, solidificar e fortalecer suas marcas e sua imagem.  

Todas as organizações, entidades públicas ou privadas de certo porte, 
personalidades de destaque perante o público precisam hoje cuidar da 
imagem. Essa imagem constrói-se ou destrói-se [...] com palavras, atitudes, 
fatos e sistemas (POYARES, 1998, p. 95).  

O relações-públicas trabalha com o planejamento de comunicação em busca 

da construção da imagem positiva sem deixar de preservar a identidade, para isso 

estabelecer o relacionamento com diversos públicos é essencial.  

As organizações não devem se preocupar apenas com o lucro, a captação de 

recursos, mas também em preservar sua imagem e identidade, ser conhecida e 

reconhecida em seu segmento de mercado. 

Para Legrain e Magain (1992, p.16), “uma empresa não pode escapar ao 

julgamento do público, pois a imagem da empresa é precisamente sua expressão”. 

Para estes autores, o relações-públicas pode criar a imagem, especificá-la quando 

for inconsciente, redirecioná-la quando negativa e enriquecê-la quando for positiva.  

Desenvolver um trabalho para buscar e fortalecer a imagem positiva em 

Relações Públicas faz-se necessário reconhecer as imagens mentais que cada 

indivíduo já possui sobre determinado assunto ou situação.  

Portanto é imprescindível que se faça uma detecção das informações que 

cada indivíduo tem sobre a organização/pessoa pública, de qual maneira ele obteve 

esse conhecimento, como é a ligação entre esses acontecimentos e outros, já 

presentes em sua memória, como é realizada a leitura destes informes e qual a 

forma individual de acessar essas explicações, de recuperar os dados que formam 

os modelos, para pensar neles.  
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Para Kunsch (2003. p. 170), “a imagem tem a ver com o imaginário das 

pessoas, com as percepções. E uma visão intangível abstrata das coisas, uma visão 

subjetiva de determinada realidade”.  

Para que a identidade e a imagem sejam favoráveis à organização é 

necessário que haja pesquisa de campo com os públicos envolvidos, para que em 

caso de alteração de nome, logotipo, implantação de novas embalagens e outras 

peças que modifiquem o conjunto de características da organização estejam de 

acordo com a preferência dos públicos.  

Quando há modificação na identidade da organização/pessoa pública é 

imprescindível comunicar os públicos envolvidos para que eles estejam cientes e 

entendam as mudanças, sem que essas alterações passem despercebidas e a 

organização não seja mais reconhecida devido às alterações.  

Para Dornelles (2007) o impacto, a sensibilização, a sedução e a fixação são 

elementos essenciais na estratégia de comunicação.  

As assessorias de comunicação têm papel fundamental na questão das 

estratégias da criação e formação da imagem institucional por mediar o 

relacionamento entre a organização e os veículos de comunicação, a mídia. Esse 

campo de atuação inclui profissionais de jornalismo, relações-públicas e publicidade 

e propaganda. 

O trabalho de assessoria de imprensa consiste, basicamente, na utilização 
de técnicas apropriadas de relacionamento e no uso de certos instrumentos 
(press release, press kit, coletiva de imprensa etc) (KUNSCH, 1986, p. 126). 

Além disso, os assessores de comunicação podem ser responsáveis não 

somente por alimentar a mídia, mas por criar um bom relacionamento entre o público 

de interesse. 

[...] A imagem da organização para seus funcionários é singularmente 
importante, uma vez que estes têm papel significativo em relação aos outros 
públicos. Qualquer ação deve ser concebida, construída e solidificada pelo 
público interno (DORNELLES, 2007, p.53). 

O público interno ou essencial não constitutivo deve participar da organização 

e há a necessidade de existir uma comunicação específica para ele que consiste na 

implantação de técnicas de comunicação dirigida.  
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Públicos não constitutivos ou de sustentação [...] não interferem diretamente 
na constituição da organização, mas sim, em sua viabilização ou sua 
manutenção no mercado, enquanto colaboram para a execução das 
atividades-fim, mantendo a produtividade e a lucratividade do 
empreendimento. (FRANÇA, 2009, p. 230) 

Uma das ferramentas utilizadas para aproximação com o público-alvo em 

Relações Públicas é o evento, que pode ser definido como técnica de comunicação 

dirigida aproximativa e é de grande interesse das organizações por propiciar a 

participação dos públicos envolvidos. A assessoria de comunicação em parceria 

com o relações-públicas deve inserir os eventos na mídia, para que haja maior 

visibilidade do acontecimento e com isso atingir públicos que estavam ausentes na 

hora do evento.  

Há, portanto, eventos dirigidos somente a um segmento de público, como 

também para os demais públicos. Esta ferramenta expõe e consolida a imagem e 

identidade de organizações e pessoas e pode ser definido como  

 [...] acontecimento que se aproveita para atrair a atenção do público e da 
imprensa sobre a instituição. Pode ser criado artificialmente, pode ser 
provocado por vias indiretas, ou pode ocorrer espontaneamente. Em geral, 
é programado em todos os detalhes, no planejamento de Relações 
Públicas, ou numa campanha de RP ou de propaganda [...] (RABAÇA; 
BARBOSA, 1987, p. 251102).  

Na atuação das Relações Públicas é de fundamental importância o contato 

direto e aproximativo para estabelecer relacionamentos duradouros com público-alvo 

e com isso atingir os objetivos institucionais de cada empresa/pessoa. 
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1.3.2 Relações Públicas Pessoais 

Relações Públicas Pessoais sugere a utilização das ferramentas de Relações 

Públicas para a criação e manutenção da identidade e do conceito positivo da 

personalidade pública, que são atribuições do relações-públicas construir o elo entre 

os diversos tipos de públicos com a organização, neste caso específico com a 

pessoa; criar, trabalhar e fortalecer a imagem.  

Os termos imagem e identidade estão correlacionados, porém com definições 

específicas da área de atuação. Para Philip Kotler (2000, p. 318) “[...] a identidade 

está relacionada com a maneira como uma empresa visa se identificar e posicionar 

a si mesma ou a seus produtos. Imagem é a maneira como o público vê a empresa 

ou seus produtos”. 

 Cândido Andrade (1922), citado por Margarida Kunsch (2006, p. 140), 

destaca a importância dos públicos na construção da imagem e identidade: 

 [...] identidade corporativa não é imagem corporativa (identidade, no caso, 
significa aquilo que uma organização é e como deseja ser percebida – nos 
limites que ela tem –, enquanto imagem é como tal organização é percebida 
por todos os públicos de interesse) 

De acordo com Fábio França (2006), Relações Públicas é uma atividade que 

tem como sua razão de existir, o relacionamento com os públicos. Todas as atitudes 

e ações desenvolvidas por um profissional desta área, para uma organização, 

buscam uma melhor integração e um convívio harmonioso com seus públicos.  

[...] a essência da atividade de relações públicas são os relacionamentos 
estratégicos com públicos específicos e que somente a partir deles é que se 
estabelecem as diferentes modalidades do exercício profissional ou da parte 
operacional da atividade (FRANÇA, 2003, p.150).  

A construção e a transmissão de uma imagem e identidade positiva é 

condição essencial para que se possa gerar credibilidade ao público alvo, por esta 

razão, para construir uma identidade e uma imagem, ou mantê-las consolidada, é 

necessário compreender a importância do bom relacionamento entre a 

instituição/pessoa e seu público de interesse. 

A ideia de transformar uma pessoa desconhecida em alguém conhecida criou 

uma nova área de atuação para os relações-públicas, as Relações Públicas 
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Pessoais. A vertente da profissão busca construir, modificar, fortalecer ou consolidar 

a imagem de um indivíduo comum transformando-o em uma personalidade pública.  

Esse trabalho deve ser realizado sem perder a essência da profissão. O 

relacionamento com o público é fundamental para um futuro promissor de qualquer 

instituição, e todas as ferramentas utilizadas pelo profissional desta área também 

são necessários para se obter o sucesso na trajetória da vida pública.  

Pode-se compreender como personalidade pública toda pessoa que tem sua 

imagem exposta, por meio de um contato direto ou indireto com a mídia, em razão 

da sua profissão, exercício ou outros motivos que a torna conhecida. De acordo com 

Alcides Leopoldo (2002, p. 89) 

Entende-se por pessoa pública aquela que se dedica à vida pública ou que 
a ela está ligada; esse conceito engloba também os que exercem cargos 
políticos ou cuja atuação dependa do reconhecimento das pessoas ou a 
elas seja voltado, mesmo para lazer ou entretenimento, independente do 
lucro ou caráter eminentemente social. Dentre as pessoas públicas, têm-se 
as celebridades, políticos, socialites, esportistas, artistas, modelos e demais 
pessoas notórias. 

Uma das ferramentas que podem ser utilizadas para atuar na área de 

Relações Públicas Pessoais é o marketing pessoal. Visto que, ao adotá-lo, deve-se 

compreender e apresentar essa premissa para a personalidade pública, de que ele é 

um produto, marca ou ideia que será vendido ao público-alvo. Para que as pessoas 

comprem esse “produto”, é preciso construir uma imagem compatível com as 

características pessoais da pessoa pública, porque 

[...] é necessário levar em consideração que pessoas, frequentemente, 
mostram uma variabilidade e inconsistência de desejos e necessidades que 
podem complicar qualquer esforço de transformá-las e construir suas 
imagens. Facilmente detecta-se que cirurgiões, executivos, advogados, 
cantores e políticos, todos têm dias em que não estão inspirados e em que, 
inevitavelmente, comportam-se de uma maneira desastrosa até para uma 
imagem construída com maior cuidado (SANTOS, 2002, p. 22). 

De acordo com Lígida dos Santos (2002), a ideia que o marketing pessoal 

transmite é a de focar nas qualidades e identificar e procurar minimizar os pontos 

negativos.   

Marketing, segundo Mitsuru Higuchi Yanaze (2006, p.64) é “[...] o composto 

de todas as atividades planejadas e estruturadas que visam ao mercado”. Os “4Ps 
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do marketing” 1 também podem ser utilizados na criação, melhora ou projeção da 

imagem do indivíduo. 

 De acordo com Santos (2002), o “produto” é o “p” mais complicado de se 

atingir, pois requer que a pessoa detecte seus pontos fortes e fracos e aceite que se 

desenvolva um trabalho focado para melhorar a sua imagem.  

A “promoção” se refere à visibilidade no mercado. “A divulgação pessoal 

permite o surgimento de várias relações que consequentemente divulgam o produto 

em outros mercados, aumentando a chance do surgimento de boas oportunidades 

de negócio.” (SANTOS, 2002, p. 24).  

O terceiro é a “praça” ou “ponto-de-venda”. É necessário que exista um pré-

planejamento de onde esse “produto pessoa” será vendido. Todos os canais 

precisam ser estudados e se possível aproveitados, pois quanto maior o número de 

pontos de divulgação do trabalho, mais fácil fica sua venda.  

O último “p” do marketing mix é o preço. “Observa-se que para o produto 

pessoa, é necessário, assim como para o produto tradicional, valorizar atributos, 

agregar valor e qualidade para alcançar competitividade.” (SANTOS, 2002, p. 24). 

Apesar da eficiência e pontualidade do marketing pessoal, não se pode 

esquecer que ele foi desenvolvido com um objetivo comercial, ou seja, visa o lucro. 

Para utilizar essa ferramenta é preciso agregar valores de Relações Públicas. Além 

de construir um produto, que tem como matéria-prima uma pessoa, é necessário 

preparar um planejamento com ações mais elaboradas, voltadas para os valores 

que a pessoa pretende agregar, e para a aceitação dos seus públicos. 

A atuação do relações-públicas pessoais vai além de saber o que seu público 

de interesse procura ou espera do seu assessorado, e é por esta razão que o 

marketing pessoal não pode ser tratado como algo somente comercial. É preciso 

criar a missão, visão e valores (quando seu cliente é de um segmento que permite 

                                                           
1 Os 4Ps do marketing, segundo Kotler(2000, p.320),são “o conjunto de ferramentas que a empresa 
usa para atingir seus objetivos de marketing no mercado alvo”. No Brasil, são definidos em “Produto”, 
“Preço”, “Praça” e “Promoção”.  
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esta ação); identificar os stakeholders2 e planejar ações para mantê-los sempre 

como apoiadores e parceiros das novas posturas e caminhos que a instituição irá 

traçar; desenvolver um padrão de conduta, atitudes, comportamentos e vestimenta 

adequados tanto da personalidade pública quanto das pessoas que trabalham 

diretamente com ela; aplicar pesquisas com foco nos stakeholders a fim de planejar 

e executar ações que visam a melhoria da instituição e do relacionamento com seus 

colaboradores. 

Roberto Castro Neves (2010), citado no trabalho de conclusão de curso 

(TCC) dos alunos Ana Carolina R. Vieira, Carlos A. S. Salles e Paulo V. T. Lima, da 

Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2010, cujo tema foi “Relações 

Públicas Pessoais: estudo sobre um novo cenário de atuação para o profissional de 

Relações Públicas” diz que 

O trabalho de administração do relacionamento de uma celebridade (artista, 
político, alto executivo, magistrado, educador, jornalista, etc) não difere 
muito do que é feito para uma organização. Entre outras coisas, examinam-
se os públicos com os quais essa celebridade se relaciona; examinam-se as 
características dessa celebridade (imagem pessoal, pontos fortes e fracos, 
histórico familiar e profissional); define-se uma linha de comportamento para 
essa celebridade de acordo com suas características pessoais (pontos 
fortes e fracos) e objetivos a serem alcançados, bem como em função da 
imagem desejada; estabelece-se uma programação junto aos públicos 
estratégicos; acompanha-se através de pesquisas periódicas a imagem 
dessa celebridade junto aos seus públicos estratégicos, entre outras. 
(NEVES, 2010 apud SALLES, TARGA, VIEIRA, 2010, p. 47) 

Apresentado os motivos pelos quais um relações-públicas é indicado para o 

exercício das Relações Públicas Pessoais, é necessário expor os instrumentos 

disponíveis e indicados para a realização de tal ofício. 

Uma das ferramentas de comunicação mais práticas, baratas e eficazes que 

podem ser utilizadas são as mídias sociais, pois possibilitam a produção do 

conteúdo colaborativo em que o relações-públicas pode aferir o feedback a interação 

com o público alvo.  

A utilização destes meios torna-se cada vez mais comum para a 

personalidade pública, e muitas outras organizações, em razão do relacionamento 

                                                           
2 “O termo inglês stakeholder designa uma pessoa, grupo ou entidade com legítimos interesses nas 

acções e no desempenho de uma organização e cujas decisões e actuações possam afectar, 
directaou indirectamente, essa outra organização.” (NUNES, 2009, s/p.). 

http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/organizacao.htm
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direto com seu público-alvo por meio das mídias sociais disponíveis na internet, que 

são instrumentos eficientes para divulgação do seu produto/serviço.  

Os benefícios que a Internet pode trazer para os programas e para as 
estratégias de relações públicas decorrerem [sic], principalmente, de 
características e aspectos próprios. Entre eles, sua condição de mídia de 
massa e de ferramenta para a comunicação com a imprensa, a sua 
capacidade de localização do público-alvo, a presença em tempo integral, a 
eliminação das barreiras geográficas e as facilidades que permite para a 
busca da informação e administração da comunicação em situações de 
crise (PINHO, 2003, p. 33). 

Atualmente o mundo virtual é mais presente no cotidiano das pessoas, e por 

tal motivo, Alex Banks (2012, s/p.), diretor da empresa de pesquisa “comScore”, 

afirma que "o Brasil sempre foi um mercado particularmente social, com o quinto 

maior contingente de usuários de redes sociais do mundo.”  

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião 

Pública e Estatística (IBOPE) Nielsen em 2011, 87% dos internautas brasileiros 

utilizaram as mídias sociais, dentre elas, o site de relacionamento mais acessado é o 

facebook, com 30,9 milhões de usuários, com cerca de 68,2% dos internautas.  

Ao considerar a aceitação e o baixo custo, já que para se criar uma conta em 

uma mídia social faz-se necessário apenas ter acesso a um computador ou a um 

ponto de internet, não há nenhum valor a ser pago para participar, essa nova 

ferramenta se destaca entre os consumidores e as organizações. 

A significativa adesão de usuários as redes sociais existentes como facebook, 

Twiter, Orkut,myspace, entre outras, fazem deste cenário um espaço de interação 

para utilizar como ferramenta estratégica para a prática das Relações Públicas 

Pessoais. 

Além das redes sociais, existem sites como o youtube, palcomp3, blogs e os 

próprios sites pessoais que facilitam a divulgação do trabalho do artista. Nestes 

hospedeiros, de maneira gratuita, artistas podem disponibilizar seus vídeos, 

músicas, agenda de shows, releases, pensamentos e histórias para que o seu 

público, ou futuro público, conheça e acompanhe sua carreira. 

No Brasil, a profissão de Relações Públicas está mais ligada a instituições 

físicas. O que existe são agências de gerenciamento de imagem e carreira de 
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celebridades, como por exemplo, a SOS Consultores de Imagens, a 

CelebrityAgency, agência da relações-públicas Patrícia Bündchen, irmã da topmodel 

Gisele Bündchen, criada para agenciar a carreira da modelo, e a H2M Comunicação, 

agência de assessoramento de celebridades que se descrevem como “uma agência 

que atua e se desenvolve no sentido de combinar ações de assessoria de 

comunicação e Relações Públicas no atendimento a clientes de áreas diversas. O 

objetivo é participar da criação, planejamento e execução de estratégias que 

possibilitem a formação e a consolidação da imagem dos seus clientes através do 

relacionamento com a imprensa, com formadores de opinião e com personalidades. 

As Relações Públicas Pessoais, apesar de ainda pouco conhecida ou utilizada, 

começam a ganhar espaço no mercado brasileiro. 

Nos Estados Unidos esse reconhecimento já acontece há mais tempo. A 

atividade é conhecida como PersonalPublicRelations, Relações Públicas Pessoais 

ou PublicRelations for Individuous, Relações Públicas para indivíduos e pode ser 

observada em filmes como “Queridinhos da América” (2001) , “O Articulador” (2002),  

“Menina dos Olhos” (2004) e “Hancock” (2008).  

Carolina de Moura, Fernanda Fustinoni e Gabriela Hatamura, em seu 

Trabalho de Conclusão de Curso “Relações Públicas Pessoais” (2007), apresentam 

casos reconhecidos como o do ator Tom Cruise, apresentado pela Veja On-line em 

2007, que teve sua imagem muito bem assessorada pela relações-públicas Pat 

Kingsley, responsável pela assessoria de grandes nomes de Hollywood como Al 

Pacino e Tom Hanks, e que após demiti-la se envolveu em diversas situações que 

abalaram sua imagem. Outro caso foi o Mel Gibson, que contratou o profissional 

Alan Nierob para resgatar sua imagem que foi abalada após ter sido pego ao dirigir 

embriagado e em seguida ter realizado comentários anti-semitas. Nas duas ocasiões 

Alan o convenceu a se responsabilizar pelos seus atos, após o ator ter negado todas 

as acusações, para recuperar o prestígio da sua imagem. .  

Neves (2007), também citado pelas estudantes, apresenta o caso de Bill 

Clinton que em 1993, quando eleito presidente dos Estados Unidos, nomeou para o 

cargo de assessor de comunicação seu amigo, George Stephanopoulos, que não 

dispunha de nenhum conhecimento para a função. Após queda de popularidade, 

Clinton contratou o relações-públicas David Gergen, detentor do conhecimento e das 
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técnicas da profissão, David alavancou a imagem do presidente e a transformou na 

melhor relação com a mídia e com a opinião pública dentre todos os antigos 

presidentes dos Estados Unidos da América. 

Portanto, é possível entender porque a atividade de Relações Públicas é 

indicada para a prática de Relações Públicas Pessoais. O caminho percorrido para 

atingir o objetivo da personalidade pública é o mesmo que seria traçado para 

alcançar o objetivo de qualquer outra organização. Conhecer o cliente, analisar e 

mapear seus stakeholders, detectar o(s) problema(s) enfrentado pela instituição, 

traçar um objetivo, analisar os riscos e criar planos para evita-los, identificar ou criar 

a missão, visão e valores, aplicar pesquisas para embasar atitudes em seu resultado 

e só então criar um plano de ação a ser desenvolvido e aplicado. 
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1.4 Públicos 

Os públicos são essenciais para construir, manter e consolidar o 

relacionamento da organização com os seus segmentos de interesse. As 

instituições/pessoas públicas devem se preocupar em estabelecer um bom 

relacionamento com seus segmentos de interesse, de maneira que a comunicação 

seja específica para cada um deles, a fim de obter maior eficácia no processo. 

Para Teobaldo de Andrade (1993, p. 13-14), públicos são 

[...] pessoas ou grupos organizados de pessoas, à base de considerações 
racionais, sem dependência de contatos físicos, encarando uma 
controvérsia, com idéias[sic] divididas quanto à solução ou medidas a serem 
tomadas frente a ela; com oportunidade para discuti-la, acompanhando e 
participando do debate por intermédio dos veículos de comunicação ou da 
interação pessoal. 

Fábio França (2009) afirma que é por meio dos públicos que nascem as 

estratégias que devem nortear a tomada de decisão relacionada às ações a serem 

desenvolvidas para obterem êxito nos negócios.  

Nas atividades de Relações Públicas é necessário que os públicos sejam 

identificados corretamente para que o relacionamento e a comunicação sejam bem-

sucedidos.  

Cabe às Relações Públicas a importante tarefa da formação de públicos 
junto às empresas ou instituições, levantando as controvérsias, fornecendo 
todas as informações e facilitando a discussão à procura de uma opinião ou 
decisão coletivas, tendo em vista o interesse social (ANDRADE apud 
FRANÇA, 2009, p. 216) 

Desta forma é importante que a organização conheça e classifique os 

públicos de interesse para poder atingi-los.  

[...] Com efeito, é uma ideia [sic] a ser guardada nesta série de conferências 
que não existe um público, mas uma pluralidade de públicos, um grande 
número de públicos, que são de tal forma diferentes uns dos outros que 
falar a um não quer dizer que os outros possam compreender-nos (JUSTET 
apud FRANÇA, 2009, p. 216). 

Teobaldo de Andrade ao estudar os conceitos de públicos em Relações 

Públicas classificou-os em interno, misto e externo.  

O público interno é “constituído pelas pessoas que são mais próximas à 

organização, instituição ou empresa”. (RABAÇA, 1987, p. 486). Esse público é 
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constituído de empregados, diretores e acionistas. Autores como Rabaça, Barbosa e 

John Marston acreditam que revendedores, fornecedores, prestadores de serviço, 

representantes e franqueados também são classificados como público interno. 

Ao contrário do público interno, o externo não possui ligações 

socioeconômicas e jurídicas com a organização.  

Públicos externos são compostos por pessoas que não se encontram 
necessariamente ligadas de perto a uma organização privada. Por exemplo, 
jornalistas, educadores, autoridades governamentais ou do clero podem ou 
não despertar interesse para uma indústria (MARSTON 1979, p. 45 apud 
FRANÇA, 2009, p. 219). 

O público misto é aquele que possui ligações socioeconômicas e jurídicas 

com a organização, mas que não vivencia as rotinas e não ocupa espaço físico. 

Segundo França (2009), essa classificação de público é composta por estagiários, 

familiares dos empregados, clientes, assessores e comunidade. 

Há, portanto, divergências nessa classificação de públicos e a divisão em 

interno, externo e misto não atende mais as necessidades da organização nos seus 

relacionamentos.  

França (2009, p. 229) classifica os públicos como essenciais, não-essenciais 

e de interferência: 

Quadro 1 – Classificação de Públicos 

- Públicos essenciais - Constitutivos 

- Não-constitutivos – primários e secundários 

- Públicos não-essenciais - Redes de consultoria 

- Redes de setores associativos organizados 

- Redes setoriais sindicais 

- Redes setoriais da comunidade 

- Públicos de redes de 
interferência 

- Rede de concorrência 

- Rede de comunicação de massa 

            Fonte: França, 2009, p. 229. 
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Para França (2009), públicos essenciais são aqueles que estão ligados ou 

não à organização de forma jurídica e que a organização precisa deles para sua 

constituição, manutenção de estrutura, sobrevivência e execução de suas 

atividades-fim.  

Os públicos constitutivos, que estão dentro da classificação de públicos 

essenciais, são formados por investidores, sócios, diretores, proprietários, governos 

e conselhos administrativos, ou seja, pessoas que criam a organização e autorizam 

o seu funcionamento como governo e autoridades governamentais.  

Os não-constitutivos ou de sustentação são fundamentais para o 

funcionamento da organização, pois interferem na viabilização e manutenção no 

mercado, são eles: colaboradores, clientes e consumidores, fornecedores, 

revendedores, sócios e clubes, entre outros. Dentro de públicos não-constitutivos há 

duas categorias: os primários e secundários. Os primários são aqueles que a 

organização depende para executar suas atividades, como os fornecedores de 

matérias-primas ou insumos básicos. Os secundários contribuem para viabilização 

da organização, mas com menos dependência dos primários, são eles: empresas 

terceirizadas e fornecedores de produtos não-essenciais. 

Outra categoria de públicos são os não-essenciais que participam das 

atividades-meio e não das atividades-fim. Para França (2009, p. 231) estes públicos,  

não estão ligados a fatores produtivos, mas à prestação de serviços ou a 
intermediação política ou social; atuam externamente na promoção 
institucional corporativa e mercadológica da organização ou intermediando 
os relacionamentos com o mercado. 

Os públicos não-essenciais são divididos em: redes de consultoria, redes de 

setores associativos organizados, redes setoriais sindicais e redes setoriais da 

comunidade. As redes de consultoria, divulgação e promoção consiste em públicos 

que não fazem parte da organização, mas prestam serviços de divulgação e 

promoção dela, como é o caso de agências de comunicação e consultorias.  

As redes de setores associativos são compostas por “associações de classe e 

de categorias empresariais, conselhos profissionais, confederações, federações, 

associações patronais e comerciais” (FRANÇA, 2009, p. 231) que defendem 

interesses particulares e coletivos nos setores governamentais e classistas.  
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As redes de setores sindicais são representadas por sindicatos patronais ou 

de trabalhadores que defendem interesses classistas que estão ligadas à 

organização. Redes setoriais da comunidade são formadas pela comunidade que 

está inserida no entorno ou não da organização, é o público que a empresa se 

preocupa ao utilizar a responsabilidade social. 

O último grupo de públicos de acordo com Fábio França são os de redes de 

interferência que são representados pelo cenário externo da organização e podem 

interferir positivamente ou negativamente nos negócios. Essa classificação é 

subdividida em rede da concorrência e redes de comunicação de massa. 

Para França (2009), as redes da concorrência são organizações que 

oferecem ao mercado produtos e serviços similares aos produzidos e 

comercializados por outras empresas. O desenvolvimento da concorrência pode ser 

regional, nacional, megarregional e global. Os concorrentes podem ser diretos, 

quando fornecem serviços e produtos semelhantes; parceiros, por estabelecer 

ligação com outras organizações para o fornecimento de produtos específicos; 

semelhantes, que são os públicos do terceiro setor que possuem características e 

objetivos comuns aos de algumas organizações, como a preservação do meio 

ambiente, por exemplo.  

As redes de comunicação de massa são compostas das formas disponíveis 

do mass media, ou seja, impresso, eletrônico e digital. É um público que pode se 

envolver com a organização e deve ser bem analisado por ela para que haja um 

bom relacionamento entre as partes. 

Trata-se de um público especial, com características exclusivas, pode 
interferir ou não na legitimação das organizações pelo seu alto poder de 
persuasão diante da opinião pública, representando também um dos 
públicos dos quais a organização deve interagir (FRANÇA, 2009, p. 234). 

A classificação de públicos é essencial para que haja eficiência na 

comunicação entre a organização e o público que ela deseja atingir. 

O mapeamento lógico dos públicos contribui para tornar eficaz os projetos 
de relacionamentos com os mais diversos segmentos de interesse da 
organização e para criar novo paradigma de comunicação dirigida a cada 
um dos denominados públicos estratégicos da empresa (FRANÇA, 2004, p. 
123). 
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Com a comunicação eficaz, a organização consegue obter o feedback do 

público-alvo. 
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1.4.1 Opinião Pública 

 

A opinião pública está presente em qualquer sociedade, mesmo nas épocas 

primitivas. “É somente na sociedade moderna, particularmente a partir do século 

XVIII, que ele se fez consciente para a maioria dos estudiosos.” (ANDRADE, 1988, 

p. 20).  

O conceito de opinião pública se modifica de acordo com as mudanças de 

comportamento coletivo e dos meios de comunicação de massa. Opinião pública, 

portanto, depende dos públicos e das discussões formadas por eles. Para Andrade 

(1993, p.19), “[...] a qualidade de opinião pública depende muito da eficácia da 

discussão, que, por sua vez, está na dependência dos veículos de comunicação”. 

Os públicos em conjunto com a opinião pública ajudam na construção de uma 

imagem positiva da organização.  

Os públicos pertencem ao relacionamento contínuo e necessário da 
organização, garantindo-lhe a sobrevivência e o apoio ostensivo às suas 
atividades e contribuindo para criar um conceito favorável da empresa junto 
à opinião pública (FRANÇA, 2004, p. 121). 

A opinião pública tem suas características. Para Andrade (1988), a opinião 

pública não é a unânime e não necessariamente é a opinião da maioria, 

normalmente é diferente da opinião de qualquer elemento do público, é desenvolvida 

por meio das opiniões existentes no público e está sempre em processo de 

formação e em direção a um consenso completo, sem nunca alcançá-los. 

Há, portanto, conflitos de opiniões entre os públicos. Por isso, as 

organizações utilizam a pesquisa de opinião pública, que coleta dados com o 

objetivo de medir atitudes e captar a opinião das pessoas sobre temas políticos e 

sociais diversos. Por meio da pesquisa, a chance de diagnosticar corretamente e 

desenvolver as ações para serem aceitas pelos públicos são maiores. 
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1.5 Cultura 

 

De acordo com Alfredo Bosi, cultura é “[...] uma herança de valores e objetos 

compartilhada por um grupo humano relativamente coeso [...]” (1992, p. 308). Os 

costumes, crenças e ideologias de cada região, estão ligados ao processo histórico 

de colonização do país. 

O conceito de cultura não é estático e permanece em constante mutação, 

suas mudanças ocorrem junto com as transformações dos meios em que estão 

presentes.  

Marlene Marchiori (2006) cita antropólogos como Edward Burnett Tylor (1832-

1917), que é considerado o pai-fundador da antropologia britânica, que define 

cultura como “aquele complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, 

costumes e qualquer outra capacidade e hábitos adquiridos pelo homem enquanto 

membro da sociedade” (SACKMANN, 1991, apud MARCHIORI, 2006, p. 54-55). 

 Além de Tylor, Marchiori também apresenta o conceito de Franz Boas (1858-

1942), “que direcionou a antropologia americana no século 20” (MARCHIORI, 2006, 

p. 55). Segundo Marchiori (2006), Boas compreendia que cultura derivava de um 

processo histórico específico no qual só existia uma cultura, porém, a forma que ela 

tomava dependia do ponto de vista de cada indivíduo. 

Ao trilhar o pensamento de Boas, outros estudiosos como Alfred Krober, Ruth 

Benedict e Margareth Mead se aprofundaram no assunto e chegaram a opiniões 

parecidas. Para eles, o processo cultural está ligado ao meio em que o indivíduo 

habita, ou seja, sua criação, a sociedade que o envolve e os valores que lhe foram 

transmitidos durante a vida. A cultura está diretamente ligada ao cotidiano e ao meio 

em que se vive, por conta disso, está em constante mutação (MARCHIORI, 2006). 

O Brasil, por sua miscigenação de raças, crenças e costumes, é um exemplo 

de como uma cultura pode passar por diversas mudanças por conta da quantidade 

de imigrantes que povoaram o País e trouxeram com eles seus valores impregnados 

em suas atitudes. 
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O maior País da América do Sul é formado por vinte e seis Estados, mais o 

Distrito Federal, divididos em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-

Oeste. Em razão dos seus aproximados 8.500.000 (oito milhões e quinhentos mil) 

quilômetros quadrados (DECICINO, 2012), o Brasil é um país que possui uma 

grande diversidade cultural, que são distintas e na maioria das vezes regionais. 

O território brasileiro foi colonizado por portugueses, porém, a cultura nacional 

é formada por elementos de raízes indígenas, africanas, europeias e asiáticas.  

A imigração no Brasil foi de extrema importância para a formação da cultura 
nacional. Características dos quatro cantos do mundo foram incorporadas 
ao longo dos cinco séculos desde a chegada dos portugueses, em 1500. 
Além das contribuições de índios, negros e portugueses, a expressiva vinda 
de imigrantes de todas as partes da Europa, do Oriente Médio e da Ásia 
influenciou a formação do povo brasileiro (O BRASIL, 2012, s/p.). 

A cultura do Brasil, como referenciado por Bosi no livro Cultura Brasileira 

(1987), deve ser vista no plural, já que foi formada por uma grande diversidade 

cultural.  

As informações culturais e históricas brasileiras são mostradas diariamente 

por meio das mídias. Os meios de comunicação de massa como televisão, rádio, 

internet, e veículos impressos, diminuem cada vez mais as barreiras geográficas do 

país. 

Pessoas que moravam em uma determinada cidade, ao mudarem de 

cidade/Estado/País, podem utilizar recursos disponíveis na internet como o e-mail, 

programas de bate-papo e teleconferência como o msn e o Skype e as demais 

mídias sociais, para manter contato com seus amigos e familiares para diminuir as 

fronteiras, além de alimentar desta maneira suas lembranças e costumes culturais, 

presentes no seu dia-a-dia. 

A mídia propaga e divulga a cultura local de cada região, de forma que 

particularidades regionais como comidas típicas, estilos artísticos e musicais tenham 

visibilidade em todo o país. 
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1.5.1 Cultura Nordestina 

 

O Nordeste é o recorte regional que abriga o maior número de Estados, 

composto por Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe e Bahia. A cultura, os costumes, as comidas, a religião e as 

crenças presentes nesta região, estão diretamente ligadas aos imigrantes que 

habitaram esta área na época da colonização e aos que lá já viviam. 

A Bahia foi o primeiro Estado a ser explorado pelas expedições portuguesas 

em 1500. Lá, desembarcaram os primeiros colonizadores europeus e os escravos 

africanos que foram trazidos a fim de trabalharem na extração dos bens materiais do 

Brasil. Com eles, vieram também as lendas, crenças, histórias, músicas, costumes, 

danças, religião e comidas que compunham a sua etnia. 

Porém, estas terras já eram habitadas pelos índios, que assim como os 

europeus e os africanos, também tinham suas crenças e seu próprio modo de vida. 

Com isso,  

[...] o Nordeste tem uma marca única, que torna possível encontrar no dia a 
dia desde terreiros de candomblé a igrejas católicas, do cântico gregoriano 
dos corais ao frevo e ao maracatu das ruas, da lavagem das escadarias da 
Igreja do Bonfim aos trios elétricos do carnaval. Dessa diversidade surgem 
as várias vertentes de sua arte, seu folclore e seu artesanato, presentes em 
festas populares como o carnaval e o bumba-meu-boi [...] (GÓES, 2004, p. 
7). 

Com a grande miscigenação presente nesta região, há uma grande 

diversidade de festas, comidas, crendices e religião. 

Entre as festas mais populares do Nordeste está o carnaval de Salvador, 

Recife e o de Olinda. Em cidades como Fortaleza, Feira de Santana, João Pessoa, 

Recife e Campina Grande, além da festa tradicional acontecem também outras 

comemorações carnavalescas, porém, em diferentes datas do ano. O chamado 

carnaval fora de época. 

O carnaval de Salvador é conhecido por ser “a maior festa de participação 

popular do planeta” (O CARNAVAL, 2012, s/p.).  
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São mais de 2 milhões de foliões baianos e turistas e cerca de 231 
entidades (29 afoxés, 65 afros, 14 alternativos, 39 blocos de trio, sete 
percussão/sopro, quatro especiais, quatro de índios, sete infantis, 19 de 
percussão, 33 de samba e 10 de travestidos) cadastradas na Empresa 
Salvador Turismo (Saltur) que organiza a festa. [...] Nos seis dias, como nos 
remete a própria marca da festa, “O coração do mundo bate aqui”, Salvador 
recebe gente de todo o estado da Bahia, do País e dos quatro cantos do 
mundo que se unem numa mesma emoção (O CARNAVAL, 2012, s/p.).  

De acordo com Marta Góes (2004), em seu livro “Paisagem Cultural 

Brasileira: Região Nordeste”, a folia em Recife atrai um milhão de foliões que 

acompanham, no sábado de Carnaval, cerca de quinze trios elétricos no desfile 

denominado “Galo da Madrugada”, e em Olinda, cerca de duzentos blocos tocam 

marchas, frevos e maracatus pelas ruas da cidade. Estas três cidades apresentam, 

mais uma vez, a mistura de ritmos, costumes e religiões, por meio de uma única 

festa.  

 Na região Nordeste, a Festa Junina é tão importante quanto o carnaval. Esta 

festa, que apresenta mais uma vez a junção das culturas, foi trazida ao Brasil pelos 

portugueses, porém, também possui características espanholas, holandesas e 

francesas (CARVALHO, 2012). Além do forró, o estilo musical que envolve a festa, o 

xote, o xaxado e o baião também se fazem presentes nos dias de comemoração.  

As danças como as quadrilhas, danças folclóricas e o forró pé-de-serra, em 

conjunto com a culinária típica do período, também tem suas origens. Os pratos 

mais conhecidos e consumidos no São João, são o amendoim cozido, curau, pipoca, 

mungunzá, também conhecido como canjica, milho cozido, bolo de fubá e de milho, 

pé de moleque, pinhão, arroz doce, entre outros. O vinho quente, o licor e o quentão 

também completam o cardápio dessa festa. Boa parte destas comidas é originária 

da África, Europa e dos próprios índios que habitavam o Brasil, a exemplo do curau, 

que “é originado do pudim europeu e de uma bebida espessa utilizada pelos índios 

tupis, [...] (ASSIM, 2010, s/p.)”. 

Outra tradicional festa é a do Bumba-Meu-Boi, que acontece nos meses de 

junho e julho em algumas cidades do Nordeste. “Consiste na encenação, com 

música e dança, de enredos tradicionais.” (GÓES, 2004, p. 154). 

As manifestações religiosas também têm seus destaques. A lavagem das 

escadarias do Bonfim surge como exemplo da mistura das religiões. A Igreja 
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Católica de Nosso Senhor do Bonfim, Santo conhecido como Oxalá na religião do 

Candomblé, recebe uma homenagem feita por mulheres, caracterizadas de baianas, 

que carregam potes de cerâmica com água de cheiro na cabeça, flores e pipoca nas 

mãos. Apresentações de bandas de axé, e rodas de capoeira, luta trazida da África 

pelos escravos negros, acontece simultaneamente à lavagem da escada e do banho 

de pipoca que as baianas dão nos fiéis (ÁGUA, 2010). 

Iemanjá, considerada a mãe de todos os orixás na cultura africana, também 

tem sua festa. A comemoração acontece todo ano, no dia 2 de fevereiro. 

A tradição de oferecer presentes a Iemanjá na enseada do Rio Vermelho 
começou em 1923, iniciativa de 25 pescadores, alguns adeptos do 
Candomblé, que buscaram na fé a solução para a falta de peixes no litoral 
do bairro. [...] Na Bahia, por influência da Iara Indígena, ganhou a forma de 
uma sereia vaidosa, ciumenta e que adora presentes (O DIA, 2012, s/p.). 

No período da Semana Santa acontece em Pernambuco o que é, segundo 

Marta Góes (2004, p. 155), “o maior espetáculo de todo país”. A encenação da 

Paixão de Cristo, em Nova Jerusalém que comove milhares de espectadores do 

Brasil e do mundo. E afirma que “trata-se de uma superprodução, que envolve 

cinquenta atores e quinhentos figurantes. [...] A multidão se movimenta por nove 

palcos, com cenários grandiosos, nos quais se representam sessenta cenas”. 

(GÓES, 2004, p. 155). 

Mas não é só das festas que a cultura nordestina é formada. A culinária, a 

religião e o artesanato também carregam a descendência estrangeira.  

Boa parte dos costumes do Nordeste, e até mesmo do Brasil, com a migração 

de nordestinos para outras regiões à procura de trabalho, vem da descendência 

africana. A comida e o estilo musical mais predominante e reconhecido, não só no 

País, como no mundo, é o samba e a feijoada (CULTURA, 2012). Dos tambores e 

atabaques dos escravos negros, além do samba, surgiram outros ritmos musicais 

como o maracatu, a congada e o moçambique. 

A feijoada, comida típica brasileira, foi desenvolvida pelos africanos nas 

senzalas. A iguaria 
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[...] era feita das sobras de carnes que os senhores de engenhos não 

comiam. Enquanto as partes mais nobres iam para a mesa dos seus donos, 
aos escravos restavam as orelhas, pés e outras partes dos porcos, que 
misturadas com feijão preto e cozidas em um grande caldeirão, deram 
origem a um dos pratos mais saborosos e degustados da culinária nacional 
(CULTURA, 2012, s/p.). 

As comidas de temperos fortes e muito apimentada são características desta 

região.  Carne do sol, buchada de bode, sarapatel, acarajé, vatapá, cururu, feijão-

verde, tapioca, peixes, frutos do mar, e frutas como araçá, graviola, ciriguela, umbu, 

buriti, cajá e macaúba, apresentam um novo sabor aos turistas que querem 

conhecer as cidades nordestinas. 

Além das comidas e das festas, a cultura nordestina ainda preserva as 

religiões como a Umbanda e o Candomblé, de origem negra, apesar da força da 

religião Católica. De acordo com Góes (2004) a herança que foi deixada pelos 

colonizadores católicos é bem visível, basta ver quantas festas em devoção aos 

Santos acontecem durante o ano e a quantidade de igrejas que existem nas 

cidades. Porém, a chegada dos negros de diversas etnias da África trouxe religiões 

que se enraizaram fortemente na região.  

A capoeira, a literatura de cordel, que são “[...] histórias de santos, cabras 

valentes, fazendeiros, amantes, cangaceiros e bois encantados falam de tempos 

passados, do presente e do imaginário do povo. [...] Um dos mais vivos retratos do 

Nordeste.” (GÓES, 2004, p. 132) e o artesanato, uma arte muito presente nesta 

região, que tem como destaques “[...] as redes tecidas, rendas, crivo, produtos de 

couro, cerâmica, madeira, argila, as garrafas com imagens produzidas de areia 

colorida, os objetos feitos a partir da fibra do buriti, entre outros” (FRANCISCO, 

2012, s/p.) completam a rica e diversificada cultura desta região. 
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1.5.1.1 São João no Nordeste 

 

A maior festa do Nordeste, após o carnaval, é o São João. As cidades no 

interior dos Estados nordestinos se mobilizam para montar toda a infraestrutura para 

receber pessoas de todo o País. O feriado de São João é comemorado oficialmente 

no dia 24 de junho, porém, a festa não acontece apenas neste dia, a folia dura cerca 

de quatro dias. 

Carvalho, (2012, s/p), afirma que “originalmente, o evento era uma festa pagã 

que comemorava a chegada do solstício de verão no Hemisfério Norte. 

Transportada para o Hemisfério Sul, a data foi associada ao solstício de inverno”.  

Este feriado é um dos mais rentáveis para pequenas cidades (MACEDO, 

2009), é uma oportunidade de movimentar o comércio da região como hotéis, 

pousadas, supermercados, padarias, barracas de artesanato, bebidas e comidas 

típicas e acarreta aquecimento econômico para os municípios. Uma das cidades do 

interior mais conhecida para festejar o São João é a cidade de Caruaru, em 

Pernambuco. Lá, em 2010, 

[...] a captação de recursos atingiu os R$ 9 milhões, superando os R$ 6 
milhões do ano de 2009, assim como a presença de mais de 30 
patrocinadores. A Prefeitura de Caruaru calcula um fluxo de mais de R$ 15 
milhões na economia local e a expectativa de receber mais de 2 milhões de 
visitantes (FRANÇA, 2010, s/p.). 

Outro Estado em que o São João cresce anualmente é a Bahia, que criou em 

2008, por meio da Secretaria Estadual de Turismo, a proposta “Bahia além dos 

carnavais!”. O projeto visa incluir definitivamente o Estado no circuito dos festejos 

juninos.  

Em 2011 esse investimento foi sentido, após balanço realizado pela maior 

operadora de viagens do País, a CVC. De acordo com o gerente de Mercado da 

empresa, Fernando Del Cistia, 

[...] 35 mil pacotes serão comercializados em 2011. O número representa 
um crescimento de 84% em relação ao primeiro ano do projeto (2008), 
quando 19 mil pessoas adquiriram os passaportes para o São João da 
Bahia (CVC, 2011, s./p.). 
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Além de toda movimentação monetária, é no São João que surgem grandes 

atrações e os lançamentos da música regional. O estilo musical tocado na 

festividade é originalmente o forró pé de serra, contudo, novos estilos conseguiram 

um lugar de destaque na festa, como o forró universitário e o arrocha.  

O evento motiva retorno financeiro e a projeção de imagem, além de suscitar 

uma visibilidade maior, tanto dos Municípios que o realizam quanto para os artistas 

que se apresentam nestas festas e para pessoas de vários lugares do Brasil. 
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1.6. Forró 

 

A origem do forró ainda é um tema debatido entre os estudiosos do assunto, 

porém, todos concordam que o estilo musical surgiu no Nordeste, no Sertão do país, 

e que em meados de 1940, Luiz Gonzaga apresentou o ritmo ao Sudeste do Brasil 

(HISTÓRIA, 2012). 

Muito se discute sobre como surgiu o termo “forró”. Leandro Silva (2003), 

citado por Maria Érika de Oliveira (2012), defende em seu livro Forró no Asfalto que 

a denominação deste ritmo musical originou-se da expressão inglesa For All que 

significa para todos.  A frase vinha escrita nas portas dos bailes promovidos pelos 

ingleses, que vieram ao Brasil para construir ferrovias no Nordeste. As festas eram 

promovidas para os operários que trabalhavam na obra e a frase fixada na porta era 

o sinal de que todos podiam entrar.  

Já o historiador e pesquisador da cultura popular, Luís da Câmara Cascudo, 

defende em sua obra Dicionário do Folclore Brasileiro, que a origem do nome vem 

do termo africano "forrobodó", que significa festa, bagunça. De acordo com ele, “[...] 

é um baile formado por violão, sanfona, reco-reco e aguardente. Nele, tomam parte 

indivíduos de baixa esfera social, a ralé [...] (CASCUDO, 19--, p. 412-413)”. 

Costa Filho, (2010, s/p), afirma que o ritmo forró nasce em festas nordestinas 

em que predominavam ritmos como o xote de origem portuguesa, o toré dos índios 

e, a partir da década de 40, xaxado e o baião, com a ascensão do cantor, 

compositor e sanfoneiro Luiz Gonzaga e que graças a ele a festa se transformou em 

gênero musical.  

De acordo com a antropóloga Maria Rocha Ferreti (1998), citada por Filho 

(2010), Luiz Gonzaga conseguiu romper as barreiras do mercado de produção 

fonográfica comercial quando demonstrou a existência de um público consumidor, 

formado principalmente por migrantes nordestinos no sudeste.  

Costa Filho, afirma que o forró deixa de ser visto somente como uma festa, 

mas como um gênero da indústria cultural que tem um espaço próprio para 

gravação, distribuição e vendagem de álbuns de novos cantores, instrumentalistas, 



55 
 

compositores e conquista assim uma expectativa de consumo. O disco e o rádio 

desempenharam papel decisivo na divulgação da música nordestina, mas para isso 

foi necessário uma adaptação às demandas de padronização para a vendagem das 

gravadoras. “(...) a imposição da cultura de um grupo não hegemônico não poderia 

ser feita, sem encontrar um ponto de encontro com os interesses da classe 

dominante” (FERRETTI, 1988, p. 54). 

Nascido no município de Exu, no sertão pernambucano, Gonzaga foi o 

divulgador do gênero sucessor do forró, o baião, que era tocado com uma sanfona, 

um zabumba e um triângulo. No início “[...] sua música visava atingir, sobretudo, os 

nordestinos radicados no Sudeste e o público das capitais nordestinas [...] O ritmo 

foi o maior sucesso do País até o ano de 1954.” (SILVA, 2009, p. 49). Para difundir 

sua música, o Rei do Baião, como ficou conhecido, realizou programas nas 

principais rádios do país, como a Rádio Record, em São Paulo e a Rádio Nacional, 

no Rio de Janeiro. 

Em razão da proporção que tomou a música de Luiz Gonzaga, todos os 

ritmos derivados do seu gênero musical eram vistos apenas como baião, ou seja, a 

mídia teve uma forte influência na projeção deste estilo, porém houve uma 

generalização do ritmo. “[...] qualquer gênero musical nordestino era música nortista, 

ou seja, no auge do baião, tudo era baião, e nos últimos vinte anos tudo é forró, 

independente do gênero.” (SILVA, 2009, p. 50). 

De acordo com Silva (2009), as casas de forró surgiram no Rio de Janeiro e 

em São Paulo com a intenção de divertir e distrair os migrantes nordestinos, que 

mudaram para o Sudeste em busca da promessa de melhoria de vida. Entretanto, 

após o sucesso nas casas de forró, veio o declínio. O baião perdeu força entre os 

anos de 1956 a 1967 (SILVA, 2009). Com a decadência do baião, Luiz Gonzaga, 

que sempre buscou inovar seu repertório justamente para não cansar o público, cria 

o xote, com isso consegue retomar as atenções para a sua música regional.  

O novo ritmo passou a ser conhecido no final da década de 1960, pois os 

jovens de classe média da época haviam cansado das boites e procuravam um novo 

tipo de diversão.  
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Além do baião e do xote, outros ritmos musicais marcam a cultura Nordestina. 

O xaxado é um deles. Luís da Câmara Cascudo (19--, p. 920) define como 

[...] uma dança exclusivamente masculina, originária do alto do sertão de 
Pernambuco, divulgada até o interior da Bahia pelo cangaceiro Lampião e 
os cabras do seu grupo. [...] Xaxado é onomatopeia do rumor xa-xa-xa, das 
alpercatas, arrastadas no solo. [...] Não há acompanhamento instrumental. 
Só a voz humana. Mulher não dança xaxado [...]. 

O poeta Jaime Griz, citado por Cascudo (19--), pesquisou sobre o ritmo e 

concluiu que o xaxado não foi inventado por Lampião, e sim divulgado por ele, e que 

esta dança e conhecida no agreste e no sertão pernambucano desde 1922-1926. 

As quadrilhas juninas brasileiras são embaladas ao som de todos os ritmos já 

apresentados, o baião, o xote, o xaxado e também o forró, porém, esse é um 

costume que veio das cortes europeias e americanas no século XIX.  

A dança que abria os bailes no palácio, com o tempo se tornou popular pela 

sociedade inteira e sofreu algumas transformações. Alguns elementos e comandos 

novos foram acrescentados. A quadrilha era executada em cinco partes e era 

conduzida pelo marcante, um homem que gritava os passos. (CASCUDO, 19--) 

Ainda segundo Cascudo, esta arte foi trazida para o Brasil por mestres de 

orquestras de dança francesa, como Milliet e Cavalier. Sofreu modificações por 

compositores do País que acrescentaram um estilo próprio ao ritmo. Outras 

quadrilhas originaram-se da oficial: a quadrilha caipira, no interior de São Paulo, o 

baile sifilito, na Bahia e Goiás, o saruê no Brasil Central e a mana-chica em Campos 

no Rio de Janeiro.  

O coco e o vanerão também são herdeiras desta musicalidade. O coco, 

popularizado por Jackson do Pandeiro, é “[...] uma dança de roda do Norte e 

Nordeste do Brasil, fusão da musicalidade negra e cabocla.[...] O ritmo sofreu várias 

alterações com o aparecimento do baião nas caatingas e agreste.” (HISTÓRIA, 

2012, s/p.) e o forró dançado no Sul do país é o vanerão que “caracteriza-se por ser 

uma dança em que os pares giram pelo salão com imensa mobilidade e rapidez.” 

(HISTÓRIA, 2012, s/p.). 
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Com todas essas variantes, o forró nasce do conjunto de todos os ritmos. O 

estilo musical é composto por símbolos e características de todos os gêneros 

antecessores, o baião, o xote, o xaxado e as outras duas ramificações, o coco e o 

vanerão. , e o próprio forró já tem gêneros descendentes. Os mais conhecidos são o 

arrasta-pé, o forró pé de serra, universitário e eletrônico. 

Estas são as ramificações do estilo mais conhecido como forró, que se 

tornaram conhecidos por meio da divulgação da música regional, da voz e do estilo 

de Luiz Gonzaga, que objetivava apenas acolher os migrantes nordestinos com a 

sua música e fazer com que eles se sentissem um pouco mais em casa, apesar de 

estarem no Sudeste do país. 

Com essa crescente busca de inovações não demorou muito para estudantes 

com espírito empresarial começarem a produzir festas elitizadas nas casas de forró. 

(FERRETI, 1988, apud SILVA, 2009). Por conta deste novo público, o rei do baião 

mudou seus antigos instrumentos tradicionais, zabumba, triângulo e sanfona, por 

novos instrumentos, a guitarra, o piano e a flauta.  

Para Maria Rocha Ferretti, (1988, p.58) “nenhum tipo de música popular de 

massa consegue penetrar, numa determinada época, com a mesma intensidade em 

todos os públicos”. 

 

Ao analisar a trajetória de Luiz Gonzaga é possível avaliar como os produtos 

elaborados pelas indústrias culturais têm origem nas culturas populares. “O que os 

produtores da cultura industrial detectam como possibilidade de lucro, por ter um 

provável público alvo, transformam em mercadoria com a pretensão de ser pop 

porque pode vender bastante” (COSTA FILHO, 2008, pg. 32).  

 

De acordo com Ferreti, “cada gênero musical e cada compositor e intérprete 

tem seu público concentrado em uma camada social, podendo ser amplamente 

conhecido por um público e desconhecido por outro” (FERRETI, 1988, pg. 54). Além 

de conquistar um segmento de mercado, a apropriação da cultura popular pelas 

indústrias culturais possibilitam a inovação em sua produção, e estimulam um novo 

consumo.  
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1.6.1O surgimento do Arrocha 

 

O Arrocha surgiu em 2004 no Distrito de Caroba, na cidade de Candeias no 

recôncavo baiano. Ritmo romântico e pegada dançante e sensual, o arrocha tem sua 

origem da seresta, festa que acontece em barzinhos do Nordeste.  

Silvano Salles, um dos grandes expoentes deste ritmo define a diferença 

entre o arrocha e a seresta da seguinte forma 

“seresta é mais lentinho [...]. Como antigamente tinha aquela dança de 
salão, a galera dançava solta [...]. O arrocha é um negócio mais pra frente, 
mais apertado. Foi uma dança, um estilo que surgiu lá em Candeias”. 
(PAGODE, 2009, s/p.) 

 Pela complexidade do ritmo musical não é necessário ser tocado por uma 

banda completa. Normalmente, são usados um teclado arranjador, um saxofone e 

uma guitarra. O conjunto transmite uma sonoridade melancólica com batidas 

eletrônicas (BIOGRAFIA, 2012, s/p.). 

O precursor deste ritmo foi o cantor Pablo, que durante seus shows 

pronunciava a palavra “arrocha” e fez com que o nome tornasse conhecido e 

identificasse este estilo musical.  

Os passos da dança são semelhantes aos do axé music, do samba, do 

samba reggae e do forró, porém com a característica de dança mais sensual.  

O Arrocha começou como um ritmo musical focado nas classes D e E, 

portanto, os bailes geralmente aconteciam em clubes sociais nos bairros humildes 

de Salvador e nas cidades do interior da Bahia e outros Estados do Nordeste.  

 

De modo geral, a expressão música baiana– que designa um composto de 
pagode, reggae, axé music e, eventualmente, arrocha – costuma ser 
francamente pejorativa no ambiente das casas noturnas que atendem à 
freguesia de classe média, conotando pobreza e incivilidade. Isto se 
observa inclusive no universo dos músicos que pretendem alcançar a faixa 
das casas noturnas mais caras. Para eles, tocar pagode e axé seria uma 
decadência artística. O degrau mais inferior seria o arrocha (MOURA, 2009, 
p. 382).  
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O arrocha mesmo direcionado às classes mais baixas da sociedade, difundiu-

se pelo Nordeste e se tornou mais um tipo de música popular desta região. 

Com sua popularização e, principalmente após um grande canal de TV do 
Estado da Bahia ter realizado um festival nominado "Reino do Arrocha", no 
Parque de Exposições de Salvador, muitas emissoras de rádio chamadas 
"de elite" passaram a incluir em suas programações a "nova onda", como 
também é conhecido o ritmo musical (O ARROCHA, 2012, s/p.). 

Como cantores de destaque do Arrocha temos: Pablo & Grupo Arrocha, Nara 

Costa, Silvano Salles, Kart Love, Asas Livres, Grupo Arrocha, Tayrone Cigano, Nira 

Guerreira, Latitude 10, Bonde do Maluco e Trio da Huanna. 
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2.1 Histórico 

 

A trajetória da banda está diretamente ligada às experiências adquiridas pela 

vocalista da banda. Paula Cunha Costa é soteropolitana e nasceu no dia 10 de 

outubro de 1991. Sua história com a música começou oficialmente em 2005, quando 

resolveu realizar aulas de violão no colégio em que estudava, o Instituto Nossa 

Senhora da Salette, em Salvador.  

Durante as aulas ela começou a cantar, além de tocar o instrumento, por este 

motivo seu professor, Jorge Davi, incentivou-a para participar da Sexta-Feira Básica, 

um Projeto do colégio Nossa Senhora do Salette, onde os alunos que cantavam, 

dançavam, ou tocavam algum instrumento, se apresentavam na hora do intervalo 

para todo o colégio. A condição para se apresentar era doar um quilo de alimento. 

 Este foi seu primeiro contato com público e nesta apresentação ela cantou a 

música “Se eu não te amasse tanto assim”, uma composição de Hebert Vianna e 

Paulo Sérgio e interpretada pela cantora Ivete Sangalo. A partir de então Paula se 

encantou com o palco e com a plateia, e passou a apresentar-se em todas as 

Sextas-Feiras Básicas do colégio. 

Em 2006, aos 15 anos, resolveu tentar uma vaga na Escola de Música da 

Universidade Federal da Bahia - EMUS3. A audição aconteceu no auditório da 

Instituição, e assim como na sua primeira apresentação a música escolhida foi “Se 

eu não te amasse tanto assim”.  

Apesar da pouca idade para concorrer à vaga, os jurados abriram uma 

exceção e ela foi aprovada para cursar a oficina de voz e violão oferecida pela 

escola. Cursou durante um ano, porém, ao término desse período aconteceu uma 

mudança em seu endereço residencial e passou a morar muito longe da Escola para 

que seu deslocamento ocorresse sozinha, por este motivo não pôde concluir o 

curso. 

No ano de 2007, em uma de suas apresentações no colégio, uma aluna 

chamada Ana Luiza, que cursava o 3º ano do Ensino Médio e que também era 

                                                           
3 Além dos cursos de graduação e pós-graduação em música, a EMUS oferece vagas em oficinas 

para iniciação nos instrumentos musicais e habilidades vocais. 
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cantora, conversou com Paula e disse que conhecia uma banda de forró, 

denominada “Sanfonada”, que precisava de uma vocalista.  

No final deste ano, ainda como vocalista da Banda Sanfonada, deu 

continuidade as aulas de canto e de violão em uma escola de música particular, que 

se localizava mais próxima a sua residência. 

Paula Costa ficou a frente da banda por pouco mais de um ano, e realizou 

algumas apresentações. As que mais se destacaram foram as do “Forró dos 

Esponjas”, uma tradicional festa em Salvador que antecede a de São João 

comemorada no interior do Nordeste. Em 2008, neste show o cantor Levi Lima4 foi 

convidado para fazer uma participação especial na Banda Sanfonada e cantou duas 

músicas com a vocalista. Outra que pode ser considerada como destaque, ainda 

este ano, foi o show realizado na “Ressaca dos Esponjas”, uma das festas 

realizadas após o período de São João.  

Em meados de 2008 deixou a Banda Sanfonada, em razão de alguns 

desentendimentos, e buscou um novo estilo. Com a influência de cantores e grupos 

como Cássia Eller e Capital Inicial, montou uma banda de garagem com João Victor, 

um amigo que tocava guitarra e tinha como preferência musical o rock pesado. 

Passou então a cantar um estilo pop rock. A banda durou pouco tempo e não fez 

apresentações. 

Ainda com as aulas de canto e violão, em fevereiro de 2009, já com 18 anos, 

participou de um concurso promovido pela rádio Bahia FM, em que a premiação era 

interpretar uma música em parceria com a cantora Ivete Sangalo em sua 

apresentação no “Festival de Verão Salvador”, que é o maior evento que antecede o 

carnaval na capital soteropolitana e tem um formato de 12 horas de festa, durante 

quatro dias. A festa, que em 2012 completou 13 anos, reúne cerca de 20 shows por 

dia e é dividida em: um palco principal, por onde passam os maiores nomes da 

música brasileira, e três palcos alternativos para artistas que ainda não possuem 

uma carreira consolidada. Neste concurso inscreveram-se quatro mil cantores, 

porém, restaram apenas 50 finalistas, dentre eles, Paula.  

                                                           
4 Atual vocalista da banda Jammil e uma Noites, uma banda soteropolitana com ritmo musical axé-
music. 
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Após o concurso, Paula foi convidada pelo baixista do grupo de axé Terra a 

Vista, para fazer um dueto com Jack, vocalista da banda. Ficou cerca de sete meses 

com este conjunto, pois o seu parceiro de vocal teve que mudar de cidade, por este 

motivo a banda se desfez. Apesar do pouco tempo realizou algumas apresentações 

em barracas de praia em Salvador. 

Em 2009, começou com os exercícios de Fonoaudiologia duas vezes por 

semana para melhorar suas técnicas e fortalecer as cordas vocais. Ainda neste ano 

iniciou suas aulas de canto com uma professora particular. Porém, não satisfeita 

com o desempenho da professora, procurou uma nova escola e conheceu o 

professor e cantor David Santana, com quem começou uma nova experiência e 

participou da gravação do Compact Disc, CD, de David Santana e Banda como 

backingvocal.5 Permaneceu com esse professor até o início de 2010. 

Em 2010, focou nos estudos para ser aprovada no vestibular da Universidade 

Federal da Bahia, no curso de Biotecnologia, porém, continuou sua trajetória no 

meio artístico e desenvolveu um trabalho com George Castro, produtor de Tonho 

Matéria, um cantor e compositor soteropolitano reconhecido no mercado fonográfico 

baiano e nacional, com músicas gravadas pela Banda Olodum, Margareth Menezes, 

Asa de Águia e Chiclete com Banana. Este ano visitou o estúdio em que aconteciam 

os ensaios do cantor e foi convidada para cantar como backingvocal na Micareta de 

Feira, que é um carnaval fora de época que acontece no município de Feira de 

Santana, logo após o carnaval de Salvador. 

Sem deixar de fazer as sessões de Fonoaudiologia, participou de dois 

grandes eventos: A Micareta de Feira, como backingvocal do cantor e compositor 

Tonho Materia e o São João, também como segunda voz, do cantor sertanejo Guiga 

Reis. Viajou por várias cidades do interior da Bahia nesse período.  

No início de 2011 conheceu Gildásio Teixeira, um dos atuais empresários da 

Banda Paula e a Mulherada, que desenvolveu um projeto diferenciado de 

estruturação de uma banda de axé denominada Robótica. O projeto agregava um 

novo estilo para o axé da Bahia, com roupas bem coloridas e cheias de brilho e 

                                                           
5 Vocal de apoio. É a função de um integrante da banda para cantar alguns trechos das músicas, em 

parceria com o cantor principal; 
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cenários que chamavam tanta atenção quando a roupa. Após uma audição foi 

convidada para ser a vocalista do novo grupo.   

Em janeiro começaram os ensaios e no final de fevereiro foi gravado o 

compact disc. Apesar de todo investimento com figurino, fotógrafo, cabeleireiro e 

maquiagem, a banda nem chegou a ser lançada. Em junho, participou dos shows de 

Guiga Reis mais uma vez como backingvocal. 

No final de dezembro de 2011, com 19 anos, Paula percebeu as novas 

perspectivas com o retorno de Pablo do Arrocha, criador do termo e do novo estilo 

musical, o arrocha. (BIOGRAFIA, 2012), ao cenário musical em carreira solo, e que 

o ritmo voltou a ter força e ser reconhecido pelo gosto popular.  

Após esta constatação, junto com dois amigos, Andinho (como prefere ser 

chamado) e Dibs Gabriel, montaram uma banda de arrocha, o que um mês depois 

viraria a “Paula e a Mulherada”. 

Com o regresso do precursor do ritmo arrocha, vários cantores e bandas 

retornaram a este cenário artístico, com suas alcunhas como a do cantor Silvano 

Salles que é conhecido como o “rei do arrocha”, e a “rainha do arrocha”, Nara Costa. 

O intitulado e recém-lançado “príncipe do arrocha” é o cantor Lucas Kart, da banda 

Kart Love. 

A ideia de Paula era se lançar como a “princesa do arrocha”, porém, outra 

cantora de Salvador, Priscila Rebecca, aproveitou a oportunidade e foi necessário 

buscar outra denominação. Após um brainstorm6 da banda, ficou definido que Paula 

não teria nenhum “título” e sim um nome definido juntamente com as dançarinas e 

foi escolhido como nome da banda “Paula e a Mulherada”. O princípio da escolha do 

nome foi que Paula seria a vocalista e iria dividir o palco com dançarinas. 

Em março de 2012, a vocalista fez um prova escrita e uma audição, na 

Ordem dos Músicos do Brasil - OMB, uma Autarquia Pública Federal, criada pela Lei 

3.857 de 22 de dezembro de 1960, que exerce em todo País, a seleção, a disciplina, 

a defesa da classe e a fiscalização do exercício da profissão de músico.  

                                                           
6 Termo em inglês que significa “tempestade de ideias”. É a reunião de um grupo de pessoas que irão 
utilizar suas diferenças em seus pensamentos e ideias para que possam chegar a um denominador 
comum eficaz e com qualidade, gerando assim ideias inovadoras. 
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Após a aprovação conseguiu sua carteira de músico, porque de acordo com a 

lei nº 3857, todo aquele que exerce a música como atividade profissional deve ser 

filiado à Ordem dos Músicos do Brasil, e necessita submeter-se ás provas de 

qualificação e retirar sua carteira profissional. Os músicos que se filiam a OMB, 

sobretudo, têm maior respaldo legal na hora de negociar melhores contratos. Com 

estas providências conseguiu registrar legalmente a banda. 

Também em março do mesmo ano, o grupo gravou seu primeiro 

CompactDisc (CD) promocional de divulgação, com venda proibida, pois não é um 

CD totalmente autoral e para evitar o pagamento de direitos autorais aos 

compositores que o compõem não existe a cobrança por sua distribuição, que 

contém 20 músicas, duas de própria autoria da vocalista da banda – “Alguém como 

você” versão da música “Someone like you” da cantora inglesa Adele e “180º 180º, 

360º”; as outras 18 são regravações de músicas de outros artistas. 

Em abril, foram produzidos e gravados dois clipes de divulgação das músicas 

“Alguém como você”, versão de Paula, e “180º 180º, 360º”, composta pela vocalista 

em parceria com Marcel Suzart, músicas do primeiro compact disc. 

No mês de maio a banda lançou o primeiro clipe, da música “180º 180º, 360º”. 

O lançamento foi realizado no canal do youtube da banda, e seu link disponibilizado 

na sua fan page, twitter, blog e na página do palcomp3, todas ações criadas pela 

Agência Plêiade. 

Ainda em maio, a banda participou do concurso “Festival de Música”, 

realizado pela casa de shows “Bahia Café Hall”, em parceria com a Rede Bahia de 

Comunicação, filiada da Rede Globo.   

A inscrição da banda foi realizada por seus empresários e a competição 

aconteceu da seguinte forma: um vídeo de cada grupo inscrito ficou disponível para 

visualização e votação do público no site www.ibahia.com, da Rede Bahia. No final 

desta etapa, com o trabalho realizado nos canais criados pela Agência Plêiade, 

Paula e a Mulherada, foi a banda mais votada com quase 12 mil votos. As 16 

bandas mais votadas participaram de uma audição em junho, no próprio Bahia Café 

Hall, e foram avaliadas por três jurados. Das 16 bandas participantes, apenas oito 
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foram escolhidas para tocar no festival, entre elas, Paula e a Mulherada. Não houve 

colocação nesta última etapa.  

A banda vencedora, escolhida pelos jurados foi Ricardo Caian e os Beduínos 

Gigantes recebeu como premiação a gravação de um DVD. O festival aconteceu nas 

quatro sextas-feiras de julho, onde se apresentavam duas bandas selecionadas por 

noite, e contou com a presença de nomes de destaque regional como Filhos de 

Jorge, Cangaia de Jegue e Seu Maxixe.  

Paula e a Mulherada, de dezembro de 2011 até o momento, já realizou três 

apresentações musicais para o grande público, dois shows na cidade de Muritiba, 

que fica localizada na mesorregião de Salvador e que possui 30.644 habitantes de 

acordo com Censo de 2010, na zona Fisiográfica do Reconcâvo.  

O primeiro show foi realizado na Festa de São Pedro em 29 de junho, em 

Muritiba – BA, na Praça a Matriz, local destinado pelo município para estes tipos de 

apresentação e outro em sete de julho no mesmo local, além de uma apresentação 

em Salvador, no Festival de Música do Bahia Café Hall.  

Com o trabalho desenvolvido pela Agência Plêiade, a banda já obteve três 

participações com apresentações musicais em programas de televisão em Salvador, 

dia 30 de junho no programa “Mosaico Baiano”, um programa semanal exibido nas 

tardes de sábado na TV Bahia, filiada da Rede Globo; dia 30 de julho no jornal diário 

Bahia Meio Dia, também da TV Bahia e no programa Cidade Alerta, da TV Itapoan, 

filiada da Record, em 20 de julho. 

A participação no programa “Cidade Alerta” da Record estava programada 

para acontecer em no máximo dois blocos durante o jornal, porém, atingiu um alto 

índice de audiência, por este motivo, a banda fez entradas ao vivo durante as duas 

horas de duração do programa. 

Participou ainda de quatro programas de rádio em emissoras soteropolitanas. 

O primeiro foi o “Fuzuê” da rádio Bahia FM, no mês de julho, e no Bom Dia Cidade 

da rádio Lauro de Freitas FM. Em setembro esteve no Show da Manhã e no Show 

da Tarde, da rádio Sociedade. O programa Show da Manhã, de acordo com 

informações da equipe da rádio Sociedade, interditou as linhas da emissora com a 
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quantidade de ligações recebidas para falar com a vocalista. Em outubro, também 

na rádio Sociedade, participou do programa Show de Domingo. 

Além dessas atuações profissionais, a vocalista da banda já fez participações 

especiais como convidada do cantor Uallas Andrade na festa Quinta do BaráBará, 

em julho, na casa de shows Let’sGo Music Bar, em Salvador, e da Segunda do 

Samba, em setembro, no Botequim São Jorge, como convidada do cantor David 

Santana. 

Em agosto a banda participou do projeto Música para o alívio da dor, no 

Hospital Martagão Gesteira em Salvador, idealizado pela estudante Liliane Moreira 

do curso de Medicina, da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. A iniciativa 

faz parte de um estudo de Liliane e dos demais colegas do curso, sobre o papel 

desempenhado pela música no desenvolvimento das doenças que atingem crianças 

que sofrem com dores crônicas. A banda se apresentou aos pequenos pacientes do 

Hospital em uma quarta-feira a tarde, além de ter recolhido, algumas semanas 

antes, donativos para o Hospital em uma campanha realizada na sua fan page, que 

mobilizou fãs e amigos. 

No dia 7 de novembro, a Agência Plêiade lançou no seu canal do youtube, e 

disponibilizou o link também na fan page, no twitter e no palcomp3 da banda,  do 

segundo videoclipe, da música “Alguém como você”, versão em português composta 

pela vocalista Paula Costa, versão da música Someonelikeyou, interpretada por 

Adele.   
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2.1.1 Briefing 

 

A Banda Paula e a Mulherada é um grupo musical que possui um repertório 

de um ritmo denominado Arrocha e foi composto em dezembro de 2011, na cidade 

de Salvador no Estado da Bahia, onde está estabelecido.  

O grupo fixo é formado por uma vocalista, Paula Costa, um tecladista, 

Andinho, e o guitarrista/violonista Dibs Gabriel, que formam a parte musical da 

banda. Há ainda quatro dançarinas, que não fazem parte integrante do conjunto, que 

realizam as coreografias das músicas e são contratadas de acordo com o orçamento 

do conjunto musical e a disponibilidade das dançarinas para a apresentação em 

shows da Banda Paula e a Mulherada. Nesta mesma situação encontram-se o 

saxofonista e os backingvocals, que também são contratados apenas em 

determinadas apresentações. 

A Banda possui três empresários, Marcel Suzart, Rose Cunha e Gildásio 

Teixeira, que são os responsáveis em captar e fechar os contratos de apresentações 

da Banda Paula e a Mulherada. 

Os ensaios da banda acontecem no prédio de um dos empresários e as 

coreografias são ensaiadas com as dançarinas, dias antes da apresentação em uma 

academia de dança em Salvador. Atualmente, o figurino da Banda é pensado e 

realizado por uma costureira que não atende as expectativas do que se faz 

necessário para que o grupo tenha uma identidade de uma banda de Arrocha. 

Para o lançamento da banda no mercado musical foi investido inicialmente o 

valor aproximado de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) pela Sra. Rose Cunha, 

mãe da vocalista, responsável pela cobertura dos custos de figurino, gravação e 

edição do CD de demonstração e dos vídeos clipes, estúdio de música para ensaios, 

acessórios e deslocamento para as apresentações musicais. Este é o único 

potencial de investimento financeiro que a banda possui.  

O repertório musical da banda é composto por músicas de outros intérpretes 

e duas composições próprias escritas pela vocalista Paula Costa em parceria com o 

empresário Marcel Suzart. Uma das músicas, Alguém como você, é uma versão 
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romântica da música “Someone like you” da cantora inglesa Adele, e a outra, 180º 

180º, 360º, tem um ritmo mais dançante e a letra ensina a dançar o Arrocha. 

Os canais de divulgação e relacionamento utilizados pela banda foram 

criados pela Agência Plêiade e estão disponíveis na internet, são eles: fan page7, 

twitter, canal no youtube, palcomp3 e um endereço de e-mail. 

Por meio destas ferramentas de comunicação, a banda interage com seus 

fãs, divulga sua agenda de shows, músicas, vídeos, concursos que participam e 

ações que desenvolvem, além de manter um contato com possíveis contratantes.  

Os canais digitais servem ainda para a construção do relacionamento da 

banda com seus fãs e para que possa atingir também os meios de comunicação 

mais tradicionais como as rádios e as emissoras de televisão, que possam ser tornar 

possíveis contratantes de seus serviços e para que realizem convites para participar 

dos seus programas por estes canais.  

As ações desenvolvidas nestes canais digitais de comunicação, fan page, 

canal no youtube e o palcomp3, proporcionaram uma propagação maior de contatos 

para realização  de possíveis contratações do grupo. Esses meios se apresentam 

como eficientes para os empresários da banda já que atualmente um grande número 

de contatos é realizado por estas redes. 

A comercialização das apresentações da banda também acontece por meio 

de viagens que os empresários realizam pelo interior do Estado da Bahia e visitas as 

casas noturnas de Salvador para divulgar CD promocional e negociar a possível 

apresentação.  

Os públicos de relacionamento da banda podem ser elencados em pessoas 

que se interessam ou podem se interessar pela sua música; os fãs, que são pessoas 

que acompanham a vida do artista mais intensamente, por isso o trabalho realizado 

com eles deve ser diferente do realizado com o público que gosta do som da banda; 

os contratantes; a imprensa; organizações do primeiro e terceiro setor; 

colaboradores; equipe operacional e músicos.   

                                                           
7Fan page, ou página de fãs, é uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas 
ou produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que 
desejem interagir com os seus clientes no Facebook. 
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Ao analisar os cenários da Banda é possível realizar a análise de Swot onde 

pode-se identificar como concorrentes da Banda Paula e a Mulherada os grupos que 

possuem o mesmo estilo musical, como com destaque para o cantor Pablo, a Voz 

Romântica, criador do gênero musical Arrocha e já possui quase 13 anos de 

carreira, 13 CDs gravados e três DVD’s. Seu contato com o público é realizado por 

meio do site www.pabloavozromantica.com.br, fan page, palcomp3, canal no 

youtube, 4shared, twitter e blog. Sua produção inclui músicos, dançarinos e a parte 

técnica formada por aproximadamente 40 pessoas. 

O Grupo Top Love, formado em abril de 2011, mantém um relacionamento 

com os fãs por meio da fan page e do twitter e disponibiliza as 30 músicas de autoria 

própria no site palcomp3. Atualmente, possui uma nova formação, pois o antigo 

cantor, Sinho Ferrary, que fazia o dueto com a ainda vocalista da banda Hairana 

Fagundes deixou a banda e segue em carreira solo. O novo vocalista é Alexandri 

Zólli, que compõe a banda junto com Hairana, seis músicos e dois dançarinos.  

A banda Kart Love, que completou um ano em 2012 tem cerca de sete 

integrantes e oito músicas de autoria própria. Seu relacionamento com os fãs 

acontece por meio da fan page, Orkut e twitter e suas informações, músicas e 

vídeos ficam disponíveis no site www.kartlove.com.br, palcomp3, acervo Arrocha , 

que é um site pago para divulgação das músicas, 4shared e canal no youtube.  

A banda Top Gan, formada há mais de 10 anos a banda possui fan page e 

twitter não atualizados, e disponibilizam suas músicas nos sites palcomp3 e no 

garagemmp3. Tem duas músicas próprias e é composta por um vocalista, cinco 

músicos e um casal de dançarinos. 

O cantor Silvano Salles, possui 11 anos de carreira, com 15 CD’s e dois 

DVD’s gravados. Sua banda é formada por seis músicos e três casais de 

dançarinos. Detém músicas próprias, porém seu perfil é mais voltado para 

interpretação de músicas de outros artistas. Na internet, divulga seu material e 

mantém contato com seus fãs por meio do site www.silvannosalles.com.br, 

palcomp3, twitter e fan page. 

O Trio da Huanna foi fundado em agosto de 2003, e é formado por três 

irmãos e um amigo. Possuem quatro CD’s gravados, na sua maioria de músicas 
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autorais. O contato com seus públicos se faz por meio do site 

www.triodahuanna.com.br, palcomp3, garagemmp3, fanpage e, twitter. 

A banda Bonde do Maluco foi criada no final de 2007 e já lançou oito CD’s 

mesclados, com músicas próprias e de outros compositores. Composto por 

aproximadamente sete músicos e um vocalista, está presente nas mídias sociais 

pelo twitter, fan page, palcomp3 e Orkut. 

O cantor Tayrone Cigano, possui interpretações e composições próprias e já 

gravou quatro CD’s e dois DVD’s em mais de 10 anos de carreira. Suas 

informações, músicas e vídeos ficam disponíveis em seu site 

www.tayroneciganooficial.com.br/site.php, além de twitter, Orkut, canal no youtube, 

fan page, palcomp3. 

O cantor Sinho Ferrary, tem menos de um ano em carreira solo e  é ex-

vocalista da banda Top Love. Em sua nova trajetória, gravou um CD com músicas 

próprias e regravações. Sua banda é composta por cinco músicos e sete 

dançarinas. Mantém contato com seu público por meio do canal no youtube, fan 

page e twitter. 

A cantora Nara Costa é uma das vozes mais antigas do Arrocha completa 23 

anos de carreira, já que iniciou na música aos 13 anos, porém no arrocha sua 

trajetória chega aos 10 anos de existência, antes disso cantava Música Popular 

Brasileira. A cantora já gravou 15 CD’s e um DVD. Suas músicas podem ser ouvidas 

em seu site www.naracostaarrocha.com.br, no palcomp3, 4shared, canal no 

youtube, fan page, twitter e blog. 

A banda Latitude 10, foi formada há oito anos e passou por uma mudança de 

vocalista em 2012. Sua formação atual conta com quatro integrantes e seu 

repertório é formado com músicas em sua maioria autorais. Seu site 

www.latitude10.com.br está em reforma, por isso a forma utilizada pela banda para 

passar suas informações e divulgar seu repertório são a fan page, twitter e o 

palcomp3. 

A cantora Nira Guerreira, possui mais de 11 anos de carreira e já gravou oito 

CD’s, boa parte de sua própria autoria. Utiliza os canais de divulgação como 
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palcomp3, garagemmp3, fan page, canal no youtube e o blog, que está 

desatualizado há alguns meses, para se relacionar com o público-alvo. Sua banda é 

composta por dois músicos e dois dançarinos.  

A banda Asas Livres, criada em 2001, já gravou nove CD’s e um DVD, com 

músicas autorais e de outros artistas. Formada por cinco músicos e um vocalista, a 

banda utiliza o palcomp3, site www.asaslivres.com.br, canal no youtube, 

garagemmp3 e fan page para se relacionar com seus públicos. 

O grupo Asas Morenas, da cidade de Aracaju, formado em 2004. Já gravaram 

quatro DVD’s e 15 CD’s, na sua maioria de músicas autorais. No início possuía 

apenas seis integrantes, hoje a banda é formada por 12 pessoas e cinco dançarinas. 

Seus meios disponíveis na internet são canal no youtube, palcomp3, fan page e site 

www.asasmorenas.com. 

Como concorrentes indiretos estão às bandas ou cantores de axé, segmento 

musical que não possui uma sazonalidade e permanece perene durante todo o ano 

no Nordeste, com espaço definido no mercado e na mídia. A este estilo musical, 

pertencem: Ivete Sangalo, Banda Eva, Chiclete com Banana, Asa de Águia, Jammil 

e uma Noites, Tomate, Psirico, Parangolé, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Tuca 

Fernandes, Timbalada, entre outros. 

Um novo segmento do sertanejo, intitulado “Arrocha Sertanejo”, também 

aparece como concorrente indireto da banda. O novo estilo musical surgiu há menos 

de um ano em Goiás, quando alguns cantores locais resolveram mesclar o Sertanejo 

Universitário, que é um segmento do sertanejo tradicional, com o arrocha baiano. O 

resultado disso foi à aceitação do público e o reconhecimento de várias duplas e 

cantores solos. O que chama atenção é que assim como o Arrocha tradicional, o 

Arrocha sertanejo também possui poucas representantes mulheres, por esta razão 

podemos apontar esta situação como uma oportunidade para a Banda Paula e a 

Mulherada, de trazer uma mulher para esse estilo tornar-se diferente e atrativa.  

A característica do novo estilo musical não inclui dançarinas, e as bandas são 

formadas por mais integrantes do que uma banda de Arrocha, que pode ser 

composta por apenas dois músicos, que são necessários para dar acorde ao ritmo. 

Entre o Arrocha sertanejo, destacam-se nomes como Humberto e Ronaldo, dupla de 

http://www.asasmorenas.com/
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Goiás formada em 2008. O estilo da dupla é o sertanejo universitário, porém, 

seguiram a tendência do mercado e gravaram algumas músicas com a batida 

musical do Arrocha. A banda formada por seis músicos e mantém contato com seus 

públicos de interesse por meio do canal no youtube, twitter, vagalume, fan page e o 

site www.humbertoeronaldo.com.br. 

O cantor Gabriel Gava, que completa dois anos de carreira em 2012 tem um 

CD de músicas autorais gravado. Seu relacionamento com os fãs acontece por meio 

da fan page, palcomp3, canal no youtube, twitter e o site www.gabrielgava.com.br. 

Sua banda é formada por cerca de cinco músicos. 

A dupla Zé Ricardo e Thiago, formada em novembro de 2009, é goiana e 

possui um CD autoral, além de planejar a gravação do seu primeiro DVD. O grupo é 

formado por nove músicos e sua comunicação com os públicos acontece por meio 

do vagalume, palcomp3, twitter, fan page, canal no youtube e o site 

www.zericardoethiagooficial.com.br.  

O cantor Thiago Brava, nascido e criado em Goiás lançou-se no mercado no 

começo de 2012 com um CD todo autoral. Está presente nas redes sociais por meio 

da fan page, twitter, palcomp3, canal no youtube e o site 

www.thiagobravaoficial.com.br.  

O cantor Israel Novaes, na estrada desde outubro de 2011, é um dos artistas 

mais conhecidos no gênero “Arrocha Sertanejo”. O paraense, que iniciou sua 

carreira em Goiás, após se mudar para cursar a faculdade de Direito, tem um CD e 

um DVD, com todos os direitos reservados, gravados. O artista utiliza o vagalume, 

palcomp3, twitter, canal no youtube, fan page e seu site www.israelnovaes.com.br 

para se relacionar com seus públicos. Sua banda é formada por cerca de cinco 

músicos.  

O cantor Gusttavo Lima, iniciou sua carreira na música sertaneja em 2007, na 

cidade mineira Patos de Minas e já gravou dois CD’s e um DVD autoral, em 2012 

possui mais de 150 músicas próprias. Apesar de seu perfil ser voltado para o 

sertanejo, Gusttavo segue a tendência do Arrocha Sertanejo e grava algumas 

músicas neste estilo. Sua banda é formada por cerca de oito músicos e no seu DVD 

aparecem 10 dançarinas, porém, elas não participam dos shows. O contato é feito 

http://www.humbertoeronaldo.com.br/
http://www.gabrielgava.com.br/
http://www.zericardoethiagooficial.com.br/
http://www.thiagobravaoficial.com.br/
http://www.israelnovaes.com.br/
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por meio do twitter, blog, fan page, canal no youtube, Orkut e site 

www.gusttavolima.com.br.  

A dupla Munhoz e Mariano, formada há seis anos em Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul, possui dois CD’s e um DVD gravados. Sua forma de comunicação 

com seus públicos se faz por meio do twitter, Orkut, fan page, vagalume, canal no 

youtube, palcomp3 e pelo site www.munhozemariano.com.br. Sua banda é formada 

por cerca de sete músicos.   

Ao seguir com a análise do mercado, dos públicos e do grupo, é possível 

identificar como pontos fortes o estilo musical da banda, o Arrocha, que se encontra 

em grande ascensão no mercado fonográfico nacional, além da grande aceitação 

nas Regiões Norte e Nordeste e a expansão do ritmo para o resto do País.  

Outro ponto a ser destacado é o carisma da vocalista que favorece a criação 

e a manutenção de um bom relacionamento com públicos variados, de diversas 

faixas etárias e classes sociais. Sua linguagem é informal, alcança assim os públicos 

de todas as classes sociais.  

Mais um destaque positivo é que a banda tem em sua formação a vocalista 

que é compositora e musicista, o que facilita a criação de músicas próprias, além do 

lançamento de novas composições, sem a dependência de outros compositores ou 

a aquisição de músicas de outros artistas.  

Outro fator a ser destacado positivamente é que por ser uma banda de 

Arrocha, os instrumentos essenciais para dar ritmo às músicas são a guitarra e o 

teclado, que possui disponível um sistema base de som, utilizado no estilo musical 

tocado pela banda. Por tal motivo, diminui-se o custo de contratação de outros 

músicos para as apresentações. 

Como pontos fracos, pode-se identificar a falta da estruturação enquanto 

banda organizada juridicamente e a falta de investimento que se faz necessário para 

a regularização. Pela falta de estruturação jurídica, seus músicos não possuem 

vínculos contratuais, todos recebem de acordo com as apresentações realizadas.  

Não há um vínculo estabelecido entre a banda e os demais componentes. Pela falta 

http://www.gusttavolima.com.br/
http://www.munhozemariano.com.br/
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de um aporte financeiro maior, não se sustenta a ideia de registrar a equipe, os 

músicos ou as dançarinas.  

Pelo mesmo motivo, é difícil aumentar o nível da qualidade visual das peças 

impressas e virtuais de divulgação da banda e das mídias sociais. Para isso seria 

necessário à contratação de um profissional de Comunicação Social habilitação em 

Relações Públicas porque este possui a visão macro da Comunicação Social e 

conseguiria o gerenciamento de imagem da banda, porém, a banda ainda não 

disponibiliza a verba necessária para essa inovação. 

Seus empresários apresentam dificuldades em inserir a banda no mercado 

musical. A abordagem realizada por eles não produz um efeito positivo de 

convencimento para o possível contratante, se encontra desta maneira mais um 

ponto fraco. 

As oportunidades apoiam-se no fato do estilo musical estar em evidência no 

Norte e no Nordeste e em crescimento nas demais regiões do País.  

A maior parte do público-alvo se concentra no Norte e Nordeste, porém, as 

festas tanto de São João, como o Carnaval, atraem pessoas de outras regiões do 

País e do exterior, por esta razão, há uma grande exposição e visibilidade das 

bandas. Na festa de São João, o Arrocha é o segundo ritmo mais tocado, perde 

apenas para o forró, e no Carnaval, por ser um evento que envolve todos os estilos 

musicais, também permite que ritmos como o Forró e o Arrocha façam parte do seu 

repertório.  

Em razão do atual sucesso do arrocha sertanejo, que apresentou para o 

Brasil este segmento musical baiano, muitas oportunidades de apresentações na 

região Sudeste apareceram. Grandes nomes no meio do Arrocha tradicional como 

Pablo A Voz Romântica, Silvano Salles, Trio da Huanna, Bonde do Maluco, entre 

outros, fizeram shows recentemente em cidades desta região. Consolida-se assim 

mais uma oportunidade para a Banda Paula e a Mulherada. 

A internet também apresenta uma oportunidade. Por este meio, é possível de 

maneira rápida e barata divulgar o trabalho das bandas e encontrar comunidades 
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que compartilham do mesmo gosto musical, o público-alvo para divulgar o trabalho 

desenvolvido pela Banda. 

Além da internet, a forte presença do rádio no dia a dia das pessoas o 

transforma em um grande meio de comunicação de massa para a divulgação de um 

artista, por ser um dos mais fortes meios de propagação musical. É preciso manter 

um bom relacionamento com esse público, funcionários das rádios, como os 

radialistas e produtores, pois eles também são um meio de oportunidade de 

crescimento e reconhecimento de um grupo musical. 

Uma das características das casas noturnas de Salvador é que elas investem 

na contratação de bandas para tocar de quinta a domingo. Na capital baiana quase 

não há lugares que contratam somente Disc Jockey - dj’s para tocarem a noite toda, 

o foco das noitadas são bandas regionais. Forma-se assim mais uma oportunidade 

de mercado.  

As ameaças encontram-se na grande quantidade de bandas de Arrocha 

existentes no Norte e no Nordeste, o que torna cada vez mais difícil iniciar uma 

carreira e o lançamento de uma banda pelas grandes cidades e a ascensão do 

arrocha sertanejo, que por mais que apareça como uma oportunidade, também se 

torna concorrente no espaço das apresentações, ou seja, uma banda de Arrocha 

corre o risco de perder espaço na contratação em shows para uma dupla deste novo 

ritmo.  
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2.2 Pesquisa 

 

Objetivo: Levantar dados com o público-alvo da banda, a fim de desenvolver ações 

para construir e fortalecer a imagem da Banda Paula e a Mulherada. 

Justificativa: O público-alvo é o elemento mais importante na vida de um cantor (a) 

/banda. Conhecer suas expectativas, opiniões, críticas e sugestões, auxilia no 

crescimento do grupo no cenário musical. 

Tipo de pesquisa: Não probabilística por conveniência. 

Instrumento de coleta de dados: Questionário online. 

Universo: 600 entrevistas. 

Amostragem: 69 entrevistas. 

Período de aplicação: 18 de outubro a 30 de outubro de 2012. 
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2.2.1 Relatório de Pesquisa 

 

A pesquisa de opinião sobre a Banda Paula e a Mulherada foi aplicada entre 

os dias 18 e 30 de outubro para um universo de 600 pessoas e uma amostra de 69 

pessoas, por meio de uma plataforma online disponível no site Google 

(www.docs.google.com).  

O instrumento de coleta de dados foi o questionário, composto por 14 

perguntas, e o tipo da pesquisa utilizada foi a não probabilística por conveniência, 

aplicada a um universo de 565 pessoas que fazem parte da fan page da Banda no 

facebook e a 35 pessoas do Estado de São Paulo, que incluem a Capital paulista, a 

cidade de Santos e outras da Região Metropolitana da Baixada Santista, também 

por meio do facebook,  que não conheciam a banda e que tem um perfil diferente do 

público-alvo. 

A fan Page da banda foi escolhida por ser uma local de encontro virtual do 

público-alvo. O trabalho de qualquer grupo musical é desenvolvido para agradar, 

surpreender, compartilhar pensamentos com seu público e transformar isso em 

música, em estilo, ritmo e identificação. São os fãs, os admiradores e os curiosos por 

novidades que fazem uma nova banda ser reconhecida ou não. Por esta razão, 

acreditamos que este público é indicado para responder às perguntas do 

questionário. Além das 35 pessoas da Região, que foram escolhidas de forma 

aleatória, para servir de comparativo a alguns dados da pesquisa com pessoas que 

moram em outras regiões do País. 

Foram enviados 565 questionários para o público que compõe a fan Page da 

banda, por meio de um link que hospedava a pesquisa online, e 35 pessoas que 

foram escolhidas aleatoriamente no facebook. A amostra colhida aponta que cerca 

de 57% das respostas vieram da fan page e 43% das pessoas escolhidas de forma 

aleatória. 

Ao analisar o resultado da pesquisa podemos traçar um perfil do público-alvo, 

e comparar seu resultado com o público que não conhece a banda ou o estilo 

musical. 

http://www.docs.google.com/


79 
 

A média de idade das pessoas que responderam o questionário foi de 27 

anos, dentre elas, 43% moram em Salvador, 22% em Santos e 35% em outras 

cidades e Estados como São Paulo, Bahia, Ceará, Rio de Janeiro, Sergipe, Minas 

Gerais e Pernambuco. 

A primeira pergunta da pesquisa aborda a forma com que as pessoas 

costumam conhecer novas bandas e músicas que surgem no cenário musical. Esta 

soma passa dos 100% pois o entrevistado podia marcar mais de uma alternativa. 

Aproximadamente 67% responderam que conhecem por meio do site youtube, o 

maior hospedeiro de vídeos do mundo, 55% dizem conhecer pelo facebook.  41% 

afirmam conhecer pelos programas de TV, 35% pelas rádios, 14% por outros sites 

de música como o Terra Letras e o Vagalume, 13% por indicação de um amigo e 

12% pelo site palcomp3.  

Ao comparar as regiões, há um equilíbrio na forma com que os entrevistados 

conhecem novas bandas e músicas, e como apresentado na pesquisa a presença 

da internet supera as grandes mídias de massa que são as emissoras de TV e os 

programas de rádio.  

Quando perguntado qual o ritmo musical preferido dos entrevistados, 

verificamos que a MPB foi escolhida com 35% de preferência. Dessa porcentagem, 

50% são de cidades do Norte/Nordeste e os outros 50% de cidades dos Estados do 

Sudeste concentrados nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Este também foi 

o resultado da pesquisa aplicada a 399 pessoas em Salvador, no período de 16 a 19 

de julho de 2012, pelo Instituto Futura/ CORREIO (MARTINS, 2012, s/p). O 

resultado mostra que o MPB é o ritmo musical preferido dos soteropolitanos, com 

32,8%. Em segundo lugar aparece o Arrocha, com cerca de 7,3% das respostas. Em 

2011, quando esta pesquisa foi aplicada pelo mesmo Instituto, também na capital 

baiana, o arrocha não foi citado. Isso comprova um crescimento do estilo no gosto 

dos baianos.  

Na pesquisa aplicada pela Agência Experimental Plêiade, o ritmo que aparece 

em segundo lugar é o rock, com aproximadamente 17% das respostas. Este número 

aparece em 75% dos questionários respondidos por moradores do Estado de São 

Paulo e 25% por moradores de Salvador.  
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Com 16% da preferência musical e 100% de questionários respondidos por 

moradores do Nordeste, aparece o Arrocha. Se considerarmos o local em que as 

pessoas que escolheram o rock moram, é possível constatar o mesmo resultado da 

pesquisa aplicada pelo Instituto Futura na capital baiana, que aponta a MPB em 

primeiro lugar e o Arrocha em segundo no gosto popular.  

O Sertanejo, Forró, Funk, Jazz, Pagode/Samba e Rap somam 13% e 

aparecem em quarto lugar na opção outros. A Música Eletrônica contabiliza 

aproximados 12% no gosto dos entrevistados, e o Axé 7%, sendo 100% de 

Salvador.  

Na pergunta qual o ritmo musical você não gosta de ouvir, os estilos: 

Lambada (4,2%), Forró (4,2%), Ópera (4,2%), MPB (4,2%), Rap (4,2%), Arrocha 

(8,3%), Axé (8,3%), Gospel (8,3%), Samba (8,3%), Sertanejo (8,3%), Metal (12,5%), 

Eletrônico (16,7%) compõe os 35% das respostas dos entrevistados. 

Aproximadamente 54,2% moram no Estado de São Paulo, 41,7% na Bahia e 4,1% 

em Minas Gerais. 

Com 28% da rejeição aparece o Funk. Entre eles, 27,8% moram na Bahia e 

72,2% em São Paulo. Em terceiro lugar, com 19%, está o Rock. Sergipe, Ceará e 

Bahia somam 90,9% desse percentual e São Paulo 9,1%. 10% dos entrevistados 

não gostam de Pagode e 8% se consideram ecléticos, ou seja, escutam todos os 

ritmos musicais. 

Ao seguir o questionário, a próxima pergunta indaga o gosto do entrevistado 

pelo Arrocha. 64% responderam gostar de Arrocha. Destes, 72,7% são da região 

Nordeste e 27,3% do Sudeste. 22% responderam ser indiferente e 14% declaram 

não gostar do estilo musical, todos do Estado de São Paulo.  

O artista de Arrocha mais conhecido pelos entrevistados é Pablo, com cerca 

de 51%. Este quesito aceitava mais de uma marcação, motivo pelo qual a soma dos 

percentuais ultrapassa 100%. Em segundo lugar aparece Silvano Salles, com 43%. 

Nara Costa foi lembrada com uma porcentagem de 34%, a mesma que Kart Love. 

32% dos entrevistados dizem não conhecer nenhum cantor (a) / banda de Arrocha, 

100% do Estado de São Paulo. Tayrone Cigano é citado em 29% das pesquisas. 

11% declaram conhecer todos os artistas citados na pesquisa. 9% conhecem Sinho 
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Ferrary, 8% citaram outros artistas como Paula e a Mulherada e Asas Livres, e a 

banda Top Love aparece com 8%.  

A pesquisa realizada pelo InstitutoFutura/CORREIO aponta o mesmo 

resultado, porém, a pergunta aplicada por eles foi “qual seu artista/banda de Arrocha 

preferido”. Em primeiro lugar ficou Pablo, segundo Silvano Salles, terceiro a cantora 

Nara Costa e quarto a banda Kart Love. Ao comparar os resultados, apontamos 

esses quatro artistas como principais concorrentes diretos da Banda Paula e a 

Mulherada. 

A maior porcentagem da banda/artista de Forró/Arrocha/Sertanejo preferida 

pelos nossos entrevistados foi a opção outros, que somou 32% e apontou artistas 

como Gusttavo Lima, Silvano Salles, Estakazero, Bruno e Marrone, Kart Love e 

Luan Santana. Em segundo lugar aparece a dupla sertaneja Jorge e Mateus, com 

aproximadamente 25% das respostas, entre eles, 52,9% residem na Bahia e 47,1% 

em São Paulo e Rio de Janeiro. Aviões do forró somam 19% e pessoas que 

responderam que não preferem nenhum artista/banda compõe 10% do resultado da 

questão. Pablo também soma 10% nas preferências e Paula e a Mulherada chega a 

7% das escolhas. Como foi apresentado na pesquisa, o Sertanejo ganha força no 

gosto musical das pessoas, o que o torna como já mencionado na análise de swot, 

um concorrente. 

Perguntados sobre como gostariam de receber informações sobre as bandas 

que eles gostam, 83% dos entrevistados respondeu que prefere pelo facebook. 30% 

responderam que gostariam de receber as informações via email. 12% preferem 

entrar no site do artista/banda.  10% responderam que gostariam de receber pelo 

twitter e 4% responderam outras opções, que não gostam de receber ou optam 

encontrar as informações da banda no blog. Esta pergunta também acumula mais 

de 100% de respostas, em razão do entrevistado poder marcar mais de uma 

alternativa. 

Após abordar perguntas mais amplas, filtramos as demais indagações para o 

nosso cliente, a Banda Paula e a Mulherada. 74% dos entrevistados conhecem a 

banda. Destes, aproximadamente 68,6% são moradores de cidades do Nordeste, e 
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31,4% de cidades do Sudeste. 26% responderam que não conhecem Paula e a 

Mulherada, sendo que 100% deles moram no Estado de São Paulo. 

Cerca de 33% afirmam ter conhecido a banda por meio de um amigo, 

enquanto 27% dos entrevistados responderam que conhecem um integrante da 

banda. 17% formam o grupo dos entrevistados que não conhecem Paula e a 

Mulherada. 13% conheceram por meio da fan page no facebook, criada pela Plêiade 

e 10% por outros meios como a Rádio Sociedade, no qual a banda já participou de 

três programas, o canal no youtube e pela página no site palcomp3, os dois criados 

pela agência experimental Plêiade. 

Apesar da opção conheço um integrante da banda aparecer em segundo 

lugar na pergunta como você conheceu a Banda Paula e a Mulherada, cerca de 68% 

responderam que não conhecem nenhum integrante do grupo, quando a indagação 

você conhece algum integrante da banda foi feita. 30% dizem conhecer a vocalista 

Paula Costa e 2% os músicos. 

Aproximadamente 39% dos entrevistados não ouviram o CD da banda que 

está disponível no site hospedeiro palcomp3, desse total, cerca de 69% moram no 

Estado de São Paulo e 31% na cidade de Salvador. 35% dos entrevistados 

classificam o repertório como ótimo, seguidos por 24% que acham um bom 

repertório e 2% que respondeu regular. 

Para finalizar a pesquisa, pedimos aos entrevistados que avaliassem o 

figurino da banda e considerassem cinco a melhor nota e zero a pior nota. Dos 

100% entrevistados, 26,1% não responderam por não conhecer a banda e o figurino. 

Dos 73,9% que conhecem, 17% deram nota zero para o figurino, o que 

caracterizaum desgosto total pelas roupas utilizadas pela vocalista e pelas 

dançarinas. 10% avaliaram com a nota um, 13% deram nota dois, 23% avaliaram 

medianamente o figurino da banda, classificando com a nota três, 20% optaram pela 

nota quatro e 17% classificaram com o melhor resultado possível as roupas 

utilizadas pela banda.  

A média dos resultados apontados para esta pergunta chega a 

aproximadamente 2,7%, o que é consideravelmente baixo para uma banda musical 

que tem como uma de suas principais preocupações, se não a principal, passar e 
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consolidar uma boa imagem para o público. A aparência e a maneira de se vestir 

ajudam a construir uma identidade própria e uma imagem positiva. 
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*Outras cidades: Aracaju/Sergipe, Baturité/Ceará, Cubatão/São Paulo, Feira de Santana/Bahia, 
Ibiá/Minas Gerais, Laje/Bahia, Monte Santos/Bahia, Muritiba/Bahia, Praia Grande/São Paulo, 
Recife/Pernambuco, Rio de Janeiro/Rio de Janeiro, São Paulo/São Paulo, São Vicente/São Paulo, 
Valença/Bahia. 

 

 

 

*Outros: Sites: Vagalume, Terra Letras, eventos. 

22%

35%

43%

Em que cidade você mora

Santos

*Outras cidades

Salvador

12%
13%

14%

35%

41%55%

67%

Como você costuma conhecer novas 
bandas/músicas?

Site: Palcomp3

Indicação de amigos

*Outros

Rádio

Programas de TV

Site: Facebook

Site: Youtube
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*Outros: Sertanejo, Forró, Funk, Jazz, Pagode/Samba e Rap. 

 

 

 

*Outros: Arrocha, axé, eletrônico, forró, rap, gospel, metal, MPB, ópera, samba, sertanejo.  

 

8%

10%

19%

28%

35%

Qual ritmo musical você não gosta de 
ouvir?

Eclético

Pagode

Rock

Funk

*Outros

7%

12%

13%

16%
17%

35%

Qual seu ritmo musical preferido?

Axé

Eletrônica

*Outros

Arrocha

Rock

MPB
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Outros: Paula e a Mulherada, Asas Livres. 

14%

22%

64%

Você gosta de arrocha?

Não

Indiferente

Sim

8% 8%
9%

11%

29%

32%

34%34%

43%

51%

Qual banda/artista de arrocha você conhece?

Top Love

Outros

Sinho Ferrary

Todos

Tayrone Cigano

Nenhuma

Kart Love

Nara Costa

Silvano Salles

Pablo
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*Outros: Gusttavo Lima, Silvano Salles, Estakazero, Bruno e Marrone, Kart Love, Luan Santana. 

 

 

 

 

Outros: Não gosta de receber informações; Blog. 

 

7%

10%

10%

19%

25%

32%

Qual sua banda preferida entre o 
arrocha/forró/sertanejo?

Paula e a Mulherada

Pablo

Nenhuma

Aviões do forró

Jorge e Mateus

*Outros

4%
10%

12%

30%
83%

De que forma você gostaria de receber 
informações sobre as bandas que você gosta?

*Outros

Twitter

Site

Email

Facebook
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*Outros: Rádio Sociedade, youtube, palcomp3. 

 

 

 

74%

26%

Você conhece a banda Paula e a Mulherada?

Sim

Não

10%

13%

17%

27%

33%

Como você conheceu a Banda Paula e a 
Mulherada?

*Outros

Por meio do facebook

Não conheço

Conheço um integrante da
banda

Por meio de um amigo
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2%

24%

35%

39%

O que você achou do repertório do CD? 
(Disponível no site palcomp3)

Regular

Bom

Ótimo

Não ouvi o CD disponível no
palcomp3

17%

10%

13%

23%

20%

17%

Considerando 0 a pior nota e 5 a melhor, 
que nota você dá ao figurino da banda?

0

1

2

3

4

5
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2%

30%

68%

Você conhece algum integrante da banda? 
Quem?

Os músicos

Paula Costa

Não
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Dados da pesquisa realizada pelo Instituto Futura/CORREIO em julho de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

2.3 Diagnóstico 

 

A banda Paula e a Mulherada possui menos de um ano de formação, mas em 

pesquisa realizada pela agência Plêiade, cerca de 74% dos entrevistados 

responderam que conhecem Paula e a Mulherada. No início do ano foi realizado o 

trabalho de construção da identidade e imagem da banda, porém são necessárias 

ações de fortalecimento da imagem. 

A pesquisa mostra também que detalhes como o figurino da vocalista e das 

dançarinas precisa ser alterado para melhorar a imagem do grupo. Além disso, o 

resultado da pesquisa aponta que as mídias sociais são ferramentas importantes 

para que as pessoas conheçam e acompanhem novas bandas. Com isso, a banda 

precisa de ferramentas de Relações Públicas para a promoção e construção do 

relacionamento da banda Paula e a Mulherada com seu público de interesse.  
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2.4 Objetivo Geral 

 

Construir, promover, divulgar e fortalecer a imagem da Banda Paula e a 

Mulherada para seus públicos de interesse, na cidade de Salvador.  

 

2.4.1 Objetivos Específicos 

 

 Tornar pública a banda para que seja inserida na agenda de eventos 

de Salvador; 

 Divulgar a banda em entrevistas nas rádios e nas redes de televisão da 

cidade de Salvador para divulgação; 

 Criar e fortalecer o relacionamento da banda com os diversos 

segmentos de públicos. 

 Divulgar a banda nas redes sociais. 
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2.5 Estratégia 

O objetivo principal da estratégia geral é planejar a aplicação de outros tipos 

de caminhos para apurar os resultados obtidos na utilização das ferramentas de 

Relações Públicas Pessoais para a construção e fortalecimento da imagem, 

identidade e relacionamento da Banda Paula e a Mulherada com seus públicos-alvo. 

As estratégias foram desenvolvidas de acordo com as necessidades 

detectadas na pesquisa aplicada e requerem conhecimentos amplos, que permitem 

selecionar, desenvolver e aplicar várias ações, de acordo com o objetivo geral e os 

específicos. 

A Agência Plêiade deve, portanto, conhecer seus públicos estratégicos, 

acompanhar seu dinamismo e saber como se posicionam, para estabelecer um 

processo de comunicação estratégica, que atendam suas necessidades de 

informação. Dessa forma, estabelecer e fortalecer relacionamentos sólidos e 

transparentes e buscar a compreensão mútua e propagação da Banda Paula e a 

Mulherada. 
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3.1 Plano de Ações 

 

3.1.1 Fan Page no facebook 

Fan Page no facebook, que apresenta recursos como criação de páginas 

institucionais, eventos, grupos/comunidades de discussão e compartilhamento de 

conteúdo.  

 

Objetivo: desenvolver uma página na plataforma digital para redes sociais para 

permitir a propagação de conteúdo multimídia da banda Paula e a Mulherada, como 

fotos, áudio, vídeo, texto, aplicativos de interação entre pessoas relacionadas por 

vínculo de compartilhamento (amizade) previamente aceito.  

 

Justificativa: A página no facebook permite a interação entre a banda e seu 

público-alvo. Por meio da fan Page as pessoas que curtem a banda podem dar 

sugestões e críticas, além de ser uma ferramenta de comunicação da internet que 

permite divulgar informações, vídeos, fotos e eventos. 

 

Estratégia: além do aspecto relacional, a plataforma agrega o serviço de 

microblogging, por meio do qual o usuário pode publicar mensagens e divulgar 

conteúdos multimídia, esses conteúdos são mais ou menos propagados de acordo 

com uma hierarquização definida pelo voto dos usuários por meio do botão 

Curtir/Like. Com o número de usuários e likes é possível aferir a quantidade de 

pessoas que seguem e acompanham o trabalho desenvolvido pela banda 

 

Público-alvo: Essencial não constitutivo primário.  
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Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Criação da página no facebook 

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento: nenhum, a criação da Fan Page é gratuita. 

 

Ação Implantada 

A Fan Page no facebook foi implantada no dia 27 de março de 2012 e atualmente 

619 pessoas curtiram a página e 86 pessoas citaram a fan Page da banda em suas 

publicações. 

Link: www.facebook.com/paulaeamulherada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/paulaeamulherada
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3.1.1 Fan Page no Facebook 
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3.1.2 Perfil no Twitter 

Criar perfil no twitter – plataforma de microblogging na qual é permitido a seus 

utilizadores enviar mensagens de texto curtas de até 140 caracteres, além de 

permitir a conversa entre seus usuários via celular ou navegadores web.  

 

Objetivo: Aproveitar a plataforma como espaço de interação, divulgação além de 

aproximar o público –alvo dos integrantes da banda Paula e a Mulherada . 

 

Justificativa: O perfil no twitter é uma forma de comunicação entre a banda e seus 

públicos por meio da internet.  Com isso, a banda consegue interagir em tempo real 

com seu público-alvo. 

 

Estratégia: Os tweets estão relacionados com o dia-a-dia da cantora com a banda, 

com postagens curtas, máximo de 140 caracteres. Paula conta novidades da banda 

e interage com seu público com mensagens e divulgação de ações da banda.  

Ao contrário do e-mail ou mensagens de texto em celulares, essas conversas 

ocorrem de forma aberta. Os usuários seguem uns aos outros, e podem 

acompanhar, por meio de uma linha do tempo, o que está é dito no momento por 

seus seguidores. É possível visualizar o conteúdo da plataforma mesmo sem ter um 

usuário e login. Com essa ferramenta é possível estabelecer quantas pessoas 

seguem a banda e trabalhar como um canal de divulgação e promoção direta com o 

público alvo. 

Para que haja mais aceitação do twitter pelo público-alvo, a banda Paula e a 

Mulherada fará sorteios de ingressos somente pelo twitter, para atrair um maior 

número de seguidores para esta rede social. 

 

Público-alvo: Essencial não constitutivo primário. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  
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Criação do perfil no twitter 

Criação do layout do twitter 

Avaliação  

Previsão  

Orçamento: nenhum, a criação do perfil no twitter é gratuita. 

 

Ação Implantada 

O twitter foi implantado na primeira quinzena do mês de abril de 2012 e atualmente 

possui 25 seguidores. 

Link: https://twitter.com/@paulamulherada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/@paulamulherada
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3.1.2Perfil no Twitter 
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3.1.3 Canal no Youtube 

 

Canal no Youtube – plataforma de hospedagem e compartilhamento de vídeos na 

internet. 

 

Objetivo: A banda Paula e a Mulherada pode inserir vídeos de clipes, teasers, 

shows, participação em eventos e making off e, além de produzir vídeos de 

homenagem a datas comemorativas como dia das mães e web séries. A postagem 

não exige sazonalidade e nem conteúdos específicos.  

 

Justificativa: O youtube é um site para quem quer ver novos vídeos ou rever vídeos 

que gostou. Com um perfil nesta plataforma, a banda pode inserir vídeos e 

descrevê-los, além de personalizar o canal com fotos e imagens.  

Não há periodicidade nesta ação, os vídeos podem ser postados conforme produção 

de conteúdos e divulgados nos outros meios de comunicação de internet, como 

facebook e twitter. 

 

Estratégia: Cada usuário pode publicar seu vídeo, que pode ser propagado, 

comentado e avaliado pelos demais usuários da plataforma. O sistema de canais 

permite concentrar em um único local os vídeos de determinada instituição ou 

usuário. É possível visualizar o conteúdo da plataforma mesmo sem ter um usuário e 

login. 

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: pessoas que gostam do ritmo 

arrocha e se interessam por novas bandas, pessoas que gostam de ver vídeos 

destes assuntos. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Criação do canal no youtube 
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Criação do layout do canal no youtube 

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento: Para um perfil simples no youtube o custo é zero.  

 

Ação Implantada 

 

O canal no Youtube foi implantado em 25 de março de 2012 e atualmente tem 

22.514 exibições e 13 canais inscritos. 

 

Link: http://www.youtube.com/user/paulaeamulherada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/user/paulaeamulherada
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3.1.3 Canal no Youtube 
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3.1.4 Perfil no Palco MP3 

 

Criar perfil no Palco MP3 que é o maior site de bandas e artistas independentes do 

Brasil e que oferece mais de 500 mil músicas para download, divulgar fotos, agenda 

de shows, além de difundir vários estilos musicais e que agrupa mais de 50 mil 

novos artistas.  

 

Objetivo: Divulgar a banda Paula e a Mulherada e tornar conhecida as músicas, 

fotos, release, agenda de shows e eventos da banda no site que é especificamente 

voltado para música. Além disso, o site possui um blog, que a banda pode fazer 

postagens diárias com notícias. 

 

Justificativa: O Palco MP3 é um site específico de música, onde as bandas e 

artistas postam todo o seu conteúdo informativo e de divulgação da banda. Abriga o 

perfil de bandas famosas e bandas iniciantes. 

 

Estratégia: postagem de todas as músicas, fotos de divulgação da banda para que 

possam ser baixadas. Além de agenda de shows e eventos e notícias. 

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: pessoas que gostam de arrocha e 

se interessam por novas bandas. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Criação do perfil no Palco MP3 

Avaliação  

Previsão  
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Orçamento: nenhum, a inserção de um perfil da banda no site é gratuita. 

 

Ação Implantada 

O Palco MP3 foi implantado na primeira quinzena do mês de abril de 2012. 

Atualmente possui 7.656 acessos e 20 fãs. 

 

Link: http://palcomp3.com/bandapaulaeamulherada/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://palcomp3.com/bandapaulaeamulherada/
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3.1.4Perfil no Palco MP3 
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3.1.5 E-mail  

 
Objetivo: Criar e-mail da banda e estabelecer um novo canal de comunicação para 

com empresários, agências de shows e com a mídia para envio de fotos, clipes e 

músicas da banda Paula e a Mulherada com finalidade comercial de vender o show 

da banda. 

 

Justificativa: E-mail é um canal de comunicação fechado que a banda utiliza para 

contato com empresários, agências de shows e a mídia com a finalidade de divulgar 

e estabelecer relação quando não é possível o contato presencial. 

 

Estratégia: Criar uma conta de e-mail e divulgá-la em outros meios como cartão de 

visitas e press kit com a finalidade de estabelecer contatos com públicos de 

interesse. 

 

Público-alvo: Não essencial e de rede de consultoria: editores-chefe dos meios de 

comunicação, empresários e gerentes de casas de shows e agências de eventos 

voltadas ao meio artístico. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Criação do e-mail 

Aprovação do cliente 

Inserção no press kit e no cartão de visitas 

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento: Não há custos para criação de e-mail. 
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Ação Implantada 

A conta de e-mail foi criada na segunda quinzena de fevereiro de 2012. 
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3.1.6 Logotipo 

 

Objetivo: Criar a identidade visual da banda para que ela possa ser reconhecida 

pelo seu logotipo.  

 

Justificativa: O logotipo é uma importante ferramenta de marca e é possível que 

por meio dele haja a associação com a banda Paula e a Mulherada. É a 

identificação do grupo e diferenciação das demais bandas. 

 

Estratégia: Criação do logotipo e suas aplicações da banda Paula e a Mulherada. 

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: pessoas que conhecem ou não a 

banda e pessoas que gostam de arrocha. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Orçamento de criação do logotipo 

Aprovação do cliente do orçamento  

Criação do logotipo 

Aprovação do cliente  

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento: Arte do logotipo: média de R$ 1.300,00 – É!Propaganda 

 

Ação Implantada 

O logotipo criado pela agência Plêiade foi aprovado pela banda Paula e a Mulherada 

em outubro de 2012, mas ainda não foi inserido em nenhum projeto. 
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3.1.6 Aplicações do Logotipo 
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3.1.7 Missão, Visão e Valores 

 

Objetivo: Definir de forma clara a identidade e os princípios da banda Paula e a 

Mulherada para que seja de conhecimento geral quais são os propósitos e a razão 

de existência da banda.  

 

Justificativa: Uma organização, assim como uma pessoa pública, deve possuir de 

forma clara a razão da sua existência, sua finalidade, seus objetivos e valores. A 

identidade é composta de: visão, que representa o que pretende ser no futuro; 

missão que significa o que é feito para alcançar a visão e valores que são os 

princípios éticos que norteiam o desenvolvimento das atividades da banda. 

 

Estratégia: Criar missão, visão e valores da banda Paula e a Mulherada e que 

serão expostos no site da banda. 

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: pessoas que gostam da banda 

Paula e a Mulherada e/ou pessoas que se gostam de arrocha e visitam o site da 

banda. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente 

Criação da missão, visão e valores 

Aprovação do cliente 

Inserção no site 

Avaliação 

Previsão 

 

Orçamento: Contratação de um profissional de Relações Públicas para criar 

missão, visão e valores – R$ 280,00 
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Sugestão de Missão, Visão e Valores 

 

 Missão: 

A Banda Paula e a Mulherada busca oferecer qualidade e inovação em suas 

apresentações musicais e em tudo que se comprometer a fazer, sem perder a 

humildade, a honestidade e o respeito pelos seus públicos, e principalmente, pela 

música. 

 

 Visão:  

Tornar-se conhecida na Região Nordeste até o ano de 2015. 

 

 Valores:  

Ética: Trabalhar com honestidade e respeito pela música e pelos seus públicos, sem 

plagiar ou prejudicar outros artistas. 

Transparência: Desenvolver um relacionamento transparente com seus públicos de 

interesse, principalmente com aqueles que trabalham diretamente com a Banda, 

para que não aja ruído na comunicação interna.  

Comprometimento: Manter sua palavra nos compromissos firmados 

Respeito: Impor e respeitar todos os limites estipulados para/pelos seus diversos 

públicos, a fim de criar e manter uma boa relação com todos e alcançar uma 

reciprocidade. 

Inovação: Buscar novidades no mercado musical a fim de trazer, sempre que 

possível, uma novidade para o seu público-alvo. 
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3.1.8 Site  

 
Objetivo: Criar um cartão de visita virtual, estabelecer um novo canal de 

comunicação para com seus fãs e contratantes, além de divulgar fotos, notícias, 

clipes, músicas, agenda de shows e clipping da banda Paula e a Mulherada. 

 

Justificativa: Desenhar um retrato detalhado do que é a banda Paula e a 

Mulherada para que o cliente ou um contato que visitar o site possa conseguir 

realizar a leitura de uma banda comprometida e profissional.   

 

Estratégia: É um meio de comunicação com o público-alvo que não exige 

periodicidade rígida nas postagens, ao contrário do blog, que tecnicamente deve ter 

atualizações diárias, o que exige bastante conteúdo. Por meio do site é possível que 

o público interaja com a banda, quando há a opção de ter comentários nas 

postagens. 

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: pessoas que gostam de arrocha e 

se interessam por novas bandas, possíveis empresários que queiram contratar a 

banda para shows. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Criação do conteúdo do site 

Criação do layout do site 

Aprovação do cliente 

Inserção do site 

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento: Layout do site mais inserção – Manga Agência de Ideias – R$ 4.700,00 
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3.1.8 Home Page do Site 
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3.1.8 Descrição das páginas do Site 

 

Home: estão os links de acesso a outras páginas: agenda, notícias, biografia, 

galeria e contato. Há também um aplicativo para que o visitante ouça as músicas da 

banda Paula e a Mulherada. 

 

Agenda: nesse link o visitante do site confere a agenda mensal de shows, com 

cidade e local de apresentação da banda Paula e a Mulherada. 

 

Notícias: nessa página o visitante confere as notícias relacionadas à banda. O 

conteúdo informativo é de acontecimentos como shows e participações da banda 

Paula e a Mulherada em projetos ou mídia. Pode ter postagens relacionadas ao 

Arrocha. 

 

Biografia: nessa página do site, há um histórico da vocalista Paula Costa, a história 

da banda Paula e a Mulherada e sua missão, visão e valores. 

 

Galeria: nesse link o visitante tem acesso a fotos e vídeos exclusivos da banda. 

Fotos e vídeos de shows, entrevistas e participações em mídia e projetos. 

 

Contato: local onde ficarão alojados os contatos da banda para shows: e-mail e 

telefone. Além de links de outras páginas na internet que a banda possui inscrição, 

como: facebook, twitter, palco mp3 e canal no youtube. 
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3.1.9 Teaser 

 

Objetivo: Despertar o interesse e curiosidade no público-alvo de assistir ao novo 

clipe da banda.  

 

Justificativa: O teaser é uma ferramenta utilizada para chamar atenção e provocar 

a curiosidade no público-alvo, a fim de que eles assistam o produto final 

desenvolvido pela banda. É uma forma de convidar as pessoas a assistirem ao clipe. 

 

Estratégia: Criar um vídeo de em média um minuto com partes da nova música e 

novo clipe de divulgação da banda Paula e a Mulherada e postar nas plataformas 

como youtube, site da banda, facebook, Palcomp3 e link no twitter.  

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: pessoas interessadas em novas 

bandas e/ou que gostam de arrocha. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Criação do roteiro do teaser 

Aprovação do cliente do roteiro 

Criação do teaser 

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento: Produção de vídeo de em média 1 minuto – Atitude Riders: R$ 400,00. 
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3.1.10 Cartão de Visitas 

 
Objetivo: Criar uma visão simplificada da banda Paula e a Mulherada com 

descrições básicas de contatos da banda para entregar a empresários, casas de 

shows e veículos de comunicação. 

 

Justificativa: O cartão de visitas é um material com informações úteis de contato da 

banda para que o público-alvo não precise pesquisar formas de contatar a banda 

Paula e a Mulherada. 

 

Estratégia: Criar o design do cartão de visitas da banda Paula e a Mulherada com 

informações como telefone, site e endereço eletrônico de e-mail e distribuir para 

empresários, casas de shows e veículos de comunicação sem necessidade de 

periodicidade, o cartão de visitas geralmente é distribuído quando há o encontro 

entre a banda e o possível contratante. 

O cartão de visitas é uma ação que também pode ser utilizada em conjunto com o 

press kit. 

 
Público-alvo: Não essencial e de rede de consultoria: empresários, agências de 

eventos e shows, veículos de comunicação e casas de shows. 

 

Etapas: Apresentação da ideia ao cliente  

Elaboração do design do cartão de visitas 

Aprovação do cliente 

Confecção do cartão de visitas 

Avaliação  

Previsão 

 

Orçamento:Arte: R$ 200,00 – É! Propaganda 

Impressão: Formato: 5 x 9cm 
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Material: Papel Couché Brilho 250g  

Cor: 4 x 4  

Acabamento: Verniz UV Total Frente e Verso 

Quantidade: 500 unidades 

Custo Total: R$ 65,00 – Impressos Cia Santos 
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3.1.10 Cartão de visitas 

Frente  

 

 

Verso 
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3.1.11 Press Kit 

 
Objetivo: Criar uma visão geral e detalhada da banda Paula e a Mulherada com a 

descrição de dados importantes da banda para apresentá-la aos empresários, casas 

de shows e aos meios de comunicação impresso, rádio e TV como tentativa de 

inserção da Paula e a Mulherada no roteiro artístico/cultural de Salvador e na mídia.  

 

Justificativa: O press kit é um material com informações úteis da banda para que o 

público-alvo desta ação possa visualizar facilmente as músicas, as participações da 

Paula e a Mulherada, os clipes, o site, o facebook, o release sem ter que procurar 

essas informações. 

 

Estratégia: Criar um press-kit com histórico da banda, cartão de visitas, CD 

promocional e CD com vídeos e clipes da banda e distribuir nos meios de 

comunicação e empresários e casas de shows. 

 

Público-alvo: Não essencial e de rede de consultoria: editores-chefe dos meios de 

comunicação, empresários e gerentes de casas de shows e agências de eventos 

voltadas ao meio artístico. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Elaboração do release 

Criação do cartão de visitas  

Elaboração do CD com vídeos e clipes da banda 

CD promocional da banda 

Aprovação do cliente 

Confecção das peças 

Avaliação  

Previsão  
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Orçamentos: 

Artes:  

Pasta com bolsa: R$ 400,00 – É!Propaganda 

Papel Timbrado para release – R$ 200,00 - É!Propaganda 

Cartão de Visitas – R$ 200,00 - É!Propaganda 

Capa para CD – R$ 200,00 - É!Propaganda 

 

Impressão:  

Pasta com bolsa  

Formato: 23 x 32cm 

Material: Papel Couché Brilho 300g  

Cor: 4 x 0  

Acabamento: Colagem da bolsa e plastificação 

Quantidade: 500 unidades 

Custo Total: R$ 767,00 - Allcor Gráfica 

 

Papel Timbrado para Release 

Formato: A4 

Material: Sulfite  

Cor: 4 x 0 

Quantidade: 500 unidades 

Custo Total: R$ 250,00 – Copiadora Mauá 

 

Cartão de Visitas  

Formato: 5 x 9cm 

Material: Papel Couché Brilho 250g  

Cor: 4 x 4 
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Acabamento: Verniz UV Total Frente e Verso 

Quantidade: 500 unidades 

Custo Total: R$ 65,00 – Impressos Cia Santos 

 

 

Capa para CD  

Formato: 12 x 12cm 

Material: Duplex 220g 

Cor: 4 x 0 

Quantidade: 1.000 unidades 

Custo Total: R$ 330,00 – Capa de CD 
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3.1.11 Press Kit 
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3.1.12 Figurino 

 
Objetivo: Alterar o figurino dos componentes da banda Paula e a Mulherada com a 

finalidade de criar uma identidade visual para a banda. Além disso, criar o figurino da 

equipe de apoio a banda a fim de que eles possam ser identificados facilmente. 

 

Justificativa: O figurino faz parte da imagem que a banda possui. É necessário que 

esteja de acordo com as demais partes da identidade visual criada pela Agência 

Plêiade. 

 

Estratégia: Após estudo da identidade e imagem da banda Paula e a Mulherada, 

com o auxílio da design de moda,Amanda Eloy com desenho de Paula de Lira, criar 

figurinos para a vocalista, dançarinas, músicos e equipe de apoio de acordo com a 

necessidade e função de cada um. 

 

Público-alvo: Essencial constitutivo: vocalista, dançarinas, músicos e equipe de 

apoio da banda Paula e a Mulherada. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Design dos figurinos 

Aprovação do cliente 

Confecção dos figurinos  

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento:  

Desenho das peças e confecção do figurino: 

Produção: R$ 25,00 – estampa e camiseta – TR Camisetas 

Vocalista: R$ 400,00 – roupa, sapato e acessórios – Costureira da Paula Costa 



128 
 

Dançarina: R$ 250,00 – roupa, sapato e acessórios de cada dançarina. Para quatro 

dançarinas: R$ 1.000,00 - Costureira da Paula Costa 
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3.1.12 Figurino 

Figurino da produção da banda – frente e verso – aplicações 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 
 

3.1.12 Figurino 

Figurino da vocalista, Paula Costa: 
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3.1.12 Figurino 

Figurino das dançarinas: 
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3.1.13 Abertura de shows 

 
Objetivo: Apresentar a banda para empresários de casas de shows e agências 

responsáveis por eventos musicais com cantores e bandas famosas de Arrocha, 

para que a banda Paula e a Mulherada faça a apresentação de abertura de shows 

de outros artistas. 

 

Justificativa: Grandes cantores e bandas já participaram de apresentações do 

gênero e possuem público cativo e isso abriu portas para que eles crescessem e 

fizessem sucesso, tornando-se os atores principais em grandes shows. Apresentar-

se nestes eventos é uma possibilidade de conhecimento pelo grande público da 

banda. 

 

Estratégia: Realizar contatos com agências e empresários artísticos para conversa 

e entrega de press-kit.  

 

Público-alvo: Não-essencial e de rede de consultoria: empresários e agências de 

eventos produtoras de shows. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Captação dos contatos de empresários e agências 

Entrega de press kit aos empresários e agências 

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento: Não há custo para fazer abertura de shows. 
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3.1.13 Abertura de shows 

Lista de agências produtoras de shows e assessorias de artistas: 

 

Caco de Telha 

Localização: Av. Sete de Setembro nº 2721 – Ladeira da Barra – Salvador 

Telefone: (71) 3462-9999 

Localização 2: Rua Alves Guimarães nº 462 – 2º andar – Pinheiros – São Paulo 

Telefone: (11) 3061-3377 

Site: www.cacodetelha.com.br 

 

Great Assessoria 

Localização: Av. Rouxinol nº 1041 – Conjunto 907 – Moema – São Paulo 

Telefone: (11) 5051-2400 

E-mail: elisangela@greatassessoria.com.br 

Site: www.greatassessoria.com.br 

 

Banzo Shows 

Localização: Natal – Rio Grande do Norte 

Telefone: (84) 9986-9842 

E-mail: banzo.espetaculos@gmail.com 

Site: www.banzoshows.com.br 

 

Chaim Produções Artísticas 

Localização: Rua Augusta nº 2823 – São Paulo 

Telefone: (11) 3064-7500 

 

 

http://www.cacodetelha.com.br/
mailto:elisangela@greatassessoria.com.br
http://www.greatassessoria.com.br/
mailto:banzo.espetaculos@gmail.com
http://www.banzoshows.com.br/
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T4F 
Localização: Rua Fidêncio Ramos nº 213 – Conjunto 11, 12, 42, 52, 61, 62 – Vila 

Olímpia – São Paulo 

Telefone: 3576-1200 

Endereço: Rua Fidêncio Ramos, N. 213, Cj11,12,42,52,61,62 - Vila Olímpia Sao Paulo 
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3.1.14 Google Adwords 

 
Objetivo: Tornar a banda conhecida para os visitantes do Google. Com o Google 

Adwords é possível que com a busca a palavras-chave apareça o anúncio comercial 

do link patrocinado, com a conexão direta para o site do anunciante. Por meio de 

palavras-chave, o visitante acha primeiramente a banda e pode ser direcionado para 

a página oficial da banda.  

 

Justificativa: O Google é um grande site de busca e é importante que ao acessá-lo 

e procurar pelo termo Arrocha, apareça primeiramente a página oficial da Banda 

Paula e a Mulherada e posteriormente notícias e outros links relacionados ao termo 

buscado. 

 

Estratégia: Criar uma conta no Google Adwords e adicionar a palavra-chave 

Arrocha para que o visitante do Google tenha como opção clicar no link da banda 

Paula e a Mulherada. 

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: visitantes do Google que 

procuram por informações de arrocha ou da banda. 

 

Etapas: Criar uma conta no Google Adwords 

Selecionar as palavras-chave 

Escrever o Anúncio 

 

Orçamento: R$ 20,00 – ativação da conta 

R$ 200,00 – Custo mensal da campanha 
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3.1.14 Funcionamento do Anúncio no Google 
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3.1.15 Veículo Staff para locomoção da banda 

 
Objetivo: Adesivar um carro com logotipo, foto e informações da banda a fim de 

promover, criar um conhecimento e fortalecimento maior da banda, além locomover 

integrantes do grupo e empresários para entrega de press kit.  

 

Justificativa: Carro adesivado com a marca da banda Paula e a Mulherada permite 

identificar a banda pelos lugares onde trafega. Com isso, a marca da banda fica 

mais visível e presente no cotidiano das pessoas, pois o carro poderia circular 

também fora do horário de trabalho. 

 

Estratégia: Adesivar um carro inteiro com o logotipo, foto e informações da banda 

para transporte da vocalista e dos músicos para as apresentações locais em 

Salvador e para a entrega de press kit em agências e empresários de casas 

noturnas, mídias impressas, televisivas e rádios. 

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: pessoas que conhecem ou não a 

banda e pessoas que gostam de arrocha. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Orçamento para adesivagem do veículo  

Apresentação do orçamento ao cliente  

Confecção e colocação  

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento:  

Arte:  

R$ 1.000, 00 – É!Propaganda  
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Impressão:  

Adesivo e envelopamento do veículo 

Formato: de acordo com o modelo do carro 

Material: Adesivo  

Cor: 4 x 0  

Quantidade: 1 

Custo Total: Em média R$ 3.000,00 

Compra do carro:  

Modelo Celta 2012 - 2 portas - em média R$ 25.000,00 - Chevrolet 
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3.1.15 Carro Adesivado para locomoção da banda 
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3.1.16 Ônibus Adesivado para locomoção da banda 

 
Objetivo: Adesivar um ônibus com logotipo e foto da banda a fim de promover, criar 

um conhecimento e fortalecimento maior da banda, além locomover o grupo todo 

para shows e eventos quando sair em turnê para locais mais longínquos. 

 

Justificativa: Ônibus adesivado com a marca da banda Paula e a Mulherada 

permite identificar a banda pelos lugares onde trafega. Com isso, a marca da banda 

fica mais visível e presente no cotidiano das pessoas, pois o ônibus poderia circular 

também fora do horário de trabalho. Além de transportar toda a banda quando em 

turnê ou para locais longínquos. 

 

Estratégia: Inicialmente locar um ônibus para a primeira turnê da banda e adesivar 

com o logotipo e foto da banda para transporte para as apresentações. 

 

Público-alvo: Essencial não-constitutivo primário: pessoas que conhecem ou não a 

banda e pessoas que gostam de arrocha. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Orçamento para adesivagem dos veículos  

Apresentação do orçamento ao cliente  

Confecção e colocação  

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento: Arte:  

R$ 1.800, 00 –É!Propaganda 

Impressão:  

adesivo e envelopamento do veículo 
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Formato: de acordo com o modelo do ônibus 

Material: Adesivo  

Cor: 4 x 0  

Quantidade: 1 

Custo Total: R$ 4.800,00 

 

Locação de ônibus:  

ônibus leito – R$ 1.180,00 diária – Transline Turismo 
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3.1.16 Ônibus adesivado para locomoção da banda 
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3.1.17 Media Training 

 
Objetivo: Preparar a vocalista da banda, Paula Costa, para relacionamento com a 

mídia impressa, televisiva, rádio e internet. 

 

Justificativa: O Media Training é uma ferramenta de comunicação que prepara 

pessoas para relacionamentos com a imprensa. Com isso, o contato estreito e 

permanente com a mídia traz benefícios como a facilidade na divulgação da banda 

e, para a imprensa, permite o acesso rápido de informações. 

  

Estratégia: Ministrar um curso de Media Training, de no mínimo 12 horas, para a 

vocalista e porta-voz da banda Paula e a Mulherada, Paula Costa. 

 

Público-alvo: Essencial constitutivo: vocalista da banda, Paula Costa. 

 

Etapas:  

Apresentação da ideia ao cliente  

Contratação de profissional especializado em Media Training 

Apresentação do orçamento ao cliente  

Participação da cantora no curso de Media Training 

Avaliação  

Previsão  

 

Orçamento:  

R$ 6.000,00 – 8 horas – Treinamento de Mídia 
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3.2 Cronograma das ações 
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3.3 Estimativa Orçamentária 

 

Ação Investimento Valor Total 

Fan Page no facebook 
Criação da Fan 

Page 
- 

Perfil no Twitter 
Criação do perfil 

no twitter 
- 

Canal no Youtube 
Criação do 
canal no 
youtube 

- 

Perfil no Palco MP3 
Criação do perfil 
no Palco MP3 

- 

Logotipo 
Criação de 

layout 
R$ 1.300,00 

Missão, Visão e Valores 
Criação da 

missão, visão e 
valores 

R$ 280,00 

Site 
Layout e 
inserção 

RS 4.700,00 

Teaser 
Produção do 
vídeo de 1 

minuto 
RS 400,00 

Cartão de Visitas 

Impressão – 500 
unidades 

R$ 65,00 
 

Arte gráfica R$ 200,00 

Press Kit 

Pasta com bolsa 
(Arte/Impressão) 

R$ 1.167,00 

Papel Timbrado 
(Arte/Impressão) 

R$ 450,00 

Cartão de 
Visitas 

(Arte/Impressão) 
R$ 265,00  

Capa para CD R$ 530,00 

Figurino 

Produção R$ 25,00 

Vocalista R$ 400,00 

Dançarinas R$ 1.000,00 

Abertura de Shows 
Abertura de 

show de outras 
bandas 

- 

Google Adwords 
Ativação da Conta R$ 20,00 

Custo Mensal da 
Campanha 

R$ 200,00 

Carro Adesivado 

Arte gráfica R$ 1.000,00 

Confecção do 
adesivo e 
colagem 

R$ 3.000,00 
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Compra do carro R$ 25.000,00 

Ônibus Adesivado 

Arte gráfica R$ 1.800,00 

Confecção do 
adesivo e 
colagem 

R$ 4.800,00 

Aluguel diário R$ 1.180,00 

Media Training 8 horas de curso R$ 6.000,00 

TOTAL   R$ 53.782,00 
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3.4 Considerações Finais 

O principal papel desempenhado pelo profissional de relações-públicas é a 

gestão nos relacionamentos, a fim de criar a interação entre a organização ou 

pessoa pública e seus públicos de interesse. Este profissional tem como função 

identificar e analisar os grupos que se relacionam com a organização e propor 

estratégias de comunicação para firmar e fortalecer a identidade e imagem perante o 

público-alvo. 

Para desenvolver as atividades de Relações Públicas é necessário estudar 

todas as informações que envolvem a organização e realizar pesquisas para assim 

propor um diagnóstico que demonstre as necessidades de ações de comunicação 

social a serem aplicadas na organização. 

Durante o ano de 2012, a Agência Plêiade analisou o cliente, realizou 

pesquisas bibliográficas e de campo para comprovar a necessidade de trabalhar 

com a identidade e imagem da banda para que ela interaja com o público-alvo e 

assim se fortaleça no mercado musical. 

A agência Plêiade propõe para esse projeto construir e fortalecer da 

identidade e imagem da banda Paula e a Mulherada perante aos públicos de 

interesse.  

O plano de ações criado propõe a utilização de ferramentas de comunicação 

dirigida que objetivam a interação da banda Paula e a Mulherada com seus públicos-

alvo. Foram propostas também ações para melhorar e fortalecer a imagem da 

banda, que podem ser ampliadas conforme a implantação do projeto desenvolvido 

pelo grupo e a análise do feedback das ações. 
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4 Anexos 

4.1 Organograma hierárquico da banda Paula e a Mulherada 
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