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 “We shape our tools and thereafter our tools shape us” 

(Marshall McLuhan) 

 



RESUMO 

Este trabalho tem o objetivo de analisar e compreender de que forma as ferramentas 

de marketing digital e publicidade foram utilizadas nas estratégias da cantora norte 

americana Taylor Swift. Para tanto, o trabalho conceitua e caracteriza a evolução do 

marketing e da propaganda tradicionais para o ambiente digital contemporâneo, 

desenvolvendo uma pesquisa de caráter exploratório e bibliográfico, que buscou 

dados e informações sobre este cenário em transformação e também sobre o 

mercado fonográfico de maneira geral e sobre a carreira de Taylor Swift de forma 

específica. A partir das análises realizadas constatou-se a utilização de noções e 

estratégias de marketing e propaganda digital no engajamento do seu público e na 

construção de sua carreira. 

 

 

Palavras-chave: Marketing Digital. Redes Sociais. Marketing Tradicional. Taylor 

Swift. Estratégias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



ABSTRACT 

This work has the objective of analyzing and understanding how tools of digital 

marketing and advertising were used in the strategies of the american singer Taylor 

Swift. Therefore, the work conceptualizes and caracterizes the evolution of traditional 

marketing and advertising into the contemporary digital environment, developing an 

exploratory and bibliographic research, who sought data and information on this 

changing scenario and also on the music market in general and on the career of Taylor 

Swift specifically. From the analyzes carried out, the use of notions and strategies of 

marketing and digital advertising in the engagement of its public and in the constuction 

of its career was verified. 

 

 

Key-Words: Digital Marketing. Social Media. Traditional Marketing. Taylor Swift. 

Strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Perante a transfiguração dos meios de comunicação, o marketing digital passou 

a ter uma grande evidência na contemporaneidade por inúmeros benefícios que ele 

traz consigo por conta da necessidade de praticidade e comodidade do consumidor 

do século XXI.  

Há algumas décadas passadas a geração nascida até 1979 intitulada “X” 

vislumbrava o quanto a tecnologia estava avançada para a época com inventos como 

o relógio digital, walkman1 dentre outros. Jamais conseguiriam imaginar o quanto, 

anos depois, tudo isso se aprofundaria ainda mais.  

A publicidade, nesse contexto, assumiu um papel ainda mais importante ao 

evoluir junto com os fenômenos tecnológicos, flexibilizando-se na abertura dos novos 

mercados e tentando dar conta do que se exige dela neste momento: adaptação, 

inovação, agilidade e competitividade. Nos dias atuais a “geração Z” acompanha o 

mundo digital de perto e como consequência está mais exigente, afinal não há mais 

espaço para “mentiras”, “conversa de vendedor”, e a teoria hipodérmica ficou para trás 

com sua premissa de uma comunicação de massa que operava através de uma 

mensagem midiática enviada a um grupo específico, que em teoria afetava da mesma 

maneira a todos os indivíduos (WOLF, 1995).  

O marketing digital e a publicidade contemporânea são a prova do quanto que 

a capacidade de adaptação é necessária para se obter êxito no mercado atual, 

marcado por profundas modificações que ocorreram em sua estrutura, originando o 

surgimento de consumidores conectados, interagentes, fazendo com que o exclusivo 

comece a exercitar uma forma inclusiva e o individual outra mais social (KOTLER, 

KARTAJAYA E SETIAWAN, 2017). 

Uma das grandes responsáveis pela transparência e conectividade que o 

mundo atual vem usufruindo foi a rede mundial de computadores (Internet), que aqui 

será discutida como marco fundamental para o que se convencionou chamar de 

marketing digital, sem no entanto excluir as ferramentas e técnicas de marketing 

classicamente operadas pelos mercados, mas que agora, como já exposto, precisarão 

ser adaptadas para os novos tempos. 

                                                           
1 Marca popular de tocadores ou leitores de áudio portáteis.  
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A indústria cultural e suas celebridades acompanham e ditam parte dessas 

mudanças que caminham nos rastros das inovações tecnológicas e culturais. A 

internet, como meio, mensagem e mercado, durante os “anos 2000”, foi uma dessas 

tendências que mostrou um notável crescimento e mudou estruturas do marketing no 

mercado da música pop, por exemplo, fazendo com que a requisição das adaptações 

exigidas por esse mercado ordenasse a adesão dessas celebridades aos novos 

circuitos de divulgação, comercialização e distribuição da música pelo mundo, criando, 

por outro lado, dúvidas sobre quais medidas nesse contexto seriam mais adequadas 

para continuar abocanhando uma fatia do bolo do mercado da indústria musical.  

É neste contexto que este trabalho busca localizar as ações postas em prática 

pela cantora Taylor Swift diante deste dinamismo contemporâneo, considerando a 

relação entre publicidade e marketing digital. Assim, o objetivo geral aqui é analisar, 

explorar e compreender como o marketing digital e a publicidade foram utilizados de 

maneira decisiva na carreira de Taylor Swift. Na esteira desse objetivo, de maneira 

mais específica, o trabalho pretende ainda conceituar e caracterizar a evolução do 

marketing digital e da publicidade, tentando identificar as estratégias mais usadas pela 

estrela da música internacional Taylor Swift.  

A escolha do tema, por outro lado, justifica-se pela noção de 

contemporaneidade que trouxe consigo inúmeras mudanças para a atividade 

publicitária, algumas delas ainda em transformação. A internet hoje está sendo vista 

como um dos maiores canais de contato entre celebridades e seus fãs, e o marketing 

digital e a “publicidade pós-moderna” estão presentes nesse negócio de maneira 

fundamental. 

São incontáveis os benefícios que o elo entre o marketing tradicional e o digital 

traz para a indústria musical. A relação com o consumidor agora parece ter mais foco 

do que em outras décadas, nas quais a música funcionava apenas como mais um 

objeto de consumo de massa, com fins lucrativos, uma visão compartilhada pelos 

filósofos frankfurtianos:  

 

Seus proponentes cunharam a expressão “indústria cultural” para indicar o 
processo de industrialização da cultura produzida para a massa e os 
imperativos comerciais que impeliam o sistema. (KELLNER, 2001 p.44).  

 

A realidade atual exige uma espécie de conciliação entre os interesses da 

indústria e do público, com as organizações e artistas atuando em seus canais no 
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âmbito social e humanitário, mostrando preocupação com o seu público através da 

interação. O consumidor conectado não é apenas aquele que no fim utilizará o seu 

produto ou serviço, ele trabalha de forma coletiva com os seus grupos sociais na 

rapidez do universo tecnológico que ele está inserido, ou, como afirmam (KOTLER, 

KARTAJAYA E SETIAWAN, 2017, p. 21), “os consumidores tendem a seguir a 

liderança de seus pares [...] usando seus círculos sociais para construir uma 

fortaleza”.  

A publicidade tradicional, com seu formato interruptivo e nitidamente persuasivo, 

começa a dar espaço para o compartilhamento de experiências por pessoas que 

comungam aspirações semelhantes, através da ideia de relacionamento com a marca 

(com o artista) em diversas plataformas, não exclusivamente pelo marketing boca-a-

boca (buzz marketing) como enfatizam (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2017, 

p. 40), mas por um noção de influência que passa por três níveis e um deles é o das 

“opiniões de amigos e familiares”, círculo íntimo que “fornece uma blindagem contra 

marcas e empresas ruins” (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2017, p. 41). 

A revista Forbes2, em uma matéria de 2017 sobre a batalha pelo espaço no 

mercado de streaming de música3, mostra a competitividade de algumas marcas da 

indústria fonográfica que disputam por diferencial e pelo qual sempre estarão 

dispostas a investir. Considerando a pesquisa do “We Are Social” de janeiro de 20184 

que mostra que a internet é usada por mais de 4 bilhões de pessoas no mundo todo, 

destinar investimentos apenas para publicidade em mídias televisivas ou impressas 

não é mais o bastante, há uma necessidade que obriga as equipes das celebridades 

a partirem para outro meio de comunicação visando seu diferencial. Nessas 

circunstâncias abre um espaço para as mídias digitais atuarem como ferramentas de 

prática de marketing. 

As mídias digitais como ferramenta de comunicação através da internet 

proporcionam um alcance do consumidor à informação em seu cotidiano graças ao 

avanço da tecnologia, tornando-se um canal com abrangência para todos os públicos. 

Afinal, um viral na internet pode circular o mundo em questão de minutos. 

                                                           
2 Revista estadunidense de negócios e economia. 
3 Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/steveolenski/2017/12/13/the-battle-for-supremacy-in-
the-music-streaming-space-and-what-it-means-for-marketers >. Acesso em: 14 de nov. de 2018. 
4 Disponível em: <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>. Acesso em: 14 de 
nov. de 2018. 



14 
 

Para dar conta de toda a problemática levantada foi necessário desenvolver 

uma pesquisa de cunho exploratório em busca de dados e informações sobre o 

mercado fonográfico, o mundo das celebridades, prioritariamente o de Taylor Swift, e 

novas formas e estratégias de marketing e publicidade. Tudo isso também a partir de 

um levantamento bibliográfico sobre os conceitos principais que norteiam este 

trabalho.  

Gil (2002) afirma que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, 

bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos 

relativos ao fato estudado. Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que “estimulem a 

compreensão”. Para Zikmund (2009) a pesquisa exploratória tem a finalidade de 

esclarecer situações ambíguas e normalmente investiga estudos sobre um 

determinado assunto através de indivíduos conhecedores e casos semelhantes.  

A partir da fase exploratória, foi possível estabelecer um contato com revistas 

eletrônicas como Billboard5, Rolling Stone6, Forbes e TIME7, dados quantitativos e 

qualitativos de empresas que produzem pesquisas e as disponibilizam em suas 

plataformas como a Recording Industry Association of America8 e Nielsen 

SoundScan9, visando caracterizar o elo que o marketing digital possui com a 

publicidade contemporânea de maneira geral e especificamente na carreira de Taylor 

Swift, demonstrando como tudo isso tem convergido.  

Através desta pesquisa o trabalho tentou compreender as estratégias tomadas 

por Taylor Swift para se adequar ao que o mercado exigia (e exige) para manter-se 

em relevância, com citações de exemplos que demonstram a eficácia de suas ações. 

Ao apresentar-se como um tema atual a realização da pesquisa exploratória permite 

a posse de conhecimento por meio dos conceitos trazidos no trabalho. Na maior parte 

                                                           
5 Revista semanal estadunidense especializada em informações sobre a indústria musical.  
6 Revista mensal estadunidense dedicada à música, política e cultura popular.  
7 Revista semanal de notícias mundiais. 
8 Representante das gravadoras e distribuidoras estadunidenses e promove vitalidade financeira dos 
negócios dos associados.  
9 Sistema de informação que faz os levantamentos de vendas de música e vídeo produtos nos 
Estados Unidos e Canadá. 
 



15 
 

dos casos a pesquisa possibilitou a descrição de conjuntura do que se aborda através 

de fontes secundárias utilizadas como livros, artigos, sites e afins.  

Para o apanhado de conhecimento sobre o objeto de estudo deste trabalho, o 

primeiro capítulo intitulado “Taylor Swift: uma carreira, um espelho da evolução das 

novas redes sociais digitais”, pauta a carreira da cantora que soube modular suas 

estratégias ao longo do tempo para acompanhar as reformulações do mercado e 

manter-se no topo da indústria musical. O capítulo descreve ainda fatos relevantes do 

caminho de Taylor Swift até o sucesso e explora a construção da sua figura como 

ícone pop da geração atual, sugerindo um paralelismo entre a sua carreira e o 

surgimento e desenvolvimento das principais redes sociais interativas. 

O capítulo II, denominado “Marketing digital e Publicidade contemporânea: uma 

mistura de sucesso”, trata da descrição das estratégias utilizadas por Taylor Swift 

mostrando como a convergência do marketing digital com a publicidade 

contemporânea foi fundamental para o sucesso de sua carreira. Abordagens 

conceituais e teóricas também são discorridas neste capítulo no momento em que são 

analisadas as modificações que a publicidade e o marketing digital sofreram no 

decorrer do tempo e como essa realidade pode ser percebida na carreira de Taylor 

Swift. 

O comportamento do público é também um dos pilares deste trabalho e é tratado 

também neste capítulo II, analisando sua atitude, suas exigências perante a postura 

das marcas adquiridas depois das imposições do consumidor, enfatizando a 

adequação da cantora norte americana a estas condições. 

Com ferramentas diferentes, porém com objetivos semelhantes aos do 

marketing tradicional, o chamado marketing digital aproveita-se das novas tecnologias 

que o mundo disponibiliza para criar novos formas de conhecimento e acompanhar a 

jornada do consumidor conectado até sua experiencia com o produto. Os benefícios 

dessa nova modalidade deixam o relacionamento das marcas com o cliente mais 

evidente fidelizando o indivíduo com um orçamento por vezes bem menor que o 

utilizado costumeiramente pela publicidade e marketing tradicionais. 

O que será tratado aqui, finalmente, é da carreira de uma cantora de sucesso 

internacional que parece ter entendido desde o início, mesmo com altos e baixos, a 

importância de se adequar aos novos tempos, mercados e públicos.  
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2 TAYLOR SWIFT: UMA CARREIRA, UM ESPELHO DA EVOLUÇÃO DAS 

NOVAS REDES SOCIAIS DIGITAIS.  

Taylor Alison Swift é uma cantora e compositora estadunidense, considerada 

como uma das artistas mais populares de sua geração. Iniciou sua carreira no country 

em 2006, e com mais de 10 anos de carreira consegue destacar-se como uma das 

cantoras mais bem-sucedidas de todo o mundo. 

Nasceu no dia 13 de dezembro de 1989 no estado da Pensilvânia, foi criada 

em uma fazenda junto com o seu irmão Austin Swift, por seus pais Scott e Andrea 

Swift. Desde muito nova demonstrava a todos em sua volta a aptidão pela música e 

paixão por ídolos country, aos 13 anos convenceu sua família a encarar uma mudança 

para o maior polo de música country dos Estados Unidos, a cidade de Nashville, lugar 

onde a jovem ia pessoalmente deixar demos10 de suas canções nas gravadoras da 

cidade, não obtendo resultados satisfatórios ao não conseguir fechar nenhum 

contrato, Taylor afirma no documentário Journey To Fearless11 que naquele momento 

“sabia que tinha que dar um jeito de ser diferente, algum jeito de melhorar e ter mais 

a oferecer”.  

Taylor Swift fazia showcases12 em um pequeno clube de Nashville chamado 

“The Bluebird Café”, em 2005, quando conseguiu a atenção de Scott Borchetta, um 

empresário que estava criando sua gravadora independente. Taylor foi a primeira 

artista a fechar contrato com a gravadora de Scott e em 2006 lançou seu primeiro 

single13 intitulado “Tim McGraw”, homenageando um de seus ídolos da música 

country. A música foi bem aceita pelo público e rendeu o seu primeiro “top 10” nas 

paradas country americanas, atingindo a sexta posição na Billboard Hot Country 

Songs14, sendo ranqueada durante 32 semanas na parada musical. Segundo a 

Recording Industry Association of America, vendeu 2 milhões de cópias somente 

nos Estados Unidos recebendo certificado de platina duplo.15 

                                                           
10 Gravação musical demonstrativa amadora, sem nenhum vínculo com gravadora. 
11 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kM07JOeL-EM>. Acesso em: 17 de nov. de 
2018.   
12 Pequeno show muitas vezes realizado em espaços pequenos. 
13 Música de trabalho, geralmente utilizada para divulgação. 
14 Gráfico que analisa o desempenho de músicas populares country nos Estados Unidos. 
15 Disponível em: <https://www.riaa.com/gold-platinum/?tab_active=default-
award&se=Taylor+Swift#search_section>. Acesso em: 06 de dez. de 2018. 
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Dois meses após o lançamento de seu primeiro single, Taylor Swift colocou nas 

prateleiras das lojas seu primeiro álbum de estúdio intitulando-o com o seu próprio 

nome, o álbum recebeu críticas positivas de meios de comunicação relevantes como 

o jornal americano The New York Times16 que classificou o disco como “pequena obra 

prima do espírito pop-country”, além de receber seus primeiros prêmios como: CMT 

Music Awards; Country Music Association; e BMI Country Awards; conseguiu ainda 

uma indicação ao Grammy Awards17 como artista revelação. O álbum vendeu 7 

milhões de cópias somente nos Estados Unidos de acordo com a Recording Industry 

Association of America18 recebendo no ano de 2017 sete discos de platina.  

 

Figura 1 – Capa do álbum “Taylor Swift”. 

 

Fonte: www.people.com, 2017 

 

Enquanto Taylor vivia seu primeiro contato com o sucesso, no mesmo momento 

os Estados Unidos experimentavam uma das primeiras redes sociais em ascendência 

da atualidade, o MySpace. A rede social foi lançada em 2003 e possibilita a 

comunicação entre usuários através da construção de perfis, blogs, grupos e recursos 

de mídia como fotos, músicas e vídeos. A plataforma conta com os perfis próprios de 

artistas renomados como Britney Spears, Anahí, Madonna, Avril Lavigne e até mesmo 

Taylor Swift, e segundo o próprio site foi desenvolvida para a capacitação dos artistas 

– desde músicos a designers – criando uma ponte de conexão com o público e 

parceiros. 

                                                           
16 Crítica disponível em: <https://www.nytimes.com/2008/09/07/arts/music/07cara.html>. Acesso em 
17 de nov. de 2018. 
17 Cerimônia de premiação da “Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação”. 
18 Vendas e certificações disponíveis em: <https://www.riaa.com/gold-platinum/?share=12880&t=t> 
Acesso em 17 de nov. de 2018. 
 



18 
 

Em novembro de 2008 Taylor Swift mostrou ao público seu segundo álbum de 

estúdio com o título “Fearless”, que vendeu em sua primeira semana somente nos 

Estados Unidos, segundo a Nielsen SoundScan, o total de 592 mil exemplares e 

atingiu assim o primeiro lugar nas paradas americanas de álbuns: The Billboard 20019 

e Top Country Albums,20 foi bem aceito pela crítica especializada recebendo do 

Metacritic21 a nota de 73/100 e a cantora destacada pela revista Rolling Stone como 

“uma sábia da composição com um dom intuitivo”22, considerando que a mesma 

esteve presente nas composições das treze faixas do disco escrevendo sete delas 

sozinha. 

O segundo álbum de Taylor de acordo com a Recording Industry Association 

of America detém o certificado de 10 discos de platina por vender em território 

americano mais de 10 milhões de cópias. Foram lançados cinco singles do disco 

sendo eles “Love Story”, “White Horse”, “Fifteen”, “Fearless” e “You Belong With Me”, 

este último emprestando o título para Taylor de primeira artista country a receber um 

MTV Video Music Awards23 quando ganhou o prêmio de “Melhor vídeo feminino”, 

envolvendo a cantora em uma polêmica na cerimônia quando o cantor Kanye West 

interrompeu bruscamente seu discurso de agradecimento no palco da premiação 

afirmando que o vídeo de Beyoncé que estava indicado na mesma categoria era “o 

melhor vídeo de todos os tempos”, deixando um ambiente hostil em uma das noites 

mais importantes para a carreira da cantora. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Lista com os 200 álbuns e EP mais vendidos nos Estados Unidos publicado semanalmente pela 
Revista Billboard. Números e posições do álbum em: 
<https://www.billboard.com/articles/news/1043458/taylor-swift-soars-to-no-1-debut>. Acesso em: 17 
de nov. de 2018. 
20 Classificação de álbuns country mais populares da semana publicado semanalmente pela Revista 
Billboard. 
21 Website americano que reúne críticas de especialistas e do público de álbuns, videogames, filmes, 
programas de TV, DVD’s e livros. Crítica do “Fearless” disponível em: 
<https://www.metacritic.com/music/fearless/taylor-swift>. Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
22 Crítica disponível em: <https://www.rollingstone.com/music/music-country/fearless-252671>. 
Acesso em: 17 de nov. de 2018.  
23 Uma das maiores premiações da indústria musical criada pela MTV para homenagear os melhores 
videoclipes do ano. 
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Figura 2 – Capa do álbum “Fearless”. 

 

Fonte: www.people.com, 2017 

 

O álbum “Fearless” no ano de 2010 rendeu a Taylor Swift quatro Grammy 

Awards vencendo a maior categoria da premiação: álbum do ano, onde concorria com 

nomes em alta da época como Lady Gaga, Beyoncé e Black Eyed Peas. Com o disco 

em alta Taylor Swift realizou sua primeira turnê mundial intitulada “Fearless Tour” 

contando com 105 datas em quatro continentes lucrando 66,5 milhões de dólares 

segundo a Billboard.  

 

Figura 3 – Taylor Swift no tapete vermelho do Grammy Awards 2010.

 

Fonte: www.elle.fr, 2016 

 

No momento em que “Fearless” esbanjava rendimentos positivos, a rede social 

filiada ao Google, Orkut, marcava um novo momento na forma de se relacionar pelo 

ambiente virtual. Lançada em 2004 e desativada em 2014 a rede social consistia na 

proposta de criar relacionamentos através de perfis de usuários e comunidades. O 
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Brasil foi o país com mais usuários da plataforma, segundo a revista EXAME o site 

chegou a constar 30 milhões de brasileiros ativos mensalmente.24 

Um dos diferenciais que o Orkut tinha eram as comunidades que possibilitavam 

interação em fóruns, Taylor Swift teve uma comunidade dedicada à sua carreira com 

milhares de membros. Os fóruns possibilitavam que os usuários criassem discussões 

com membros que tinham interessem em comuns, esse ambiente foi essencial para 

o grande sucesso da rede social que foi vista por Telles (2006) como uma ferramenta 

para ser explorada por empresas como: divulgar seus produtos e analisar as críticas 

e as preferências dos consumidores presentes na rede.   

O terceiro álbum de estúdio de Taylor Swift intitulado “Speak Now” foi lançado 

no dia 25 de outubro de 2010, e aborda temas mais maduros como relacionamentos 

vivenciados por Swift e conturbadas experiências em sua carreira. Todas as faixas do 

disco foram escritas somente pela cantora e produzidas com a ajuda de Nathan 

Chapman, fazendo com que a crítica contemporânea rasgasse elogios ao álbum, 

como o crítico Stephen Thomas do All Music25: “tem a habilidade de uma compositora 

mais experiente, articulando as contradições e as confissões com detalhes e melodias 

poderosas”26. Recebeu ainda quatro das cinco estrelas na avaliação do The 

Guardian27 e a nota 77/100 no Metacritic28, ultrapassando a avaliação de seu álbum 

anterior. 

Speak Now atingiu o primeiro lugar na parada musical de álbuns da Billboard, 

a The Billboard 20029, vendendo em sua primeira semana 1 milhão e 47 mil cópias 

segundo a Nielsen SoundScan, e entrou assim na lista de álbuns femininos que mais 

venderam em sua primeira semana nos Estados Unidos. Os singles do disco atingiram 

ótimas posições nas paradas musicais americanas, “Back To December” e “Mean” 

                                                           
24 Matéria disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/orkut-completa-10-anos-com-6-
milhoes-de-brasileiros-ativos/3/>. Acesso em: 06 de dez. de 2018.   
25 Base de dados em metadata sobre música. 
26 Crítica disponível em: <https://www.allmusic.com/album/speak-now-mw0002025410>. Acesso em: 
18 de nov. de 2018.    
27 Jornal diário britânico. Crítica disponível em: 
<https://www.theguardian.com/music/2010/dec/09/taylor-swift-speak-now-review>. Acesso em: 18 de 
nov. de 2018.    
28 Crítica disponível em: <http://www.metacritic.com/music/speak-now >. Acesso em: 18 de nov. de 
2018.  
29 Posição disponível em: <https://www.billboard.com/articles/news/951902/taylor-swift-sells-over-1-
million-in-record-billboard-200-debut>. Acesso em: 18 de nov. de 2018.  
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obtiveram os melhores resultados na parada Billboard Hot 10030 atingindo a sexta e 

décima primeira posição respectivamente.  

O terceiro disco de Taylor e seus singles trouxe à cantora prêmios relevantes na 

indústria como: 2 Grammy Awards, CMT Music Awards, Billboard Music Awards31 e 

de acordo com a Recording Industry Association of America o álbum totaliza 6 milhões 

de vendas e platina sêxtupla em território americano. Devido ao seu sucesso Taylor 

saiu em sua segunda turnê mundial “Speak Now World Tour”, lucrando de acordo com 

a Billboard 123 milhões de dólares. Desta turnê Taylor lançou oficialmente seu 

primeiro CD+DVD de seu show, na edição brasileira o disco conta com um dueto com 

a cantora Paula Fernandes. No mesmo ano Taylor Swift lançou sua fragrância em 

parceria com a empresa Elizabeth Arden com o nome “Wonderstruck”, e ganhou 

homenagem da empresa por ter aumentado 57% as vendas de perfumes naquele ano. 

 

Figura 4 – Capa do álbum “Speak Now”. 

 

Fonte: www.people.com, 2017 

 

Nesse período, no ambiente virtual, uma rede social tomava relevância: o 

Twitter. Basicamente, a rede social criada em 2006 proporciona um espaço para a 

publicação de mensagens curtas (intituladas tweets) inicialmente de até 140 

caracteres, atualmente possibilita o limite de 280, entre os seus usuários que também 

podem compartilhar fotos e vídeos curtos. Segundo o próprio site o lugar é 

recomendado para saber o que está acontecendo no mundo e de acordo com o portal 

                                                           
30 Posições disponíveis em: <https://www.billboard.com/music/taylor-swift/chart-history/hot-100> 
Acesso em: 18 de nov. de 2018.  
31 Premiação realizada pela Billboard que homenageia artistas da indústria musical. 
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de estatísticas Statista32, o número de usuários ativos em todo o mundo na rede social 

ultrapassa os 300 milhões como mostra o gráfico disponibilizado pelo portal 

 

Figura 5 – Gráfico do Statista sobre o número de usuários ativos mensalmente no Twitter do 

1º trimestre de 2010 ao 3º trimestre de 2018 

 

Fonte: www.statista.com, 2018 

 

Ao lado do Twitter outra rede social ganhava espaço e relevância, fundada por 

Mark Zuckerberg em 2004 enquanto estudava em Harvard, a rede social Facebook 

ultrapassou todas as redes sociais em números de usuários ativos e em 2018 o jornal 

brasileiro Estadão33 afirma que já chega a 2,13 bilhões de usuários no mundo ativos 

mensalmente na rede social sendo, segundo a EXAME34, 125 milhões somente no 

Brasil se tornando a rede social mais acessada do mundo. No Facebook é possível a 

criação de perfis pessoais ou páginas de fanpage35 para interagir com outras pessoas 

do mundo através de compartilhamentos de conteúdo e troca de mensagens 

instantâneas. A interação ocorre por comentários e curtidas (sinal positivo) que podem 

demonstrar sua reação em determinado conteúdo compartilhado, atualmente é usado 

por artistas e marcas como um canal de comunicação com o público.  

                                                           
32 Estatísticas disponíveis em: <https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-
twitter-users/>. Acesso em: 17 de nov. 2018. 
33 Matéria disponível em: <https://link.estadao.com.br/noticias/empresas,facebook-chega-a-2-13-
bilhoes-de-usuarios-em-todo-o-mundo,70002173062>. Acesso em: 17 de nov. 2018. 
34 Matéria disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/facebook-chega-a-125-milhoes-de-
usuarios-no-brasil/>. Acesso em: 17 de nov. 2018.  
35 Pagina criada especialmente para interação com fãs. 
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No segundo semestre de 2012 Taylor lançou seu quarto álbum com um estilo 

country mesclado ao pop após o sucesso do seu primeiro single “We Are Never 

Getting Back Together”, sendo a primeira canção da cantora a atingir o topo da parada 

americana de singles Billboard Hot 10036. O álbum chamado “RED” segundo a Nielsen 

SoundScan vendeu em sua primeira semana 1 milhão e 200 mil cópias37 sendo 500 

mil somente em suas primeiras 24 horas estreando assim direto do primeiro lugar na 

parada americana The Billboard 200, conseguindo também ser o primeiro álbum da 

artista a atingir o primeiro lugar na parada britânica de álbuns “Official Albums Chart”38, 

fazendo com que Taylor Swift detivesse, segundo a revista VEJA, o título de álbum 

com melhor estreia da década.39  

O disco aborda letras sobre fins de relacionamentos e recebeu avaliações 

positivas da crítica especializada, baseando-se em 22 críticas o Metacritic finalizou a 

nota do disco em 77/10040 sendo uma das melhores notas da carreira da cantora. 

Fraser McAlpine, do BBC Music41, elogiou o álbum e a cantora declarando que 

“música após música, Taylor aponta o dedo para os garotos irresponsáveis e levanta 

as mãos para o céu perguntando “por que eles não me tratam melhor?”, finalizando 

com um elogio sobre Taylor ser “uma compositora com um rápido raciocínio”.  

Apesar de ser lançado no dia 22 de outubro, “RED” se tornou o segundo álbum 

mais vendido do ano de 2012 com 5 milhões e 200 mil cópias vendidas no mundo de 

acordo com o relatório anual da Internation Federation of the Phonographic Industry42, 

ficando atrás apenas da cantora Adele que vendeu naquele ano 8 milhões e 300 mil  

cópias do seu CD “21”, lançado nove meses antes.  

 

 

                                                           
36 Posição disponível em: <https://www.billboard.com/music/taylor-swift/chart-history/hot-
100/song/755091>. Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
37 Número de vendas disponível em: <https://www.billboard.com/articles/news/474400/taylor-swifts-
red-sells-121-million-biggest-sales-week-for-an-album-since-2002>. Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
38 Ranking dos 100 álbuns mais vendidos da semana no Reino Unido. Posição do álbum RED 
disponível em: <https://www.officialcharts.com/chart-news/taylor-swift-to-score-first-uk-number-1-
album__2496>. Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
39 Matéria disponível em: <https://veja.abril.com.br/entretenimento/disco-de-taylor-swift-tem-melhor-
estreia-da-decada/>. Acesso em: 11 de nov. de 2018  
40 Crítica disponível em: <https://www.metacritic.com/music/red/taylor-swift>. Acesso em: 08 de nov. 
de 2018.  
41 Revista britânica publicada pela BBC dedicada principalmente à música clássica com secções a 
música contemporânea. Crítica do álbum RED disponível em: 
<http://www.bbc.co.uk/music/reviews/pjcg/>. Acesso em: 12 de nov. de 2018.  
42 Federação Internacional da Indústria Fonográfica.  
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Figura 6 – Capa do álbum “RED”. 

 

Fonte: www.people.com, 2017 

 

Em meio ao sucesso do seu novo disco, Taylor Swift fez uma doação de 4 

milhões de dólares para o Country Music Hall of Fame and Museum43 para a criação 

de um centro educacional em Nashville, o centro recebeu o nome de “Taylor Swift 

Education Center” em homenagem a cantora e foi inaugurado no dia 12 de outubro 

de 2013 possuindo dois andares com três salas de aula e um laboratório de 

aprendizagem. 

 

Figura 7 – Taylor Swift e Scott Borchetta durante a inauguração do “Taylor Swift Education 

Center”. 

 

Fonte: www.rollingstones.com, 2013 

 

Em meados de 2012 enquanto o “RED” rendia êxitos para a carreira de Taylor, 

no universo virtual mobile uma rede social intitulada “Instagram” crescia 

demasiadamente, a rede social foi criada em 2010 e incialmente foi disponibilizada 

                                                           
43 Um dos maiores museus e centros de pesquisa do mundo dedicado à preservação e interpretação 
da música vernacular americana. 
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somente para dispositivos iOS e apenas em 2012 disponibilizada para Android. A 

proposta do Instagram consiste na publicação de fotos e vídeos na linha do tempo da 

plataforma onde os usuários podem trocar curtidas e comentários. Segundo o portal 

de notícias G144, O Instagram no ano de 2017 obteve o número de 800 milhões de 

usuários ativos por mês e 500 milhões por dia. 

Com o crescimento da rede social, o Instagram proporcionou que os usuários 

também pudessem publicar vídeos curtos em seu perfil e vídeos de 10 segundos que 

ficam disponíveis por 24 horas ao clicar na foto de perfil. Com uma porção de 

funcionalidades, as marcas e artistas estão presentes na rede social, como a cantora 

Selena Gomez que já possuiu a foto mais curtida da plataforma com mais de 4 milhões 

de curtidas com uma publicação divulgando a Coca-Cola.  

Em 2014 Taylor Swift decidiu arriscar sua carreira ao entrar em um caminho 

novo na indústria musical, lançou seu quinto álbum de estúdio totalmente pop, 

diferente de seus álbuns anteriores que abordavam a raiz country. O resultado foi 

notavelmente satisfatório no mercado. Intitulado ”1989” em homenagem ao ano do 

nascimento da cantora, teve como seu lead-single45 “Shake It Off”, um dos singles 

mais bem-sucedidos da indústria fonográfica nesta década, que fechou sua primeira 

semana de estreia vendendo, de acordo com a Billboard, 544 mil cópias e estreou 

diretamente na primeira posição da Billboard Hot 10046 permanecendo nesta posição 

durante 4 semanas consecutivas, o single já vendeu até o ano de 2017 o total de 5 

milhões e 300 mil cópias. 

 

Figura 8 – Capa do álbum “1989”. 

 

Fonte: www.people.com, 2017 

                                                           
44 Matéria disponível em: <https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/instagram-tem-800-milhoes-de-
usuarios-ativos-por-mes-e-500-milhoes-por-dia.ghtml>. Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
45 Primeiro single lançado de um álbum de estúdio.  
46 Posição disponível em: <https://www.billboard.com/music/taylor-swift/chart-history/hot-
100/song/856892>. Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
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Todas as canções do álbum “1989” contaram com composições de autoria da 

cantora e falam de conflitos amorosos de Taylor e de sua vida pessoal, o segundo 

single do disco “Blank Space” a artista satiriza a percepção da mídia sobre os seus 

relacionamentos pelo número de ex-namorados de Taylor 

 

Tenho uma longa lista de ex-namorados 

Eles te dirão que sou insana 

Mas eu tenho um espaço em branco, querido 

E vou escrever o seu nome. (Faixa 2 do álbum “1989”). 

 

O videoclipe de “Blank Space”47 mostra Taylor interpretando uma namorada 

obsessiva e ciumenta que possui um corredor com quadros de ex-namorados, 

ironizando sua fama de namoradeira. Dirigido pelo diretor Joseph Kahn, a produção 

exibe um relacionamento saudável até o momento que Taylor descobre uma traição 

e se revolta queimando as roupas e quebrando o carro de seu namorado, surtando 

em ações intempestivas, no fim do vídeo um novo romance inicia para que tudo ocorra 

novamente. Atualmente o videoclipe ultrapassa os 2 bilhões de visualizações no 

Youtube.  

 

Figura 9 – Taylor Swift interpretando no videoclipe de “Blank Space”. 

 

Fonte: www.youtube.com, 2014 

 

A canção estreou na parada Billboard Hot 100 na décima oitava posição com 

164 mil vendas e duas semanas depois subiu para a primeira colocação com 328 mil 

cópias vendidas sucedendo “Shake It Off”, se tornando a terceira canção da cantora 

a atingir tal posição na tabela, e recebeu da crítica especializada elogios, como o The 

New York Times discorre que “Esta é Swift em seu pico. É engraçado saber, e serve 

                                                           
47 Videoclipe disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=e-ORhEE9VVg> Acesso em: 17 de 
nov. de 2018. 
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para afirmar tanto seu poder e sua afetação.”48 A canção ganhou o prêmio de “Canção 

do Ano” na premiação American Music Awards e no MTV Video Music Awards venceu 

as categorias de “Melhor Vídeo Pop” e “Melhor Vídeo Feminino”. 

As letras das canções também trouxeram à tona uma possível indireta para a 

cantora Katy Perry, em “Bad Blood” Taylor fala de uma rixa que possui com alguém 

que a feriu, e fez a mídia juntar teorias para entender a composição logo após Swift 

dizer em sua entrevista de capa da revista Rolling Stone que escreveu a música para 

uma colega do mundo do entretenimento: “Durante anos, nunca tive certeza se 

éramos amigas ou não” e afirmou que “Ela vinha até mim em premiações e dizia coisa 

e se afastava”, Katy Perry em seguida foi em sua rede social e publicou “Cuidado com 

a Regina George em pele de cordeiro”.  

No dia 17 de maio de 2015 durante a premiação Billboard Music Awards Taylor 

lançou em transmissão internacional o videoclipe de “Bad Blood”49 em remix com o 

rapper Kendrick Lamar, dirigido por Joseph Kahn a produção conta com participação 

de artistas famosas como Selena Gomez, Hayley Williams, Zendaya, Cara Delevingne 

e outras. O videoclipe mostra Taylor Swift sendo traída por sua companheira durante 

uma importante missão, e após o ocorrido se prepara para uma possível revanche, 

para se vingar Taylor monta um grande exército de mulheres.  

O single “Bad Blood” atingiu o primeiro lugar na Billboard Hot 10050 e o 

videoclipe quebrou o recorde de vídeo mais assistido nas primeiras 24 horas do 

Youtube com 20 milhões de visualizações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Crítica disponível em: <https://www.nytimes.com/2014/10/26/arts/music/taylor-swift-1989-new-
album-review.html?_r=1>. Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
49 Videoclipe disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QcIy9NiNbmo>. Acesso em: 17 de 
nov. de 2018. 
50 Posição disponível em: <https://www.billboard.com/music/taylor-swift/chart-history/hot-
100/song/866105>. Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
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Figura 10 – Cena do videoclipe de “Bad Blood”. 

 

Fonte: www.youtube.com, 2015 

 

Em 2014 a indústria se deparava com o crescimento dos serviços de streaming, 

as principais empresas como o Spotify, Apple Music e TIDAL disponibilizaram músicas 

e vídeos em suas plataformas, modificando assim a indústria fonográfica e o modo de 

como os usuários consomem músicas e vídeos. O serviço consiste na disponibilização 

de mídia através da internet, diferenciando dos downloads pois os arquivos não 

ocupam espaço no disco rígido de computador ou celular. 

Além dos serviços de streaming, crescia a notoriedade da rede social 

“Snapchat” na internet, a mesma está disponível apenas para o mobile e possibilita os 

seus usuários publicarem vídeos de até 10 segundos e fotos que duram apenas 24 

horas em seus perfis. Em 2016 a rede social ultrapassou o número de usuários ativos 

do Twitter com 150 milhões de usuários segundo o G151 e também se tornou um 

espaço para artistas e marcas exercerem comunicação com o seu público, como 

Taylor Swift, Britney Spears dentre outras. 

Em meio ao sucesso de seu álbum “1989” Taylor Swift reatou amizade com o 

cantor Kanye West apesar do escândalo do MTV Video Music Awards de 2009, que 

durou até Kanye colocar a cantora em mais uma nova polêmica ao lançar a música 

“Famous” que deixou os consumidores da indústria musical chocados ao conter na 

letra o verso “Acho que Taylor e eu ainda vamos transar. Por quê? Eu fiz essa vadia 

ficar famosa. Caramba”. A internet comentou o assunto por horas em grande maioria 

acusando o cantor de misoginia, a assessoria de Taylor para a revista Variety afirmou 

que Kanye em momento algum pediu permissão para o lançamento da canção, mas 

                                                           
51 Matéria disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/06/snapchat-ultrapassa-twitter-
em-numero-de-usuarios-ativos-por-dia.html>. Acesso em: 07 de dez. de 2018. 
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pediu para Taylor divulgar eu seu Twitter. Kanye por sua vez publicou no Twitter que 

ligou para a cantora e disse que foi autorizado por ela. 

Mediante a confusão com Kanye e Taylor a cantora compareceu ao Grammy 

Awards onde venceu o prêmio máximo da premiação “Álbum do Ano” e quando subiu 

ao palco discursou palavras feministas sobre o que estava acontecendo52 

 

Como a primeira mulher a vencer a categoria de Álbum do ano no Grammy 
por duas vezes, gostaria de falar a todas as jovens mulheres: Muitas pessoas 
no caminho vão tentar deter o seu sucesso e tomar os créditos pela sua fama. 
Não deixe que elas te desviem da sua rota. (Trecho do discurso de Taylor no 
Grammy 2016).   

 

Cinco meses após a polêmica envolvendo a canção de Kanye, o cantor lançou 

o videoclipe para a música onde mostrava uma boneca de cera de Taylor Swift nua 

ao lado de Kanye e de outros bonecos de Donald Trump e Rihanna, fazendo o assunto 

voltar à tona e gerar mais polêmica quando a esposa de Kanye, Kim Kardashian, 

publicou em seu Snapchat vídeos de seu marido no telefone com Taylor falando sobre 

a canção, entretanto sem mostrar o verso misógino. Taylor em tom harmonioso 

responde “Eu aprecio você ter me contado isso, é legal da sua parte”.  

Minutos depois os usuários da internet intrigados com a situação começaram a 

ofender Taylor Swift afirmando que a cantora sabia de tudo e que estava se fazendo 

de vítima diante da situação. Algumas ofensas incluíam “cobra” e “falsa”, em certo 

momento deixando o nome da cantora em primeiro lugar nos trend topics53 das redes 

sociais a hashtag54 “#RIPTaylorSwift” cuja sigla quer dizer “descanse em paz” em 

inglês. Nas redes sociais de Taylor, principalmente o Instagram, os internautas 

discorriam mensagens de ódio e comentavam símbolos de uma cobra massivamente 

em suas publicações, independente da data. Kim Kardashian nomeou o dia como 

“legitimo dia nacional da cobra”.55 

 

 

 

 

                                                           
52 Discurso disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dMCAEUb0h34>. Acesso em: 17 de 
nov. de 2018.  
53 Assuntos em tendência nas redes sociais. 
54 Palavras-chave ou termos associados a uma informação. 
55 Tweet disponível em: <https://twitter.com/KimKardashian/status/754818471465287680>. Acesso 
em: 08 de dez. de 2018. 
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Figura 11 – Comentários nas publicações de Taylor Swift no Instagram. 

 

Fonte: www.cosmopolitan.com, 2016 

 

Figura 12 – Pintura com os dizeres “Em amorosa memória de Taylor Swift 1989 – 2016” na 

Austrália. 

 

Fonte: www.usmagazine.com, 2016  

 

Em sua defesa, Taylor Swift publicou um texto em suas redes sociais onde 

afirmava que aquilo que Kim e Kanye fizeram era um assassinato de reputação56 

 

Onde está o vídeo que Kanye me conta que vai me chamar de ‘essa vadia’ 
em sua música? Não existe, porque isso nunca aconteceu. Não dá para 
controlar a reação emocional de uma pessoa que foi chamada de vadia na 
frente do mundo inteiro. É claro que eu queria gostar da música. Queria 
acreditar em Kanye quando ele disse que eu ia adorar a música. Queria que 
tivéssemos uma relação de amizade. Ele prometeu me mostrar a música 
antes de lançar, mas nunca o fez. Ao mesmo tempo que eu tentei ser legal 
no telefonema, não tenho como aprovar uma canção que não escutei. Ser 
falsamente pintada como uma mentirosa quando eu nunca fui informada da 
história inteira ou escutei algum trecho da música, é assassinato de 

                                                           
56 Disponível em: <https://veja.abril.com.br/entretenimento/kim-kardashian-expoe-as-verdades-de-
taylor-swift-e-cantora-rebate/>. Acesso em: 06 de dez. de 2018. 
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reputação. Eu gostaria muito de ser excluída dessa narrativa, uma vez que 
nunca pedi para fazer parte disso, desde 2009. (Trecho da publicação de 
Taylor Swift nas redes sociais extraído da revista VEJA). 

 

Durante meses após a finalização de uma gigantesca série de eventos do quinto 

álbum de estúdio “1989” Taylor absteve-se de aparecimentos públicos por grande 

tempo, incluindo suas redes sociais, deixando a mídia criar especulações, como uma 

matéria que a revista CARAS publicou em maio de 2017 com o titulo “Entenda por que 

Taylor Swift sumiu da mídia”57 discorrendo que “após um 2016 cheio de confusões 

amorosas e profissionais, cantora está reclusa”. Em agosto de 2017 Taylor apagou 

todas as publicações de suas redes sociais e pôs um fundo preto em sua página oficial 

e somente dias depois publicou três vídeos em sequência que viriam formar uma 

cobra, que rapidamente foi associado pela mídia com os acontecimentos do ano 

anterior envolvendo Katy Perry, Kanye West e Kim Kardashian.  

A artista no dia 24 de agosto de 2017 mostrou ao mundo o seu lead-single do 

próximo álbum, a canção intitulada “Look What You Made Me Do”, em tradução para 

a língua portuguesa “Olha o que você me faz fazer”, traz em sua letra alusões aos 

eventos que Taylor foi protagonista no ano anterior, supostamente com indiretas para 

Kanye West e Kim Kardashian no trecho “Você disse que a arma era minha, não foi 

legal, eu não gosto de você”. Na canção a cantora também se vangloria dos ocorridos 

que foram benéficos para ela 

 

Mas eu fiquei mais inteligente, fiquei mais forte, hora certa 

Querido, eu me levantei dos mortos, faço isto o tempo todo 

Tenho uma lista de nomes e o seu está em vermelho, sublinhado 

Eu o marco uma vez, e aí marco duas. (Trecho da canção “Look What You 
Made Me Do”) 

 

Em sua semana de estreia “Look What You Made Me Do” atingiu o primeiro 

lugar na Billboard Hot 100 desbancando um dos maiores sucessos do ano de 2017 

“Despacito” do cantor Luis Fonsi que estava na primeira posição por 16 semanas, o 

single vendeu segundo a Billboard 353 mil cópias sem sua primeira semana possuindo 

a melhor venda semanal do ano. O videoclipe da canção58 foi lançado durante o MTV 

Video Music Awards de 2017, produzido por Joseph Kahn, mostra Taylor saindo de 

uma cova com uma lápide escrita “aqui mentiram a reputação de Taylor Swift”, seguido 

                                                           
57 Ler matéria em: <https://caras.uol.com.br/musica/entenda-por-que-taylor-swift-sumiu-da-
midia.phtml> Acesso em: 17 de nov. de 2018. 
58 Assistir em: <https://www.youtube.com/watch?v=3tmd-ClpJxA>. Acesso em: 17 de nov. de 2018.  
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com cenas da cantora em uma cadeira rodeada de cobras e deixando para trás a 

“antiga Taylor”. O vídeo deteve o recorde de vídeo mais assistido do Youtube nas 

primeiras 24 horas com mais de 43 milhões de visualizações no dia de sua estreia na 

plataforma. 

 

Figura 13 – Cena do videoclipe “Look What You Made Me Do” de Taylor com as cobras. 

 

Fonte: www.youtube.com, 2017 

 

Figura 14 – Cena de “Look What You Made Me Do” de Taylor deixando para trás a “antiga 

Taylor”. 

 

Fonte: www.youtube.com, 2017 

 

O sexto disco de estúdio da cantora foi lançado no dia 10 de novembro de 2017 

e recebeu o nome de “Reputation”, fazendo referência a sua reputação que foi 

destruída em 2016. O álbum estabeleceu um novo recorde a carreira de Taylor ao ser 

o álbum mais rápido a conquistar a primeira posição no iTunes, plataforma 

responsável por venda de arquivos de mídia digital, e segundo o canal de notícias on-

line International Business Times, mais de 800 mil pessoas tentaram comprar o disco 

fazendo com que o iTunes saísse temporariamente do ar. “Reputation” estreou no 
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primeiro lugar da The Billboard 200 vendendo nos primeiros sete dias, segundo a 

Nielsen Soundscan 1 milhão e 238 milhões de cópias se tornando assim o quarto 

álbum da cantora consecutivo a fechar a primeira semana com mais de 1 milhão de 

exemplares vendidos. Mesmo lançado dois meses antes do fim do ano de 2017 possui 

o título de álbum mais vendido do ano de 2017. 

 

Figura 15 – Capa do álbum “reputation”. 

 

Fonte: www.people.com, 2017 

 

Em divulgação de seu novo álbum Taylor entrou em mais uma turnê no dia 8 de 

maio de 2018, com o nome “Reputation Stadium Tour” os show são realizados apenas 

em estádios, em seus cinco primeiros shows a cantora faturou 54 milhões de dólares 

e detém recordes como o maior público no estádio “University of Phoenix Stadium” 

onde registrou mais de 59 mil pagantes. A turnê até o dia 14 de novembro de 2018 

ainda não finalizou e foi cotada pela Billboard para ser a turnê feminina mais lucrativa 

da história, “Reputation Stadium Tour” recebeu o prêmio de “Turnê do Ano” no 

American Music Awards tornando Taylor a mulher mais premiada da premiação. 
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Figura 16 – Taylor Swift durante a performance da música “Delicate” na “Reputation Stadium 

Tour”. 

 

Fonte: www.popsugar.com, 2018 
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3 MARKETING DIGITAL E PUBLICIDADE CONTEMPORÂNEA: UMA MISTURA 

DE SUCESSO 

Segundo Bauman (2001), as incontáveis vertentes sociais da atualidade como 

vida privada, vida pública, relacionamentos humanos se transformam constantemente 

e com essa transformação a sociedade enfrenta um desmanche social. As entidades 

sociais perdem a solidez e assumem um estado líquido como consequência das 

mudanças, tornando-se assim uma estrutura indefinida. 

Na esteira deste raciocínio é compreensível que os laços sociais neste mundo 

estejam progressivamente sendo mais esgarçados, esta “modernidade líquida” 

(BAUMAN, 2001) endossa que neste período o desapego se faz presente e o 

processo da individualização ganha força para que desta forma modulem uma nova 

espécie de mercado, diferente em vários sentidos de outros que a comunicação e o 

marketing tenham vivenciado.  

Antes do momento atual a publicidade já carregava em seu histórico 

transformações que formaram sua caracterização na contemporaneidade, vindo de 

um dinamismo relacionado ao capitalismo e intimamente ligado aos processos 

econômicos. A palavra publicidade tem sua origem no latim “publicus” (de significado 

público) e assegura um conceito relacionado ao ato de divulgar e tornar público. 

Posteriormente sofre uma atualização linguística, do francês “publicité” e passa a 

caracterizar publicações ou leituras de leis. É apenas no século XIX que ela assume 

um significado comercial próximo do que possui hoje. Ou seja, uma ferramenta que 

“tem sido colocada para influenciar e manipular as necessidades, vontades e desejos 

das populações humanas para assegurar um mercado potencial” (HARVEY, 2011, p. 

91). 

Os processos de modificações, mudanças, definições e conceitos também 

acompanham o marketing. Ele que desde a década de 60, quando assumiu seu papel 

fundamental na gestão administrativa, já se prontificava à evolução junto com o 

mercado e com o comportamento dos consumidores. Kotler (2003) define o marketing 

como  

Função empresarial que identifica necessidades e desejos insatisfeitos, 
define e mede sua magnitude e potencial de rentabilidade, especifica que 
mercados alvos serão melhor atendidos pela empresa, decide sobre 
produtos, programas e serviços adequados para servir esses mercados 
selecionados e convoca todos na organização para pensar no cliente e 
atender ao cliente. (KOTLER 2003, p.11). 
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Vidigal (2003) discorre que no início o marketing era caracterizado em massa 

onde o papel do consumidor era predominantemente passivo diante da comunicação 

que as empresas lançavam para o seu alvo, ou seja, as empresas investiam em um 

produto e sua comunicação excluindo a resposta direta do seu consumidor. Neste 

momento o mesmo não possuía rosto nem nome, era apenas mais um em meio à 

multidão.  

Isso se aplicava no século XIX de acordo com as premissas da chamada Teoria 

Hipodérmica ─ a agulha hipodérmica ─ de Harold Lasswell, um sociólogo que 

considerava que a mensagem enviada atingia todos da mesma maneira sem qualquer 

esforço para ajustar-se aos desejos e imposições do público.  

 

Essa visão fundamenta os dois pressupostos articulados pela teoria da 
agulha hipodérmica: a onipotência dos meios, a vulnerabilidade das pessoas. 
O comportamento dos indivíduos frente aos meios se configura dentro do 
esquema simples e mecânico do estímulo-resposta: os meios estimulam, os 
indivíduos reagem de forma semelhante, mecanicamente. (FRANÇA, 
SIMÕES 2016, p.63). 

 

É notável que as transformações tecnológicas afetaram a estrutura das 

estratégias de se fazer publicidade, que motivada pelo surgimento da internet precisou 

acompanhar as transformações midiáticas incorporando recursos que a tecnologia 

proporcionou, considerando novos métodos que os consumidores aderiram através 

de smartphones, computadores, e demais aparelhos digitais. O advento dessas novas 

tecnologias ocasionou impactos também em vários setores da sociedade, por isso a 

importância da compreensão da cibercultura. 

 

O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 
especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 
neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 
que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 

1999, p.17). 

 

A publicidade necessita de uma abordagem que a incorpore de maneira efetiva 

ao universo da cibercultura, talvez estejamos falando de uma “ciberpublicidade”. Um 

campo onde 
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“o consumidor não apenas responde (positiva ou negativamente) aos apelos 
de uma campanha publicitária. Ele é convocado a participar das campanhas 
[...]. Sem a interação, on-line e off-line, desse hiperconsumidor (também 
chamado de prossumer), não há sequer campanha” (ATEM E TAVARES, 
2014, p.131). 

 

Constantemente o mercado exige uma substituição de modelos arcaicos de 

abordagem aos públicos. A prova mais clara disso é a evolução do marketing que 

inicialmente – Marketing 1.0 (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2012) – atribuía 

uma conduta centrada no produto com o único objetivo. Isso acontecia pelo ambiente 

que o mercado estava passando ─ o surgimento da indústria. De acordo com Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2012, p.4) “o objetivo era padronizar e ganhar em escala, 

reduzindo o custo de produção, para as mercadorias obterem um preço baixo e ser 

adquiridas por um número maior de compradores.” 

Desde o princípio da indústria fonográfica, a mudança dos veículos de 

reprodução foi recebida como uma forma promissora de divulgação dos materiais que 

os artistas produziam, desta forma estabelecendo novos negócios e gerando lucros 

para as gravadoras.  

O “Marketing 1.0” na fonografia esteve presente na divulgação de artistas e de 

seus álbuns, como o caso da cantora Britney Spears que para promover seu álbum 

de estreia, “Baby One More Time”, em 1998, adotou como uma de suas formas de 

divulgação uma pequena turnê em shoppings centers dos Estados Unidos intitulada 

“Hairzone Mall Tour”, onde cantava sucessos de seu álbum para que ao final do 

espetáculo seus fãs fossem estimulados a comprar o disco nas lojas do shopping, 

podendo receber autógrafos, brindes e tirar fotos com a cantora. Sobre esse tipo coisa, 

Kendzerski (2009, p. 115) enfatiza que “na década de 90, o impacto da publicidade 

tradicional despertava interesses e levava o consumidor a visitar uma loja para adquirir 

produtos e serviços”.  
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Figura 17 – Britney Spears e fãs em sua turnê em shoppings nos Estados Unidos. 

 

Fonte:  www.britneyonline.com.br, 2018 

 

No fim da década de 90 a internet vivia um momento de ascendência nos meios 

de comunicação que possibilitou os co1nsumidores a terem um poder de voz 

colocando o Marketing a mais uma mudança. Bruner (1998 p.1) diz que 

 

Não há dúvida de que no breve espaço de tempo de dois anos em meados 
da década de 90, a internet e a World Wide Web tornaram-se o meio de 
comunicação mais importante desde o advento da televisão, e que estão 
redefinindo fundamentalmente o entendimento contemporâneo sobre vendas 
e marketing. (BRUNER, 1998, p.1)  

 

Torres (2009 p. 24) discorre que na internet “não há mais separação entre o 

produtor e consumidor. Não há mais exclusividade de produção nem na mídia nem no 

software”.  

A partir desse novo contexto o marketing experimentou um desenvolvimento 

sem precedentes explicitando a dificuldade de aplicação do Marketing 1.0 no 

momento em que os consumidores passavam a querer ser percebidos e vistos 

individualmente, descolando-se da massa. Com a mochila cheia de informação e 

munidos de suas razões e emoções, mais exigentes comparados a gerações 

anteriores, os consumidores agora utilizavam a era da informação para obter 

conhecimento sobre as empresas e seus produtos, selecionando muito mais seus 

pontos de compra e empurrando o marketing para uma nova reformulação de suas 

abordagens.  

Cavallini (2008) aborda essas transformações enfatizando o surgimento da 

possibilidade de iteração entre marcas e públicos a partir da internet, realidade que 
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forneceu ao consumidor novos meios para pesquisa e comparação entre produtos e 

serviços de seu interesse, tornando-se ativo, portanto, também na geração de 

conteúdo sobre essas marcas. Cavallini (2008) ressalta ainda que “o consumidor vai 

de passivo a ativo, passando a tornar a iniciativa no relacionamento e ter voz ativa. 

Ele fala mais e é mais ouvido” (CAVALLINI, 2008, p. 25). 

Em uma transição da ação para a interação surge o Marketing 2.0 totalmente 

voltado ao consumidor e sua satisfação. Também conhecido como marketing de 

relacionamento que segundo Levitt (1990, p. 120) 

 

O Marketing de Relacionamento funciona como um casamento do cliente com 
a organização, cujas partes possuem expectativas distintas e necessidades 
específicas. Aborda ainda que o sucesso em marketing, assim como no 
casamento, traduz-se em um relacionamento inevitável de interdependência. 
Interdependência esta que leva a organização a não somente pensar na 
prestação de serviço como um simples complemento, mas elevar tal 
abordagem a uma visão mais concreta de satisfação do cliente. (LEVITT, 
1990, p.120) 

 

O Marketing 2.0 em suas características aproxima a empresa ao cliente e o 

considera como um participante ativo nas estratégias de marketing e não apenas um 

receptor inerte, esse consumidor assume uma postura mais crítica com sua compra. 

Com a aplicação do Marketing 2.0 na indústria fonográfica, não bastava o lançamento 

do produto e a espera pela venda, afinal o cenário vivia uma variedade de artistas 

para consumir e consumidores com desejos a serem supridos, Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2012, p.4) afirmam que com essa mudança  

 

Os consumidores estão em melhor situação porque suas necessidades e 
desejos estão sendo atendidos. Têm opção em meio a uma gama de 
características funcionais e alternativas. Os profissionais de marketing de 
hoje tentam chegar ao coração e à mente do consumidor. (KOTLER, 
KARTAJAYA E SETIAWAN 2012, p.4)  

 

Nos anos 90 a indústria musical vivia o surgimento das boybands59 que 

dançavam e cantavam música pop e que rapidamente tomaram-se parcela importante 

do mercado fonográfico. N’Sync e Backstreet Boys foram dois dos principais grupos 

do mainstream60 adolescente daquela época. Duas bandas muito semelhantes, mas 

que operavam de maneira distinta diante de seus públicos. A primeira com um foco 

                                                           
59 Grupos musicais constituído apenas por garotos. 
60 Conceito que expressa uma tendência ou moda principal. 
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bastante claro em seus videoclipes, com uma pegada que estava em alta naquela 

época – filmes de terror.  A outra, N’Sync, entre outras ações, ficou famosa por fabricar 

bonecos dos integrantes com suas características.  

Taylor Swift, posterior a eles, já surgiu quando as aplicações do Marketing 1.0 

e 2.0 estavam em grande parte defasadas por conta das inovações tecnológicas. 

Enquanto o Marketing 2.0, por exemplo, centralizava-se na satisfação das 

necessidades do cliente, o Marketing 3.0 “leva o conceito de marketing à arena das 

aspirações, valores e espírito humano” (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2012, 

p.5), abrangendo aspectos muito mais profundos e complexos do que apenas as 

necessidades do consumido, mas levando em consideração toda visão de mundo, 

seu espírito.  

Passou a ser utilizado na Ásia em novembro de 2005 por um grupo de 

consultores da MarkPlus, uma empresa de Marketing asiática, e aprimorado por Philip 

Kotler, em um momento em que algumas das mais graves crises econômicas 

enfrentadas pelos mercados e mundiais possibilitavam o aparecimento de pandemias, 

aumento da pobreza e da degradação do meio ambiente. As empresas, como uma 

tentativa de resposta, passam a oferecer esperança aos indivíduos, que não são mais 

apenas consumidores (no sentido de consumo, esgotamento), a partir de seus 

próprios valores e preocupações.  

Em 2012, provavelmente já inserida nessa nova concepção de marketing, 

Taylor Swift escreve uma canção intitulada “Ronan” após ter lido em um blog o 

desabafo de uma mãe que teve seu filho (Ronan) morto em decorrência de uma 

espécie de câncer que ocorre principalmente em crianças. Taylor lançou a canção nas 

plataformas digitais e toda receita gerada pelas vendas da canção foi doada para 

instituições de caridades, para pacientes diagnosticados com câncer. Swift também 

realizou uma performance61 da música para sua divulgação no evento Stand Up 2 

Cancer que arrecada doações através de ligações do público, para ajudar os 

portadores de câncer nos Estados Unidos.  

 

 

 

                                                           
61 Performance disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QwYVYodNjs4>. Acesso em: 20 
de nov. de 2018. 
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Figura 18 – Taylor Swift durante performance de “Ronan” no Stand Up 2 Cancer. 

 

Fonte: www.youtube.com, 2012 

 

Afora ações como essas, a cantora ainda se engaja em causas sociais em que 

ela própria esteve envolvida como vítima, como em 2017 quando foi ao tribunal 

denunciar o assédio sofrido de um DJ de uma rádio durante um meet and greet62. Ao 

ganhar a causa pediu apenas um dólar simbólico. Após o fim do processo Taylor doou, 

com seus próprios recursos, uma quantia não divulgada para a Joyful Heart 

Foundation, uma organização que ajuda vítimas de agressão sexual, além de ajudar 

financeiramente a cantora Kesha, com 250 mil dólares, que estava em uma luta 

judicial com seu produtor acusado de abuso sexual.  

Com grande presença na causa, a cantora foi capa da revista TIME63 que 

elegeu as personalidades do ano de 2017 junto com outras mulheres que também 

quebraram o silêncio sobre assédio sexual sofrido em suas vidas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Ingresso que permite conhecer o artista, geralmente antes de iniciar o show. 
63 Revista disponível em: <http://time.com/5049659/taylor-swift-interview-person-of-the-year-2017/>. 

Acesso em: 21 de nov. de 2018.  
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Figura 19 – Capa da revista TIME de dezembro de 2017. 

 

Fonte: www.time.com, 2017  

 

O Marketing 3.0, portanto, a partir desses exemplos, tem estreita relação com 

a nova onda de tecnologia que facilitou e possibilitou um outro tipo de conduta social. 

Tecnologias que acompanharam e são acompanhadas por mudanças de ordem 

cultural, e que reconectam os sujeitos em grupos e comunidades. Uma nova fase 

“formada por três grandes forças: computadores e celulares baratos, Internet de baixo 

custo e fonte aberta” (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2012, p.7).  

A internet realmente foi um fator de grande importância. Para Pinho (2004 

p.107) “na web, a interação com o consumidor potencial é instantânea, já que permite 

que a empresa tenha um feedback da efetividade de sua publicidade on-line. O futuro 

das comunicações de marketing será também o das mídias sociais que podem ser 

classificadas em duas categorias: “uma composta de mídias sociais expressivas, que 

incluem blogs, Twitter, Youtube, Facebook [...] A outra [...] a das mídias colaborativas, 

que inclui sites como Wikipedia” (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2012, p.7). 

Desde os primórdios da carreira de Taylor Swift, a cantora já utilizava essa onda 

de tecnologia, durante os anos de 2005 e 2006 quando iniciava seu contrato com a 

Big Machine Records, gravadora de Scott Borchetta, utilizava como ponte de contato 

com os seus primeiros fãs a rede social Myspace, onde publicava fotos, e também 
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divulgava seus primeiros trabalhos na plataforma, criando assim um engajamento com 

seus seguidores que tinham a possibilidade de comentar suas publicações. Durante 

o lançamento do single “Fifteen” do álbum “Fearless” que contava a história de sua 

amiga Abigail que também participava do videoclipe, Taylor publicava fotos pessoais 

com sua amiga para que seus seguidores se sentissem próximos a elas. Em um dos 

livros de biografia de Swift “Taylor Swift: A história completa” o Myspace é citado por 

Newkey-Burden (2014) como um ponto importante na carreira da cantora enfatizando 

que a página do Myspace de Taylor foi uma dimensão importante para a promoção 

do seu primeiro álbum e seu primeiro single.  

 

Figura 20 – Foto pessoal publicada no Myspace de Taylor Swift com sua amiga Abigail. 

 

Fonte: www.buzzfeed.com, 2016 

 

Ainda nos dias de hoje Taylor executa com maestria a criação de laços com os 

seus seguidores, a cantora no início de 2018 entrava em transmissões ao vivo de seus 

fãs no Instagram de surpresa64 e interagia com os usuários enquanto assistia o vídeo 

ao vivo, a reação dos fãs era de felicidade e satisfação criando ainda mais o 

sentimento de gratidão por Taylor. 

 

 

 

 

                                                           
64 Transmissões disponíveis no Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=28vjsEhNOuQ>. 
Acesso em 19 de nov. de 2018.  
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Figura 21 – Taylor Swift interagindo com fãs durante suas transmissões ao vivo no Instagram. 

 

Fonte: www.youtube.com, 2018 

 

Com o avanço dessa onda de tecnologia e a intensificação da conectividade 

que o mundo tem se beneficiado nos últimos anos, o marketing moldou-se para o 

digital definindo assim o Marketing 4.0. No marketing digital as mídias digitais 

disponibilizam um poder maior ao consumidor que desta vez adotam a inclusão social 

por meio das mídias sociais. Sobre isso Torres (2009) diz que 

 

As mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e podem ajudar 
a construir ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitaria. 
O consumidor não absorve mais a propaganda de seu produto como antes. 
Hoje ele verifica na Internet informações nas experiências de outros 
consumidores com quem mantém uma relação a partir das mídias sociais. 
(TORRES, 2009, p.111).  

 

As mídias sociais disponibilizaram plataformas para que os consumidores 

pudessem compartilhar suas opiniões sobre determinadas marcas, para que assim 

influenciassem outros consumidores e vice e versa. De acordo com Kotler, Kartajaya 

e Setiawan (2017) os consumidores se sentem mais confortáveis em confiar em 

círculos sociais (família e amigos) do que em comunicações de massa, desta forma 

as organizações necessitam colocar os consumidores na posição de amigos e colegas 

das marcas além de assumir um papel autêntico e honesto sobre o valor praticado, 

pois as 
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Empresas e marcas com reputações fortes e alegações honestas sobre seus 
produtos não deveriam ter motivo para se preocupar. No entanto, aquelas 
que fazem alegações falsas e têm produtos ruins não sobreviverão. É 
praticamente impossível esconder falhas ou isolar reclamações de clientes 
em um mundo transparente e digital (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 
2017, p.29). 

 

Taylor atualiza suas mídias digitais frequentemente com atualizações de sua 

vida profissional e pessoal, conectada diretamente com os seus fãs e sempre que 

possível interagindo com os seus apoiadores. As redes sociais de Taylor como um 

dos meios de mídia digital utilizado pela cantora conta com milhões de pessoas 

conectadas, seu Instagram ultrapassa os 113 milhões de seguidores, a página da 

cantora no Facebook possui 72 milhões de curtidas e seu Twitter 83 milhões de 

seguidores até o último semestre de 2018. 

Todas essas redes sociais foram ferramentas fundamentais em várias fases da 

carreira da cantora, mas se tornaram ainda mais importantes a partir do lançamento 

do álbum “1989” quando em agosto de 2016 Taylor começou a dar pistas de seu 

próximo álbum em seu Instagram65 e divulgou que em seguida faria uma 

videoconferência ao vivo no Yahoo para anunciar seu novo single diretamente do topo 

do Empire State Building, um arranha-céu de 102 andares no centro de Manhattan, 

em Nova York. Em seguida Taylor divulgou o videoclipe de “Shake It Off” e a capa do 

seu disco de estúdio “1989”66. 

A cantora também possui uma própria rede social para smartphones voltada 

para seus fãs, o aplicativo se chama “The Swift Life67” e seu objetivo é a interação dos 

swifties68 através de missões dadas pelo aplicativo. Ali os fãs também recebem 

conteúdo exclusivo e podem utilizar os Taymojis, uma espécie de figuras de 

momentos marcantes na carreira da cantora, além ajudar uns aos outros para 

desbloquear novas figuras e ouvir canções. O aplicativo foi anunciado em suas redes 

sociais em outubro de 201769 e foi bem recebido pelos fãs. Kotler, Kartajaya e Setiawan 

(2017) enfatizam a importância dos aplicativos para o aprimoramento das experiências 

                                                           
65 Matéria Disponível em: <https://www.billboard.com/articles/instagram/6206961/taylor-swift-new-
album-instagram>. Acesso em: 26 de nov. de 2018. 
66 Matéria Disponível em: <https://www.usatoday.com/story/life/music/2014/08/18/taylor-swift-yahoo-
live-stream/14242387/>. Acesso em: 26 de nov. de 2018. 
67 Disponível para download na App Store: <https://itunes.apple.com/nz/app/taylor-swift-the-swift-
life/id1205727849?mt=8>. Acesso em: 27 de nov. de 2018. 
68 Nome dado para os fãs de Taylor Swift. 
69 Anúncio no Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=f24IrRsf-lQ>.  
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digitais. Pode-se somar a essa visão o “Relatório de Mobilidade Ericsson” que afirma 

que mais de 70% da população global possuirá smartphone em 202070. 

 

Figura 22 – Capturas de tela do aplicativo “The Swift Life” 

 

Fonte: Aplicativo The Swift Life, 2018 

 

No Marketing 4.0 o consumidor assume novos caminhos a percorrer até a 

aquisição de um produto ou serviço. Um dos primeiros modelos para caracterizar a 

jornada do consumidor foi o criado por St. Elmo Lewis, o modelo AIDA, que significa 

Atenção, Interesse, Desejo e Ação, e guiava os profissionais de marketing a chamar 

atenção, gerar interesse, despertar o desejo para que no fim o consumidor conceba a 

ação. O modelo foi modificado por Derek Rucker da Kellog School of Management, 

que passou a chama-lo de “4As” onde a jornada do consumidor passa pela 

“Assimilação”, “Atitude”, “Ação” e “Ação nova”. Basicamente nessa modificação o 

                                                           
70 Relatório Disponível em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/70-da-populacao-mundial-usara-
smartphone-ate-2020>. Acesso em: 27 de nov. de 2018. 
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consumidor toma conhecimento da marca (assimilação), gosta ou não dela (atitude), 

decide se compra ou não (ação) e analisa se repete a compra (ação nova).  

Na atualidade, com o consumidor vivendo a era da conectividade, as exigências 

são bem maiores, e assim “um novo caminho do consumidor deve ser definido para 

acomodar as mudanças moldadas pela conectividade” (KOTLER, KARTAJAYA E 

SETIAWAN, 2017, p.79). Diante disso uma outra modificação no modelo AIDA se 

impõe. Agora os “5As”: “Assimilação”, “Atração”, “Arguição”, “Ação” e “Apologia” 

(KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2017).  

Nessa leitura o consumidor é exposto à marca em um elo de experiências 

passadas, comunicações já feitas e/ou alguém próximo comentando positivamente 

sobre ela (assimilação), para em seguida a consciência do consumidor processar as 

mensagens e criar memórias de curto prazo e/ou ampliar memórias de longo prazo 

(atração). No terceiro momento o consumidor instigado costuma dar um 

prosseguimento através de pesquisas sobre a marca afim de obter informações 

diretamente dessas marcas ou a partir de relatos de amigos e família (arguição). E 

uma vez convencidos passam para o estágio de ação, que não necessariamente é de 

compra (ação), mas também de interação. Apenas após todos esses estágios e  com 

o tempo é que o consumidor passa a desenvolver fidelidade à marca, exercendo sua 

defesa (apologia) (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2017).  

 

Figura 23 – Mapeamento do caminho do consumidor nos “5As”. 

 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Swtiawan (2017) 
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No período de divulgação do single de Taylor Swift “Look What You Made Me 

Do”, em 2017, a assimilação foi instigada através da exposição de banners eletrônicos 

em diversas fontes de tráfego, tanto on-line quando off-line. Foram inseridos, por 

exemplo, materiais de divulgação em alguns locais dos Estados Unidos, incluindo uma 

das maiores e mais icônicas avenidas do mundo, a Times Square. Ali, uma a foto de 

Taylor com o nome de seu single, foi exposta com o anúncio que pedia a execução 

da música da cantora na plataforma de streaming Spotify, gerando assim uma atração 

para aqueles que se sentiram estimulados com o anúncio.   

Os formatos para divulgação de “Look What You Made Do” facilitaram a 

mensuração e avaliação dos resultados da campanha, uma vez que o anúncio exibia 

em qual plataforma a canção estava presente, agilizando assim a fase de ação do 

consumidor. Possibilidades (de mensuração de resultados) quase inexistentes na 

mídia tradicional, por exemplo, que tem como únicos parâmetros as pesquisas de 

audiência e as informações sobre tiragem impressa (no caso de jornais e revistas).  

 

Figura 24 – Anúncio de “Look What You Made Me Do” na Times Square em Nova York. 

 

Fonte: www.twitter.com/scottborchetta, 2017 
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O resultado da divulgação do single mostrou um recorde que a música foi a 

mais executada no Spotify nas primeiras 24 horas com 8 milhões de execuções na 

plataforma, um novo recorde. Os fãs parecem ter percorrido exatamente o caminho 

dos “5As”. Tudo ocorreu espontaneamente entre os usuários das redes sociais que 

reproduziram comentários positivos sobre a canção para seus seguidores e amigos.  

 

Figura 25 – Tweet de uma usuária do Twitter sobre “Look What You Made Me Do”. 

 

Fonte: www.twitter.com/blackstarws, 2017 

 

Figura 26 – Publicação de um usuário do Facebook sobre “Look What You Made Me Do”. 

 

Fonte: www.facebook.com, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Figura 27 – Vídeo de usuário do Youtube ouvindo “Look What You Made Me Do”. 

 

Fonte: www.youtube.com, 2017  

 

A chamada fase de “Apologia” é de total importância para as marcas na 

contemporaneidade. O relacionamento com os clientes está cada vez mais valorizado 

e as adequações das marcas perante o fenômeno tecnológico faz públicos aderirem 

a estratégias que não exijam deles apenas e tão somente o consumo de algo, mas 

também a possibilidade de atuar junto com as marcas e defende-las. As experiências 

promovidas, planejadas, simuladas, são uma das alternativas capazes de tornar os 

clientes advogados do produto ou serviço e estão sendo massivamente investidas nas 

estratégias atuais.  

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) lembram de três técnicas que possibilitam 

o engajamento capaz de criar defensores da marca: 1) aprimorar experiências digitais, 

2) fornecer soluções com CRM social e 3) estimular o consumidor através da 

gamificação. A primeira técnica é o aprimoramento das experiências digitais com 

aplicativos. De acordo com um estudo realizado em 2018 pela Deloitte71, o americano 

verifica seu celular em média 52 vezes ao dia.  

Taylor Swift legitima o poder dos aplicativos na contemporaneidade e a 

importância do aprimoramento de experiência dos seus fãs. Em 2014 a cantora lançou 

um outro aplicativo, agora em parceria com a American Express72, chamado “Amex 

                                                           
71 Empresa de serviços de Nova York. 
72 Empresa de serviços financeiros dos Estados Unidos. 
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Unstaged: Taylor Swift Blank Space Experience”73. O aplicativo foi disponibilizado 

gratuitamente junto com o videoclipe da música “Blank Space” para sua promoção. O 

intuito do aplicativo é dar a oportunidade para os swifties explorarem o cenário do 

videoclipe em 360º graus, além de seguir os personagens do clipe para ver o que 

acontece além das cenas presentes do vídeo. O aplicativo venceu a categoria de 

Melhor Programa Interativo no Emmy Award, cerimônia atribuída a programas e 

profissionais de televisão. 

 

Figura 28 – Captura de tela do aplicativo “Amex Unstaged: Taylor Swift Blank Space 

Experience”. 

 

Fonte: www.yahoo.com, 2014 

 

Figura 29 – Taylor Swift e seus amigos com o seu Emmy Award. 

 

Fonte: www.ew.com, 2015 

                                                           
73 Download do aplicativo disponível em: 
<https://www.americanexpress.com/international/content/unstaged-app/index.html>. Acesso em: 29 
de nov. de 2018. 
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“Em um mundo altamente conectado, um desafio-chave para marcas e 

empresas é integrar elementos on-line e offline à experiência total do cliente” 

(KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2017, p.40). Taylor Swift, por exemplo, ainda 

investe em experiências off-line com os seus fãs. Segundo o Marketing Design (2015) 

através de experiências novas as pessoas são naturalmente levadas a conexões 

mentais novas, possivelmente percebem com um novo olhar as situações.  

Uma das estratégias de Taylor voltada à interação off-line é normalmente 

executada durante o pré-lançamento de seus álbuns. Por exemplo, dias antes do 

lançamento do álbum “reputation” a cantora convidou cerca de 100 fãs de 13 países 

diferentes para ouvirem seu álbum antes do lançamento. Intitulada “reputation secret 

sessions” a reunião conta com a presença de Taylor, perguntas e respostas, 

brincadeiras e comidas em alguma das residências da cantora. A estratégia gerou o 

conceito de “Apologia” dos fãs que comentaram em suas redes sociais sobre o 

privilégio de ouvir o álbum antes do lançamento. 

 

Figura 30 – Taylor e fãs na “reputation secret sessions”. 

 

Fonte: www.billboard.com, 2017 
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Figura 31 – Tweet de um fã que participou da “reputation secret sessions”.74  

 

Fonte: www.twitter.com/rg121912, 2017 

 

Figura 32 – Tweet de um fã que conheceu Taylor na “reputation secret sessions”.75 

 

Fonte: www.twitter.com/swiftsmarvel, 2017 

 

O CRM (Customer Relationship Management), por sua vez, consiste na filosofia 

de negócio que entende as necessidades dos potenciais e atuais clientes da empresa 

(SWIFT, 2001), com softwares que obtém dados dos consumidores que são 

analisados para geração de ações, produtos, serviços e pontos de contato da empresa 

com o cliente. Especificamente sobre o a diferença entre o CRM tradicional e o social 

é possível dizer que 

                                                           
74 Tradução: “Eu estou tão grata por todos que eu conheci na #reputationSecretSessions” 
75 Tradução: “Gente eu simplesmente conheci Taylor Swift na Reputation Secret Sessions!!!!!!” 
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 A tradicional gestão de relacionamento com o cliente (CRM) é tipicamente 
voltada para a empresa [...] as empresas ditam como deve ser feita a 
comunicação com os clientes e usam os canais de sua preferência, como e-
mail e centrais de atendimento, para enviar suas mensagens. No CRM Social, 
são os clientes que iniciam a comunicação por meio de consultas pela mídia 

social. (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN 2017, p.188). 

 

Ou seja, o CRM social consiste nas técnicas de CRM adquiridas por 

informações colhidas nas redes sociais, consegue se diferenciar do tradicional pois 

além de obter dados sociodemográficos como sexo, idade, endereço etc., o CRM 

social obtém também dados psicográficos como preferências pessoais, opiniões e 

comportamentos do cliente.  

No período das eleições presidenciais dos estados unidos em 2016 Taylor Swift 

sofreu duras críticas nas redes sociais por conta daquilo que entendiam ser uma 

omissão política dada ascensão do candidato republicano Donald Trump. 

Celebridades como a cantora Demi Lovato entraram para valer na campanha contra 

o candidato. Demi chegou a dar uma entrevista entendida por muitos fãs como uma 

espécie de indireta para Taylor Swift. Ela disse:  “não se intitule uma feminista se você 

não faz o trabalho direito. Eu tenho um imenso respeito por mulheres como Lena 

Dunham ou Beyoncé, que fazem incríveis discursos políticos com seus trabalhos”. 

Alguns usuários das redes sociais também repudiaram Taylor em suas publicações 

como forma de pedido de posicionamento, alguns mencionando diretamente o perfil 

da cantora.  

Figura 33 – Publicação no Facebook sobre posicionamento político de Taylor Swift.76 

 

Fonte: www.facebook.com, 2016 

                                                           
76 Tradução: “*suspiros* Hey Taylor Swift, Lena Dunham; Tina Fey etc... Você só expressa seu 
feminismo, visão política liberal e opiniões quando se trata de pessoas brancas de classe média? Se 
assim for, você está fazendo isso errado.” Disponível em: 
<https://www.facebook.com/alexsa.tolentino/posts/1710672842532911>. Acesso em: 30 de nov. de 
2018. 
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Figura 34 – Tweet sobre posicionamento político de Taylor Swift.77 

 

Fonte: www.twitter.com/rahul_sharma9, 2016 

 

Dois anos depois, após a enxurrada de críticas recebidas em 2016, Taylor Swift 

assumiu a responsabilidade de se posicionar politicamente nas eleições para o 

senado dos Estados Unidos de 2018. Apoiou os democratas em seu Instagram78 

afirmando que apesar de ter votado em uma mulher no passado para o cargo ela não 

poderia apoiar a candidata republicana Marsha Blackburn por seu posicionamento 

dentro do congresso. A cantora aproveitou para se mostrar contra o racismo, 

homofobia e machismo dizendo 

 

Eu acredito na luta pelos direitos LGBT, e que qualquer forma de 
discriminação baseada em orientação sexual ou gênero é ERRADA. Eu 
acredito que o racismo sistêmico que ainda vemos neste país em relação a 
pessoas de cor é aterrorizante, repugnante e predominante. Eu não posso 
votar em alguém que não esteja disposto a lutar por dignidade de TODOS os 
americanos, não importa sua cor de pele, sexo ou quem eles amam. (Trecho 
do texto publicado por Taylor Swift no Instagram).  

 

A cantora declarou seu voto ao candidato democrata Phil Bredesen para o 

senado do Tennessee e pediu para seus seguidores buscarem mais informações 

sobre os candidatos e para votarem de acordo com os seus valores. De acordo com 

o site vote.org79, site que ajuda pessoas a se registrarem on-line, 65 mil indivíduos se 

registraram para votar nas primeiras 24 horas de pessoas entre 18 e 29 anos e em 48 

horas foram registradas 240 mil pessoas. O site considerou que somente 57 mil 

                                                           
77 Tradução: “Ei Taylor Swift, é meio decepcionante que você não tenha comentado sobre os 
recentes eventos políticos, quase todo mundo comentou”. Disponível em: 
<https://twitter.com/rahul_sharma9/status/798428465192206337>. Acesso em: 30 de nov. de 2018.  
78  Publicação disponível em: <https://www.instagram.com/p/BopoXpYnCes/>. Acesso em: 01 de dez. 
de 2018. 
79 Entrevista disponível em: <https://www.buzzfeednews.com/article/claudiarosenbaum/taylor-swift-
voter-registration-spike>. Acesso em: 01 de dez. de 2018. 
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registros para votar foram endossados em todo o mês de agosto e disse ter sido 

provavelmente motivado pela postagem da cantora. 

Finalmente o engajamento digital abordado por Kotler, Kartajaya e Setiawan 

(2017) consiste na estimulação do comportamento desejado através da gamificação: 

“o uso de princípios dos jogos em contextos alheios ao jogo” (KOTLER, KARTAJAYA 

E SETIAWAN, 2017, p.192). A gamificação é muito utilizada em programas de 

fidelidade como programas de milhagem das empresas aéreas em que os clientes 

são incentivados a fazer pontos que resgatados geram recompensas, e em 

comunidades de clientes como o TripAdvisor que premia os usuários por sua 

reputação baseada em contribuições feitas no site. Uma pesquisa da Pew Research 

Center80 revelou, embasando-se em mais de mil interessados e críticos da tecnologia, 

que 53% deles concordavam que em 2020 a gamificação se tornaria predominante.  

No início das vendas de ingressos da turnê “Reputation Stadium Tour”, Taylor 

Swift utilizou uma estratégia de gamificação. Em parceria com a empresa de ingressos 

Ticketmaster a cantora anunciou um sistema chamado “Taylor Swift Tix81” onde os fãs 

que comprassem mais produtos em sua loja virtual e mais interagissem nas redes 

sociais assistindo e compartilhando seus vídeos teriam mais chances para obter um 

ingresso para o seu show. A estratégia, segundo Taylor, era para que os ingressos 

chegassem em fãs realmente fiéis, impedindo que os ingressos fossem adquiridos por 

cambistas ou bots, uma aplicação de software que é criada para simular ações 

humanas na internet.  

No “Taylor Swift Tix” era mostrado uma barra de progresso que indicava o nível 

que o fã se encontrava em comparação aos outros usuários. O renomado site meio e 

mensagem, responsável por conteúdos sobre o mercado de comunicação brasileiro, 

avaliou a estratégia da cantora como “um exemplo de como a lógica da gamificação 

pode ajudar a potencializar o consumo e reforçar o valor aspiracional de uma marca 

no mercado do entretenimento”82 (MEIO E MENSAGEM, 2017).  

                                                           
80 Centro de pesquisas que fornece informações sobre questões e tendências que estão moldando os 
Estados Unidos e o mundo. Pesquisa disponível em: <http://www.pewinternet.org/2012/05/18/the-
future-of-gamification/>. Acesso em: 02 de dez. de 2018.  
81 Anúncio disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=1i5B1asvFxY>. Acesso em: 02 de dez. 
de 2018.  
82 Matéria disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/09/21/o-que-
taylor-swift-nos-ensina-sobre-fidelizacao.html>. Acesso em: 02 de dez. de 2018.  
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Isso tudo mostrar como Taylor Swift adequa-se constantemente às novidades 

e demandas que o mercado exige. Na contemporaneidade o fazer publicitário não é 

mais invasivo, a cantora utiliza estratégias como aplicativos de smartphone, 

publicações em redes sociais para geração de adesão espontânea, diferenciando-se 

das estratégias massivas de anos passados. Godin (2002) diz que não é mais possível 

sobreviver interrompendo a vida das pessoas com mensagens que elas não querem 

ouvir, usando métodos que incomodam.  

É inegável que as estratégias da cantora foram positivas em sua maior parte e 

responsáveis pelos ótimos resultados de sua carreira dentro da indústria fonográfica. 

As vendas mundiais dos “álbuns” de Taylor foram crescentes no decorrer dos anos. E 

isso desde o seu primeiro lançamento como mostra a contagem do Hits Daily 

Double83, uma revista especializada na indústria musical norte-americana que 

considera novos modelos de consumo como os streamings. 

 

Figura 35 – Tabela de vendas mundiais de Taylor Swift.  

 

Fonte: www.hitsdailydouble.com, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Contagem disponível em: <http://hitsdailydouble.com/news&id=314402>. Acesso em: 03 de dez. de 
2018.  
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4 CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou a compreensão de como a cantora norte americana 

Taylor Swift utiliza as noções do Marketing 4.0, o chamado marketing digital, e a 

publicidade contemporânea, para obter uma parcela considerável do mercado 

mainstream da indústria fonográfica mundial. Para fazer isso foi necessário realizar 

uma análise das estratégias empregadas por Taylor ao longo dos anos e cruzá-la com 

a história das redes sociais, do marketing e da publicidade.  

No primeiro capítulo foi possível analisar em ordem cronológica os feitos de 

Swift desde o início de sua carreira até seu último trabalho. Foram expostos alguns 

dos recordes obtidos pela cantora, número de vendas dos seus discos e singles, suas 

certificações nas associações da indústria fonográfica e posições de seus 

lançamentos em algumas tabelas musicais mais relevantes dos Estados Unidos como 

a Billboard Hot 100 e The Billboard 200.  

Também os pontos de vista de veículos de comunicação especializados como 

as revistas Billboard e Rolling Stone foram necessários para a real percepção dos 

feitos de Taylor em sua carreira. Ainda neste capítulo, de forma rápida, abordou-se 

um pouco da história das principais redes sociais interativas existentes, pareando-as 

com a carreira de Taylor. 

No segundo capítulo foram exploradas as definições sobre publicidade e 

marketing anteriores às que conhecemos hoje, mostrando o modelo comunicacional 

desde a teoria hipodérmica até as transformações culturais e tecnológicas que 

possibilitaram o surgimento de novos espaços na estrutura social e no fazer 

publicitário. Com isso foi possível compreender como Taylor Swift mantém manteve-

se como uma das maiores estrelas da indústria musical e de que forma se adequa ao 

que o mercado atual e seus fãs exigem. 

Ainda no segundo capitulo foram discutidas algumas abordagens teóricas 

sobre a “evolução” do marketing no decorrer do tempo, desde aquele centrado no 

produto, na massa, até o marketing contemporâneo, mais voltado para a vida das 

pessoas e ao que elas entendem como importante para elas e para o mundo. Conceito 

percebido em algumas estratégias implementadas por Taylor e aqui também 

demonstradas. Tudo contribuindo para o entendimento de como as redes sociais, 

hoje, são fundamentais para o aprimoramento do relacionamento com os clientes, 

geração de negócios e fortalecimento da comunicação publicitária. 
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O segundo capítulo prosseguiu na discussão sobre o Marketing 4.0 espelhando 

o surgimento das principais redes sociais à carreira de Taylor. E a partir do que foi 

apresentado é possível afirmar que as mídias sociais proporcionaram um poder maior 

ao consumidor e que, considerando Torres (2009), hoje podem ajudar a construir e 

até mesmo a destruir uma marca, como exemplificam os acontecimentos e polêmicas 

da carreira de Taylor, principalmente aqueles relacionados ao rapper Kanye West. 

Pode-se afirmar também que as mídias sociais, com suas plataformas, 

permitem o compartilhamento de opiniões dos consumidores sobre as marcas e 

podem influenciar outras pessoas que se sentem mais confortáveis em confiar em 

alguém mais próximo a elas do que propriamente na propaganda tradicional de um 

produto ou de um serviço. 

O levantamento teórico e as pesquisas feitas no desenvolvimento do trabalho 

destacaram a importância do comportamento de compra do consumidor que no 

Marketing 4.0, de acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012), assume uma nova 

cara com os “5As”, compreendendo que as marcas necessitam de estratégias 

diferenciadas, de experiências on-line e off-line, aprimoramento do CRM e de noções 

de gamificação e afins para levar o consumidor até a última fase desse jogo: a 

“Apologia” da marca. O capitulo possibilitou a compreensão de que Taylor Swift soube 

fazer isso muito bem. 

Outro ponto relevante foi a descoberta da utilização de aplicativos pela cantora, 

compreendido no desenvolvimento do trabalho como uma das maneiras de 

aprimoramento dessa experiência de consumo aqui já ressaltada no dia-a-dia dos 

públicos contemporâneos. 

As conclusões das análises realizadas, de maneira geral, sugerem que o 

marketing digital e a publicidade foram utilizados de maneira complementar na carreira 

da cantora Taylor Swift em várias de suas principais e decisivas fases, gerando 

resultados importantes para a sua carreira. Resultados que aparecem na venda de 

milhões de álbuns e músicas e atingem posições globais destacadas no âmbito da 

influência digital.  

Por fim, foi possível perceber que ao mudarem-se as gerações e tecnologias, 

a publicidade e o marketing também se modulam para atender às novas exigências 

derivadas dessas alterações. E que marcas e mesmo artistas como Taylor Swift, 

precisam estar atentos a estes movimentos sob pena de não acompanharem aquilo 
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que exigem seus fãs – que é o que verdadeiramente são ou deveriam ser os seus 

“clientes”.  
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