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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo de estudo a forma de 
posicionamento do cantor cearense Wesley Safadão perante o mercado 
consumidor, posicionando sua marca WS e utilizando o seu mix de produtos para 
alongar a experiência de uso dos seus produtos. Aproveitando do seu patamar de 
posicionamento de marca usufrui de forças que fortificam o seu principal produto do 
mix, o show do grupo musical. Para tanto, será descrito sobre a história do ritmo 
forró, suas ramificações de gênero musical, ampliação geográfica, marcas e 
produtos e mercados do grupo Wesley Safadão, histórico da marca WS, produtos 
comercializados pela empresa, participação de mercado, análise das estratégias e 
posicionamento da marca frente ao mercado, público-alvo, segmentação e 
estratégias utilizadas pela empresa para implementação do seu mix de produtos, 
utilizando assim de tais atrativos mercadológicos para fortificar o posicionamento da 
marca, a fim de obter novos mercados e se fixar como uma grande empresa no 
show business. O resultado de tal observação relaciona o crescimento da marca 
Wesley Safadão perante o mercado consumidor, utilizando de diversos artifícios 
para se tornar uma grande marca no mercado business, oferecendo diversas opções 
de produtos para consumo do seu público. 
 

Palavras-chave: Marca. Consumo. Posicionamento. Wesley Safadão. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The present work has as main objective of study a form of positioning of the singer 
from Ceará state Welsey Safadão, facing the consumer market, positioning its brand 
WS, using its product mix to extend the experience of using its products. Taking 
advantage of its brand positioning platform, it benefits from strengths that fortify its 
main product of the mix, the show of the musical group. To do so, we discuss the 
history of the rhythm forró, its ramifications of musical genre, geographic expansion, 
brands and products and markets of the group Wesley Safadão, history of the brand 
WS, products marketed by the company, market share, strategic analysis of the 
market , positioning and strategies of brand, target audience and segmentation and 
strategies used by the company to implement its product mix, thus using such market 
attractions to strengthen brand positioning by gaining new markets and establishing 
itself as a major company in business shows. The result of this observation relates 
the growth of the Wesley Safadão brand to the consumer market, which uses a 
variety of devices to become a great brand in the business market, offering a variety 
of products for the consumption of its public. 
 

Keywords: Brand. Consumption. Positioning. Wesley Safadão. 
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INTRODUÇÃO 

 

O forró é um ritmo tipicamente nordestino e que possui inúmeros grupos 

musicais que tentam retratar a cultura da região. Em suas mais diversas vertentes, o 

forró eletrônico tem se destacado como o mais comercial e que vem apresentando 

as maiores cifras no atual mercado business brasileiro em 2016. 

Surgido na década de 1990, o forró eletrônico tem nacionalizado os seus 

representantes, tendo como um dos maiores nomes da atualidade o cantor cearense 

Wesley Safadão. O cantor leva o seu nome artístico à frente da sua banda e conta 

também com diversos outros grupos de entretenimento e arrecada verdadeiras 

fortunas Brasil afora.  

Tudo isso visando massificar as suas marcas através das mais diversas 

formas, desde a relação fã/ídolo, até mesmo a construção de grandes aparatos de 

marketing, contando também com um diversificado mix de produtos.  

A carreira do Wesley Safadão teve início em meados dos anos 2000, quando 

sua mãe e seu tio resolvem formar um grupo musical familiar. Os shows 

aumentaram, o grupo se profissionalizou e, nesse momento, o então vocalista 

deixou a banda e Wesley, que era apenas dançarino, ganhou a chance de assumir 

os vocais do grupo. O safadão, como é conhecido, se firma como cantor do grupo 

‘Garota Safada’1, que por alguns anos foi só mais um grupo coadjuvante no cenário 

forrozeiro no nordeste. No ano de 2009 emplaca o sucesso Estilo Namorador2, 

passando a ser uma das bandas mais comercializadas no Nordeste, seguido da 

banda Aviões do Forró3, até então a maior banda representante do gênero na época. 

Um embate formado pelas bandas acima mencionadas foi refinando os shows 

do Wesley, onde além do famoso “alô”, passou a oferecer ao público um show 

moderno, com grandes aparatos tecnológicos e grandes pirotecnias. Passou a 

investir pesadamente em um repertório jovem, que demonstrasse a situação do 

jovem nordestino da época, o qual deixa de ser figurado na pessoa simples e passa 

a ser retratado através de letras que esbanjam riquezas, mulheres, bebidas e carros.  

                                                           
1
 No ano de 2013, a banda passa por um reposicionamento de marca e deixa de se chamar Garota 

Safada, passando a ser conhecida pelo nome artístico do seu vocalista, Wesley Safadão. 
2
 Composição do potiguar Giannini Alencar. 

3
 Até então, a banda Aviões do Forró era a única e maior representante do ritmo em nível nacional e 

desfrutava dos maiores lucros com shows e vendas de produtos. 



12 

 

Partindo dessa visão de público, o cantor conquistou novos fãs, os quais além 

de seguir a banda a cada novo show nas cidades por onde passava, adquiriam 

bonés, camisas, copos, entre outros produtos, além da aquisição do seu primeiro e 

principal item do mix de produtos da marca WS, que é o show.  

O produto Wesley Safadão teve sua ascensão nacional a partir do ano de 

2012, quando passou a fazer parte da gravadora carioca Som Livre4, que é hoje um 

dos grandes nomes no mercado fonográfico nacional e mundial. Neste momento, 

gravou seu primeiro disco, intitulado “Uma Nova História”. Somado a isso, o cantor 

investiu em um marketing forte para transformar a sua banda não somente em um 

grupo de sucesso, mas também transformar seu nome em uma grande marca de 

consumo em todo território nacional.  

Sabendo de todo potencial de mercado, também será pesquisado sobre o 

grande investimento que a Som Livre, uma das maiores gravadoras da América 

Latina, vem tendo neste ritmo, antes tão pouco visado, e de tal forma fortificando 

através do seu canal de expansão nacional, a Rede Globo, uma das maiores 

emissoras de TV do planeta, um gênero musical que, por sua vez, consagra os 

artistas do seu casting, que usam dessa fama para vender os mais variados 

produtos que possuem em seu mix.  

Tão logo o cearense adentrou para a lista da gravadora global, percebeu-se 

sua ascensão pelo Brasil, onde passou a fazer shows fora do nordeste, que era o 

seu maior reduto de shows, tornando-se em 2016 o primeiro artista do estilo 

forrozeiro a ter realizado shows nos vinte e sete estados da nação brasileira. Para 

isso, leva inúmeras equipes de vendas para os seus shows, que passam a vender, 

além da mídia tradicional do CD e DVD, vários outros produtos, desde um simples 

‘alô’ até gargantilhas de semijoias para, com isso, massificar o seu nome junto ao 

consumidor. Entretanto, sua estratégia buscou agregar ao show outros itens de 

consumo e de tal maneira fixar o seu nome na vida dos seus fãs, prolongando de tal 

forma a experiência consumidor/ marca.  

Após elencar os pontos citados acima, indaga-se como o cantor Wesley 

Safadão usou do seu nome enquanto banda e com isso construiu um mix de 

produtos dentro da sua marca, conseguindo assim, êxito na expansão por todo 

território brasileiro?  

                                                           
4
 A gravadora Som Livre nasceu em 1969, no Rio de Janeiro. Pertencente às organizações Globo 

S/A, tem como principal função atender ao mercado musical da emissora de televisão do grupo. 
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Este trabalho, portanto, consiste em um estudo prioritariamente no ambiente 

virtual, cujo objetivo geral é avaliar como o cantor Wesley Safadão criou uma grande 

marca de consumo no mercado brasileiro, levando em consideração a relação 

estabelecida do mix de produtos do cantor para com os seus consumidores. Por 

consequência, objetivamos mais especificamente, mostrar como o produto Wesley 

Safadão usou a ascensão no mercado musical brasileiro para tornar sua marca 

forte; como também investigar a formulação dos produtos que compõem o mix da 

marca; e, finalmente, identificar a estratégia de marketing utilizada para a inserção 

dos produtos do mix no mercado consumidor. 

Como procedimento metodológico, este trabalho trata-se de uma pesquisa 

explicativa, que segundo Alexandre (2003) é aquela que explora os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Aprofunda o 

conhecimento da realidade, explica a razão e o porquê das coisas.  

Em relação à natureza da pesquisa, trata-se de um trabalho científico original 

que, para Bastos (2009) é aquele que se propõe a discutir um tema que está sendo 

particularmente estudado pela primeira vez. Já Andrade (apud BASTOS, 2009, p. 

75), afirma que a “análise e interpretação dos fatos e ideias, a utilização de 

metodologia adequada, bem como o enfoque do tema de um ponto de vista original 

são qualidades necessárias ao resumo do assunto”.  

Quanto ao objetivo da pesquisa, esta se caracteriza por ser do tipo 

explicativa, tratando-se de um tipo de pesquisa considerada mais complexa, 

sobretudo por visar fundamentalmente detectar os fatores que influenciam a 

concretização de determinados fenômenos (BASTOS, 2009, p. 77). 

O procedimento utilizado será mediante observações feitas em redes sociais, 

canais de informação e sites especializados do ramo do forró, tendo com isso uma 

pesquisa de “fontes de papel”, onde estão neste agrupamento a pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa documental (BASTOS, 2009). 

O objeto para desenvolver tal pesquisa foi o mix de produtos do cantor 

Wesley Safadão, a partir de uma interdisciplinaridade da proposta teórico-

metodológica, pensando na contribuição e representação social desse artista para 

uma nova cultura nordestina, partindo dos campos do marketing, música e 

analisando com viés social o consumo propiciado pelas marcas do cantor cearense.  
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Para descrever sobre tal pesquisa, será feita uma reflexão sobre as áreas 

mercadológicas. A partir de tais fatores serão designados laços do consumo, marca 

e marketing.  

O capítulo 1 será elencado sobre o forró e como chegou a ser um produto de 

consumo nacional, enfatizando seu histórico, seus recordes, a área de abrangência 

e como ele tem transformado seu nome em diversos produtos dentro de um rico mix, 

como também uma explanação sobre a Som Livre no mercado do forró brasileiro.  

Abordaremos o histórico do ritmo, desde o seu surgimento, passando por 

seus grandes nomes do forró tradicional, até chegar em suas ramificações e 

derivações, onde encontraremos as mais diversas formas do forró, desde Luiz 

Gonzaga em um estilo simples, mas que muito foi vendido, até os dias atuais com 

shows pirotécnicos, grandes estruturas de equipamentos visuais e sonoplastas, 

passeando por seus recordes, mostrando que cada vez mais o forró vem se 

tornando um ritmo nacional e com grande abrangência de mercado, passando de tal 

forma a representar boas oportunidades de negócios, visando a expansão 

mercadológica e de consumo dos seus mais variados produtos.  

No capítulo 2, tratamos do propósito de conhecer como o forró deixa de ser 

apenas um estilo musical tipicamente nordestino e ganha força mercadológica em 

todo território nacional através da exploração por grandes gravadoras. Ainda, será 

analisada a marca WS, enfatizando seu início, os produtos do mix da marca, sua 

participação no mercado, como também as características da marca WS.  

O capítulo 3 aborda a análise das estratégias da marca e suas ações, bem 

como seu posicionamento, extensões e penetração dos produtos no mercado 

consumidor do forró, como também o FOFA, que segundo Kotler (2000), um objetivo 

importante da avaliação ambiental é o reconhecimento de novas oportunidades de 

marketing. E, finalmente, as considerações finais acerca dos ensinamentos deste 

trabalho. 
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1 FORRÓ 

 

Não existe uma definição exata de como surgiu o termo forró para conceituar 

o gênero musical. Segundo a Enciclopédia da Música (1998, p. 301), tem 

procedência no termo africano forrobodó. Outra teoria diz que o ritmo pode ter 

surgido a partir do termo em inglês for all, quando engenheiros britânicos se 

instalaram no Brasil para a construção de uma ferrovia no estado do Pernambuco. 

Em tradução livre, for all,  segundo o Google Tradutor é para todos.  

O ritmo surge de uma festa que de tão marcante tornou-se gênero musical. 

Tal expressão emerge no Nordeste brasileiro, sendo em 1950 considerado um 

fenômeno através do cantor, compositor e sanfoneiro Luiz Gonzaga, ícone do ritmo 

até hoje. 

Autônoma da origem da palavra forró, a expressão se tornou um ritmo 

musical, englobando ritmo e dança. Tão logo suas músicas passaram a ter presença 

certa nos bailes da época, somados a representatividade que Gonzaga conseguiu 

no Rio de Janeiro, o gênero ainda possui diversas ramificações.  

 

Para compreendermos o forró, é necessário procurar entender o migrante e 
seu imaginário, bem como a sua relação com a cidade grande e as pessoas 
que moram nela, sua busca de identidade. O forró é música urbana, mas de 
origem rural, e funciona como ponte conectando culturas e gostos estéticos 
distintos (SILVA, 2003, p. 76). 

 

Durante as décadas de 1940, 1950 e 1960, Luiz Gonzaga se torna uma das 

maiores atrações da música popular brasileira (MPB), retratando em suas canções a 

vida sofrida e as dificuldades enfrentadas pelo nordestino que muitas vezes tinha 

que abandonar sua cidade natal e procurar os grandes centros para poder ter uma 

melhor qualidade de vida, criando uma relação cultural do sertão com o urbano, 

considerando as vivências dos nordestinos que migravam para as regiões sul e 

sudeste Brasileiro. Tão logo, o ritmo forró se torna forma de expressão cultural do 

nordestino que está longe da sua terra e encontra o seu cotidiano passado nas 

letras.  

Segundo Rebelo (2007), na década de 50, o rádio, especialmente a Rádio 

Nacional, como mostra a figura 01, no Rio de Janeiro, exercia grande influência na 

vida das pessoas.  
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Figura 01 – Luiz Gonzaga apresentando-se na Rádio Nacional na década de 1950. 

 

Fonte: EBC (2016). 

 

Entendendo essa realidade, investe na regionalização das suas canções e em 

seu figurino, retratando o povo nordestino, até mesmo na figura do vaqueiro sofredor 

do sertão, usando gibão, chapéus e alpercatas de couro. Contratado pela Rádio 

Nacional em 1940, Luiz passa a ser a principal figura de ligação cultural de um povo 

ao estar presente na casa do cidadão via transmissões rádio. Ele massificou não só 

o seu nome, mas também o baião, vertente do forró, a qual ele ficou conhecido 

como rei. 

 

Além do nacionalismo do período, outro aspecto que contribuiu muito para o 
sucesso de Luiz Gonzaga, foi o fato de surgir na época das grandes 
migrações de nordestinos para o Sul, em busca de novas oportunidades e 
fugidos deste Nordeste em decadência, com poucas oportunidades de 
trabalho e com mandos de poderosos proprietários e políticos donos de 
terras. A música de Gonzaga significava uma lembrança da identidade 
nordestina, na cidade estranha, longe de sua gente (REBELO, 2007, p. 4-5). 

 

A relação do forró como representante cultural do Nordeste, vai muito além do 

sucesso dos seus artistas, contemporâneos os modernos. Um bom exemplo, são as 

diversas casas de tradição nordestina criadas por diversos estados fora da região 

Nordeste, onde a cultura musical, gastronômica, poética e artísticas são cargos 

principais, criando pedaços da região fora da sua terra.  

 

1.1 Histórico do forró  

 

Na década de 70, com o surgimento de novos nomes no meio forrozeiro, tais 

como: Dominguinhos, Trio Nordestino e Genival Lacerda, surgem novas casas de 

forró espalhadas por todo território brasileiro. Este é dançado ao som de vários 
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ritmos tipicamente nordestinos, como o Xote, baião, xaxado, marcha e coco. Com a 

modernização musical, o forró ganha várias novas ramificações estilísticas a partir 

do ritmo base de Luiz Gonzaga5.   

O forró enquanto gênero é consumido desde a década de 1950, com a 

ascensão de Luiz Gonzaga pelo Brasil, que levou sua música por diversos estados 

do eixo Sul-Sudeste e abriu as portas para todas as ramificações posteriores do 

gênero.  

Segundo Vieira (2015), no decorrer da história, o forró foi adquirindo grande 

sucesso e alcançando um público cada vez maior e diferenciando. O autor ressalta 

que todo esse processo por ser fruto da Indústria cultural, ou mesmo através da 

globalização. O que pode ser sentido é que em um primeiro momento o forró tinha 

um público majoritariamente nordestino, que na maioria das vezes tinha saído da 

sua região para tentar construir a vida em outros estados do país. Geralmente com 

um baixo poder aquisitivo, vinham da roça e tinham na música nordestina um meio 

de se divertir a baixos custos e ainda manter a relação com a cultura da sua terra 

natal. 

Com a intensa imigração dos nordestinos para outras regiões do país, o forró 

tornou-se popular a partir de 1970. Desde então, o gênero pluralizou-se por meio do 

seu ritmo dançante, letras de duplo sentido, além de ser expressão cultural de uma 

das maiores regiões do Brasil. O forró original de Luiz Gonzaga, Jackson do 

Pandeiro dentre outros nomes, com o passar dos anos ganha novas formas. O 

gênero que antes era uma fotografia da vida sofrida do nordestino retratado na 

sonoridade da sanfona, zabumba e triângulo na década de 1970, ganha a 

incorporação de novos instrumentos musicais como: trombone, trompete e sax, além 

de guitarra, contrabaixo, teclados, bateria e auxílio harmônico de uma percussão 

com vários outros instrumentos. Essa nova performance é caracterizada como uma 

hibridação que tanto modifica o ritmo como os valores culturais transmitidos pela 

música, facilitando assim o consumo por públicos de outras regiões (FERNANDES; 

BREDARIOLI, 2009). 

 

 

 

                                                           
5
 Luiz Gonzaga é o maior nome da história do forró, sendo o artista mais regravado e com maior 

quantidade de disco vendidos.  
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1.2 O forró e suas variações 

 

O forró possui diversas vertentes e as que possuem maior respaldo 

econômico e cultural são o Forró Tradicional ou Pé-de-serra, Forró Universitário e o 

Forró Eletrônico, havendo divergências dentre eles desde a sua raiz musical, de 

como os grupos são formados até a forma de comercialização. Vieira (2015, p. 48), 

concebe a música de Luiz Gonzaga como um representativo vínculo entre o sertão e 

a cidade. Através deste pensamento, a relação dos consumidores do forró é 

promiscua com a sua migração para os grandes centros, criando uma relação do 

tradicional com o contemporâneo, desde o seu surgimento. 

O movimento do forró, que surge em meados do século XIX como relação 

cultural do nordestino que deixava sua terra natal no interior, para se deslocar para 

as regiões sul-sudeste, visando melhorias de vida. Mas tão logo os avanços 

tecnológicos surgem, se faz necessária uma nova roupagem para o ritmo, tanto no 

formato musical, como também na comercialização dos seus grupos.  

Porém, como em todos os estilos ao surgirem novas vertentes, há as críticas 

aos surgidos recentemente, que são considerados por críticos como de baixo nível 

musical e de qualidade duvidosa.  

Embora não tenha sido criado no Nordeste, mas com boa aceitação da crítica, 

o Forró universitário aceita a ideia de fusão com outros gêneros, como o rock, 

reggae, etc.. 

Enfrentado má recepção dos especialistas, que não consideram como de 

qualidade as letras que passam a tratar de farra, bebidas, ostentação e glamour, 

porém com grande aceitação do público, surge o forró eletrônico, que deixa de tratar 

da vida no campo e passa a retratar a vida urbana das grandes capitais nordestinas.  

 

1.2.1 O Forró tradicional/Baião ou Pé-de-serra 

 

O ritmo é marcado por suas ramificações, tais como o forró tradicional 

(baião/pé-de-serra), estilo onde pode se enquadrar o Luiz Gonzaga. Até os dias 

atuais, muitos nomes se dizem como seguidores desta vertente do estilo, entre eles 

podemos destacar Alcymar Monteiro, Waldonys, Santanna o Cantador e Amazan o 

Sanfoneiro, porém, até mesmo os seguidores dessa escola gonzaguiana utilizam em 
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partes dos seus shows Brasil afora instrumentos eletrônicos, que caracterizam o 

forró universitário.  

 

Como desdobramento estilístico do forró consagrado, atualmente conhecido 
como “pé-de-serra”, difundido e legitimado pelo repertório de Luiz Gonzaga, 
Jackson do Pandeiro, Trio Nordestino, entre outros, o forró eletrônico 
(também chamado de estilizado) dialoga com os referenciais simbólicos 
deste universo (TROTTA, 2009, p. 111). 

 

Atualmente, é possível encontrar o “forró pé-de-serra” definido por Fernandes 

e Bredarioli (2009) em grupos formados apenas por vocal, Sanfona, zabumba e 

triângulo até a inserção de vários outros instrumentos que se somaram aos 

tradicionais e formaram um conjunto harmônico.  

Por ter sido a vertente praticada pelos maiores nomes da história do ritmo, o 

Forró Tradicional ou Pé-de-Serra guarda grandes heranças musicais da escola do 

seu maior representante, Luiz Gonzaga - o rei do baião, onde a escola gonzaguiana 

permanece firme até hoje, contando com dezenas de grupos espalhados pelos mais 

diversos estado do Brasil. Tão logo, demonstrando a grande abrangência das ações 

realizadas por Gonzaga em meados do século passado, tornando até os dias atuais 

o forró um estilo cativante e que vem conquistando grande espaço a cada dia no 

mercado fonográfico nacional.  

 

1.2.2 O Forró Universitário  

 

O forró universitário recebe esse nome por surgir próximo aos campus 

universitários. Conta com as bandas Falamansa, Rastapé, Buchicho e Peixelétrico 

como representantes pela explosão na mídia de massa na sociedade brasileira. 

Ritmo marcado pela pegada forte e dançante, que conta com arranjos e letras em 

geral bem elaboradas, ficou fortemente marcada na história sociocultural do gênero 

forró, por sua influência em jovens que levavam o som ‘universitário’ aos seus locais 

de convívio.  

 

Surgido quando os jovens sulistas começam a tocar e a dançar o FPS de 
maneira diferente da original, com fortes influências do Rock`n Roll, do 
Samba, do Funk e do Reggae, nas décadas de 1990/2000. Estas 
influências introduziram características peculiares no passo básico 
(marcação atrás) e em variações, tais como giros mais complexos, e aqui, 
além de não serem somente da dama, são frequentes (QUADROS JUNIOR; 
VOLP, 2005, p. 128). 
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Uma das vertentes mais tradicionalistas do gênero, os grupos praticantes do 

forró universitário, diferente do forró eletrônico não enfrentam preconceito musical e 

linguístico frente aos seguidores da escola gonzaguiana, pois os críticos consideram 

uma das vertentes com maior qualidade, mesmo as bandas possuindo também 

grandes estruturas para realização de shows por todo Brasil.  

 

1.2.3 O Forró Eletrônico 

 

Hoje em dia, esta é a ramificação mais difundida do gênero, baseado na 

grande demanda de shows dos grupos que representam o forró dito eletrônico das 

grandes estruturas, aos quais os grupos musicais necessitam de uma enorme de 

logística para se locomover. As gigantes do mercado contam com verdadeiros 

aparatos tecnológicos, painéis de led’s de alta resolução, luzes de última geração, 

instrumentos musicais de primeiro mundo, além de verdadeiros batalhões em equipe 

humana para desenvolver tantos trabalhos relacionados a um único show, como 

demonstrado na figura 02, onde o caminhão roda o Brasil, como aparece nessa 

estrutura. Para transportar tantos equipamentos, as bandas usam uma enorme  

logística operacional para rodar não só mais o nordeste com a sua estrutura, mas 

todo o país.  

Segundo Trotta (2009), as bandas de forró eletrônico são renegadas pela 

crítica por fazerem uma música classificada como de baixa qualidade. O que a priori 

não deveria ser julgado desta forma, tendo em vista o apelo e investimento estrutural 

e musical feito pelos grupos forrozeiros em várias das suas produções que são 

lançadas a nível nacional e até mesmo mundial (caso da banda Aviões do Forró, 

que desde 2011, geralmente nos primeiros meses do ano, frequenta a Europa para 

realização de turnês).  
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Figura 02 – Caminhão do artista Wesley Safadão com estrutura para shows. 

 

Fonte: Bonito (2016). 

 

Não obstante a questão de gosto, essas afirmações evocam a questão dos 

símbolos e os valores que a sociedade agrega e cria classificações, nascendo 

preconceitos a partir de tal valor, o que evidencia a difícil relação que ocorre entre as 

ramificações do forró, fazendo de tal forma que cada vertente siga uma linha 

alternativa de comércio aos modelos sedimentados pelas grandes empresas do 

mercado fonográfico, ampliando assim, no meio social, um modelo sedimentado da 

indústria da música, mesmo com suas peculiaridades e polêmicas. Trotta (2007) 

afirma que falar em qualidade significa referir-se aos processos de hierarquização 

elaborados por sujeitos e grupos sociais para valorizar suas práticas em detrimento 

de outras. 

Em 1990, surge a primeira banda de forró considerado eletrônico, que 

aparece na figura 03, gravando em estúdio seu primeiro disco de carreira. Trata-se 

da banda intitulada Forró Mastruz com Leite, gerenciada pela produtora SomZoom 

Sat6, que nasce atenta para a necessidade de um novo estilo de forró, antes 

chamado de baile.  

 

                                                           
6
 Somzoom Sat foi a primeira grande rede de comunicação a investir no forró como produto. A 

empresa pertence até hoje aos mesmos donos dos grupos Mastruz com Leite, Cavalo de Pau e 
Calango Aceso. 
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O mercado alternativo do forró foi inaugurado no início dos anos 1990 pela 
banda Mastruz com Leite, organizada pelo empresário Emanoel Gurgel, que 
pretendia revolucionar os padrões do gênero, tornando-o “estilizado e 
progressista”. Para atingir o objetivo, o empresário montou um poderoso 
sistema de rádios via satélite que dava suporte à divulgação de seus 
produtos musicais, a Somzoom Sat (TROTTA, 2009, p. 03). 

 

Figura 03 – Banda Mastruz com Leite em estúdio gravando o seu primeiro CD, em 

1992. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal da cantora Kátia Cilene. 

 

O movimento cultural ganha nova formulação em suas bases ritimísticas. 

Com a reformulação do gênero, observam-se as dificuldades de introdução de um 

novo formato, enfrentando dificuldades do sucesso no pós bossa nova, jovem 

guarda, rock e também inúmeras limitações de logística e financeiras, bem como de 

mão de obra especializada e os empecilhos impostos pelo mercado musical da 

época. Muito embora fosse totalmente contra a questão empresarial e lucrativa, a 

ideia de mudança foi bem aceita por boa parte do público, o que tornou a inovação 

um sucesso mercadológico, deixando de frequentar os famosos bailes e passando a 

frequentar assiduamente as casas que passaram a tocar exclusivamente forró. O 

forró passou também a ser frequentemente tocado nas rádios e vender muitos mais 

discos7, caindo no gosto do público com músicas inéditas como Cavaleiro Alado, 

Sonho Real, Eu Preciso de Você, mas também com regravação de grandes cantores 

                                                           
7
 No ano de 1992, a banda Mastruz com Leite ganha o primeiro disco de ouro, lançado pela 

gravadora Continental, com produção de Walter Lacê.  
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sertanejos, como as músicas Pensa em Mim – Leandro e Leonardo -, Vitamina e 

Cura – Amado Batista. 

  

1.3 O forró como produto 

 

O forró enquanto gênero é consumido desde a década de 1950, com a 

ascensão de Luiz Gonzaga pelo Brasil, que levou sua música por diversos estados 

do eixo Sul-Sudeste e abriu as portas para todas as ramificações posteriores do 

gênero. 

 

Figura 04 – Luiz Gonzaga e Dominguinhos, na gravação do programa Som Brasil. 

 

Fonte: G1 (2016). 

 

Segundo Vieira (2015), no decorrer da história, o forró foi adquirindo grande 

sucesso e alcançando um público cada vez maior e diferenciando. O autor ressalta 

que todo esse processo por ser fruto da Indústria cultural. O que pode ser sentido 

que no seu surgimento era um público grandemente nordestino, que na maioria das 

vezes tinha saído da sua região, para tentar construir a vida em outros estados do 

país, que tinha geralmente um baixo poder aquisitivo, vinham da roça e tinham na 

música nordestina um meio de se divertir a baixos custos e ainda manter a relação 

com a cultura da sua terra natal. 
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Toda oferta de marketing traz em sua essência uma ideia básica. [...] 
Produtos e serviços são plataformas para a entrega de algum conceito ou 
benefício. As empresas empenham-se arduamente na busca da 
necessidade essencial que tentarão satisfazer (KOTLER, 2000, p. 27). 
 

Hoje, o forró não é mais só uma forma barata de manifestação do nordestino, 

seja ela na cidade ou no campo. Em pequenas ou em grandes cidades, o forró é 

tratado com estima por seu público, que canta, dança e consume seus produtos, 

seja ele feito em qualquer região do Brasil. Segundo Kotler (2000), as empresas de 

sucesso agregam benefícios a suas ofertas que não somente satisfazem os clientes, 

mas também os surpreendem e encantam. De tal forma, os consumidores do forró 

eletrônico, sentem-se beneficiados pela diversidade de produtos oferecidos pelos 

grupos musicais, que buscam atender todo o seu público, seja no show ou na 

extensão da experiência para com a marca, aplicada em seus produtos.   

Os programas de TVs abertas no Brasil passaram a valorizar mais os artistas 

forrozeiros, como visto na figura 05, onde os cantores paraibanos Luan Estilizado e 

Lucy Alves participam de um programa da maior rede de televisão do país, o que 

demonstra uma abertura de espaço para um ritmo já muito consumido nas regiões 

Norte-Nordeste. Pode-se notar a expansão através dessa maior abertura midiática, 

como também pela agenda de shows dos grupos, que cada vez mais saem da sua 

região e levam grandes estruturas de shows, luz e pirotecnia Brasil à fora.  

 

Figura 05 – Luan Estilizado e Lucy Alves em gravação do Programa Encontro com 

Fátima. 

 

Fonte: Globo (2016). 
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Em paralelo a esses acontecimentos, há grandes investimentos dos 

escritórios que gerenciam as carreiras dos artistas, que posicionam suas marcas 

com anúncios em rádios, revistas, sites, canais de TV fechadas e abertas, como 

também em grandes canais de internet, que levam de forma gratuita o conteúdo a 

milhares de pessoas.  

 

Dependendo da mídia em que o produto é divulgado, a Teoria do 
Agendamento ou Agenda Setting, influência, não a curto prazo mas a médio 
e longo prazo, incluindo nossos interesses e certos temas em detrimento de 
outros. Trabalhamos na premissa de que o produto forró foi remodelado ao 
longo dos anos, para atender a demanda de consumo e satisfazer 
economicamente seus produtos e divulgadores - se configurando como 
agendamento. Mostramos nessa perspectiva a aceitação do forró enquanto 
gênero musical consumido pelas massas (BATISTA; PAIVA; FREITAS, 
2010, p. 11). 

 

Com a pluralização do forró através das novas mídias, percebemos o grande 

alcance desse braço do forró eletrônico. Atingindo cada vez mais regiões do Brasil e 

também com grande aceitação de brasileiros que residem em outros continentes. 

Tal como exemplo disso, a gravação do novo DVD do Wesley Safadão, agendado 

para fevereiro de 2017, nos Estados Unidos, como demonstra o conteúdo da figura 

06.  
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Figura 06 – Flyer de propaganda da gravação do DVD WS in Miami Beach. 

 

Fonte: Safadão (2016). 

 

Um ponto também importante a ser referido são as inúmeras parcerias as 

quais os artistas do forró vem firmando no meio musical. Tendem a expandir o nome 

dos grupos, atingindo novos públicos, que já são fãs dos músicos que participam 

dos trabalhos dos novos artistas. De tal forma, passam a estar mais expostos aos 

novos trabalhos, que muitas vezes após o primeiro contato, possam vir a se tornar 

consumidores das bandas aos quais os seus ídolos fazem parceria. 

Muito embora essa seja uma técnica antiga no mercado - quando um artista 

participa nas gravações de discos dos parceiros -, os artistas do forró, por terem 

certa rivalidade8 uns para com os outros, não faziam muito uso desse caminho para 

obtenção de novos fãs e abertura de mercado para seus grupos musicais. Mas a 

partir da profunda exploração da Som Livre com os intérpretes forrozeiros, o número 

de participações passam a ser cada vez mais frequentes, não só mais como uma 

forma de lucro para os artistas mais famosos, que ao unirem seus nomes aos de 
                                                           
8
 Cantores de forró trocam insultos em redes sociais, demonstrando uma rivalidade antiga: 

http://blog.opovo.com.br/buchicho/cantores-de-forro-trocam-insultos-via-twitter/. Acesso em: 
12.11.2016. 

http://blog.opovo.com.br/buchicho/cantores-de-forro-trocam-insultos-via-twitter/
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menores portes de fama, cobram desde até grandes cachês, como também fazem 

trocas de abertura de mercado e até mesmo de novas composições, que são a base 

para que qualquer grupo venha a fazer sucesso. 

A forma mais direta de exposição deste tipo de ação, foi o recente lançamento 

do CD da gravadora carioca Som Livre com Wesley Safadão em parceria com 

inúmeros artistas, tanto em sua banda, como no grupo dos parceiros em um disco 

com vendas onlline intitulado “Wesley Safadão Duetos”, como exemplificado na 

figura 07.  

 

Figura 07 – Capa do CD Wesley Safadão Duetos. 

 

Fonte: Som Livre (2016). 

 

Ocorre com grande frequência o convite de vocalistas para seus amigos 

participarem das gravações dos seus materiais fonograficos, criando uma relação do 

seu público para com o convidado e seu respectivos fãs, gerando grande impacto de 

mídia. Com o advento da internet, pode ser percebido essa relação até mesmo entre 

artistas de outras gravadoras. Em 2016, a gravadora Universal Music, lançou CD e 

DVD do cantor alagoano Mano Walter, com diversas participações, dentre elas, 

Marília Mendonça, que pertence ao casting da gravadora Som Livre, obtendo em 

menos de 6 meses de lançamento quase 40 (quarenta) milhões de vizualizações no 

YouTube na canção ‘O que houve’9. 

 

 

                                                           
9
 Lançada em 03 de agosto de 2016, a música de Mano Walter e Marília Mendonça chega a quase 40 

milhões de visualizações em menos de 6 meses após seu lançamento: 
https://www.youtube.com/watch?v=HJqrbPC6bXM 
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1.4 Ampliação geográfica  

 

Era notório um grande empenho midiático, exemplificado na figura 08, onde a 

cantora Kátia Cilene recebe prêmio de Disco de Ouro pelo primeiro disco do grupo 

Mastruz com Leite, unindo ações por parte da empresa SomZoom para fortalecer a 

banda Mastruz com Leite, pois toda rede de comunicação da empresa estava 

dedicada nas músicas do grupo, que eram frequentemente tocadas, massificando 

assim as suas canções. 

Todo esse esforço também fortifica o gênero em todo o Norte-Nordeste do 

Brasil. Segundo Ciro José Peixoto Pedroza (2001), a banda Mastruz com Leite 

estabeleceu uma nova estética para a tradicional música nordestina, criou um 

modelo de operação e reprodução.  

 

A ideia principal foi de desenvolver uma música que tocasse em todo o país 
e em todas as rádios e houvesse comando [...] Eu chamo isso de sacada, o 
que você vê, que todo o mundo 'tá' vendo e ninguém consegue enxergar. 
[...] Uma ideia nova, é um negócio muito arriscado (GURGEL, 2013, s/p). 

 

Figura 08 – Cantora Kátia Cilene recebendo prêmio de Disco de Ouro em 1992, 

pela banda Mastruz com Leite. 

 

Fonte: Arquivo pessoal Kátia Cilene. 
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Não obstante, as modernizações continuaram com o passar dos anos no 

meio forrozeiro. A partir dos anos 2000, o forró eletrônico passa a ter um maior 

número de grupos espalhados por todo o paÍs, porém, continua sendo Fortaleza, 

capital do Ceará, o berço dessa ramificação. Não se contrapondo a isso, os maiores 

representantes do gênero são da cidade. Com a popularização do ritmo e da ideia 

de sucesso comercial, começam a aparecer concorrentes como a banda Gaviões do 

Forró e posteriormente o grupo Aviões do Forró, liderado por Solange Almeida e 

José Alexandre Avião, sendo o último grupo citado até hoje um dos maiores 

representantes do forró moderno.  

É possível verificar que o forró é em si uma manifestação cultural local 

nordestina, e que visa retratar a cultura e o cotidiano do seu povo tratando os temas 

mais comuns do nordestino, desde a seca, quando de Súplica Cearense de Luiz 

Gonzaga, até hoje, onde os jovens tentam passar uma vida de ostentação, luxo e 

voltas por cima no amor de Camarote de Wesley Safadão. 

 

Esse estilo de música é quase o retrato da cultura do Nordeste do Brasil. 
Está composto de vários elementos da música das feiras populares, mas 
também da tradição ibérica, africana e indígena. “É a expressão pura da 
nossa emoção, da nossa alegria, do nosso entusiasmo”, explica Zé Calixto, 
músico que conta com uma experiência de 45 anos fazendo forró. A 
popularidade desta música, porém, não se limita à sua região de origem e 
está ligada com a própria historia do Brasil (HERTEL, 2016). 

 

Com a crescente expansão do mercado cultural e com a ascensão da 

internet, diversos gêneros musicais ganharam maior força e um dos maiores 

beneficiados com tudo isso foi o forró eletrônico. Com diversos sites especializados 

nas áreas de downloads, crítica, notícias, coberturas de eventos, dentre outros 

meios de publicidades para o ritmo, foi marcante o crescimento e fortalecimento por 

todo o país.  

 

As novas configurações do mercado musical atual têm possibilitado a 
emergência de fenômenos comerciais que seguem estratégias comerciais 
alternativas aos modelos sedimentados da grande indústria e, desta forma, 
amplificam pela sociedade sonoridades, valores, idéias e visões de mundo 
peculiares e polêmicos (TROTTA, 2009). 

 

Com toda expansão de mercado obtida pelos forrozeiros, o gênero tem cada 

dia mais se tornado atrativo para as grandes produtoras de eventos espalhadas 

Brasil afora. Como exemplo disso, temos a entrada de grupos forrozeiros no casting 
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de algumas das maiores produtoras de eventos do país, como Audio Mix 

Publicidade e Eventos, Work Show, Fonttes Promoções, A3 Entretenimento, Luan 

Promoções e Eventos, dentre outras. Com isto, muitas bandas são colocadas para 

fazerem shows nos maiores eventos dessas produtoras, alguns, inclusive, de nível 

nacional, como o ‘Villa Mix’, produzido pela Audio Mix e o ‘Festeja’, produzido pela 

Work Show, isto, a partir de parcerias com outras diversas empresas.  

Pode-se relacionar o crescimento do forró eletrônico com essa expansão 

proporcionada pelas empresas que produzem os artistas, pois ao adentrar em novos 

mercados, fazem com que os nomes dos seus produtos alcancem cada vez mais 

pessoas, elevando o seu valor de mercado e atribuindo cada vez mais valor aos 

produtos oferecidos por cada artista para o seu público. 

Sendo cada vez mais objeto de desejo das grandes gravadoras como Som 

Livre e Universal Music, o forró eletrônico ganha força no mercado fonografico, 

dispertando um mercado promissor que gera grandes lucros, com grandes cachês e 

alta quantidade de shows.  

O mercado do forró eletrônico começa a expandir-se a partir de 2009 para 

todo o Brasil e, com isto, o interesse das grandes gravadoras não demora a 

aparecer. O grupo comandado por Xandy Avião e Solange Almeida seria o primeiro 

a lançar CD/DVD com a marca Som Livre e, claro, teriam que deixar isso explícito 

para todos no seu mercado, expondo a marca da gravadora em seus materiais 

publicitários, conforme observamos na figura 09, quando identifica-se o uso da 

marca da gravadora no momento de atendimento feito pela banda em seu camarim, 

através de backdrop, onde é exposta a marca Som Livre. Segundo o site da banda, 

Aviões do Forró lançou10 seu primeiro CD pela gravadora Som Livre em 2010, 

intitulado “Volume 7”.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Informação retirada do site oficial do grupo Aviões do Forró, disponível no site 
http://www.avioesdoforro.com.br/v3/. Acesso em: 12.11.2016.  

http://www.avioesdoforro.com.br/v3/
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Figura 09 – Cantores Solange Almeida e Xandy Avião recebendo o autor do 

presente trabalho em seu camarim. 

 

Fonte: Arquivo pessoal Raffael Pereira. 

 

A gravadora Som Livre nasceu em 1969 no Rio de Janeiro e é pertencente às 

organizações Globo S/A, tendo como principal função atender o mercado musical da 

emissora de televisão do grupo, informa o site oficial da gravadora. Em 1999, a 

gravadora resolveu diversificar o seu mercado, expandido os seus meios de ação 

empresarial. Assim, fica claro o porquê da introdução do forró eletrônico por meio 

desta, tendo em vista o seu crescente público em todas as regiões do país.  

 

Com o tempo, além das trilhas sonoras, a Som Livre expandiu seu catálogo 
com coletâneas, com gravações exclusivas de artistas nacionais e 
estrangeiros, e com projetos culturais. Uma diversidade de grandes nomes 
da música popular brasileira, além de outros gêneros, já figuraram em seu 
elenco, entre eles Rita Lee, Lulu Santos, Cazuza, Tim Maia, Barão 
Vermelho, Gal Costa, Elis Regina, Djavan e Xuxa. Pode-se seguramente 
dizer que boa parte da história da música brasileira teve forte participação 
da Som Livre (TRINTA et all, 2009, p. 1-2).  

 

A Som Livre seguiu então a tendência de mercado e lançou seu site, mas não 

somente para promover serviços e sim para vender seus produtos. Percebendo tal 

situação, as bandas de forró se introduzem neste crescente mercado, promovendo-

se ainda mais, sabendo que seus lucros são prioritariamente contraídos a partir de 

shows. Para os grupos musicais é conveniente adentrar em umas das maiores 

gravadoras do país, já que esta promove o nome do artista não somente a nível 
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regional, e sim expande-o nacionalmente, ocasionando assim uma diferenciação das 

demais, gerando status. 

 

Ao planejar sua oferta ao mercado, o profissional de marketing precisa 
pensar em cinco níveis de produto. Cada nível agrega mais valor para o 
cliente, e os cincos constituem uma hierarquia de valor para o cliente. O 
nível mais fundamental é o benefício central: o serviço ou benefício 
fundamental que o cliente está realmente comprando. [...] No segundo nível, 
o profissional de marketing deve transformar o benefício central em um 
produto básico. [...] No terceiro nível, o profissional de marketing prepara um 
produto esperado, uma série de atributos e condições que os compradores 
normalmente esperam ao comprá-lo. [...] No quarto nível, o profissional de 
marketing prepara um produto ampliado, que excede as expectativas do 
cliente. [...] No quinto nível está o produto potencial, que abrange todas os 
aumentos e transformações a que o produto deve ser submetido no futuro. 
É onde as empresas procuram novas maneiras de satisfazer os clientes e 
diferenciar sua oferta (KOTLER, 2000, p. 416). 

 

Aviões do Forró, devido ser o grupo mais antigo, adentra primeiro ao mercado 

da comercialização de vários objetos além dos tradicionais CDs e DVDs, vendendo 

produtos como camisas, copos, adesivos, cadernos, caneta, bonés, dentre outros, 

como mostrado na figura 10. Já Garota Safada, tem como principal cargo de vendas 

a imagem do seu vocalista Wesley Oliveira, que estratégicamente passa a ser 

chamado de safadão. Mas sem perder espaço, a banda também comercializa boa 

parte dos produtos acima citados, além de sandálias, shorts, faixas, fotos, banners e 

diversos outros produtos. 
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Figura 10 – Preskit do cantor Wesley Safadão enviado à cantora Gil Mendes, em 

forma de convite ao evento Garota VIP. 

 

 

Fonte: Gil Mendes (2016). 

 

Por meio desta publicidade, as bandas se firmam como os gigantes 

mercadológicos não só mais no nordeste, mas em todo país. 

A sociedade como um todo possui o papel de fortalecer ou enfraquecer 

qualquer movimento cultural, e com o forró, em específico a vertente eletrônica, não 

seria diferente. O ritmo surge ao mesmo tempo em que uma classe emerge 

socioeconomicamente em tempos de valorização da cultura da ostentação, onde é 

preciso mostrar o que se tem para todos, o que fica bastante claro em muitas letras 

das canções das bandas de forró, onde a mulher é tratada como produto e o luxo e 

a gabolice ficam explícitos como valores expostos e trabalhados pelas bandas 

através de suas músicas, exaltando um jovem que tem condições financeiras para 

possuir um carro de luxo e tomar uma bebida importada e de alto valor de custo.  

 

Fazer uma música endereçada ao público jovem não é algo que se realiza 
exclusivamente a partir de intenções mercadológicas. Para seduzir o público 
jovem, o forró eletrônico (assim como o axé, o pagode e a música sertaneja) 
está construído a partir de uma aproximação evidente de alguns elementos 
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estéticos que caracterizam a cultura internacional-popular jovem, pelo 
menos em seus aspectos mais generalizantes. É necessário entender que a 
vertente eletrônica do forró – iniciada pela Mastruz – busca dialogar com o 
referencial pop, traduzindo-o para o universo sonoro e semiótico da música 
regional (TROTTA, 2008, p. 19).  

 

O forró eletrônico segue vertente mundial que tem como principal objetivo de 

mercado os jovens, e lança músicas pobres em letra, mas com harmonias ricas, que 

são extremamente dançantes, contam com um solo marcante para fixação do 

mesmo na mente do ouvinte, além dos grandes paredões de som que sempre se 

encontram nas festas, avenidas, bares, praias, chácaras ou qualquer outro local que 

possam ligar seus equipamentos com alta potência de decibéis e promovem 

verdadeiras farras, sejam elas ao ar livre ou em locais fechados. 

Sabendo de todo esse potencial dos paredões de som, podemos ver a partir 

da figura 11 que os líderes das bandas forrozeiras criam círculos de amizades com 

os proprietários dos mesmos, que fazem questão de estarem presentes em todos os 

shows, rodeados de pessoas, ostentando com bebidas caras e recebendo os 

famosos ‘alôs’11 dos cantores, que sabendo da possível gravação dos shows, 

utilizaram os áudios dos mesmos para promover os seu nomes nos encontros de 

som automotivos e, de tal forma, levam o som e o nome dos grupos musicais a um 

número de pessoas inimagináveis. 

Não indiferente a este mercado dos paredões, os grupos de música 

representados pelos cantores passam a investir nesse meio, que une uma 

publicidade relativamente barata, de fácil acesso ao público e que faz com que, 

mesmo a banda não se apresentando naquele local, o seu nome seja levado por 

ainda mais lugares.  

De tal forma, a Som Livre tem interesse nesse mercado, que a cada dia só 

aumenta e se torna mais lucrativo, lançando assim em seus projetos os cantores 

forrozeiros, que não só gravam CDs e DVDs pela gravadora, mas fazem 

participação nos trabalho fonográficos dos outros artistas do casting da gravadora. 

Dessa forma, geram uma negociação que interessa a ambas as partes, visando o 

lucro e a conquista cada vez maior do público. 

 

 

                                                           
11

 Interferência nas letras das músicas mencionando nomes de pessoas ou de empresas. 
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Figura 11 – Caminhão Maninho Motos, aparelho de som apadrinhado por Wesley 

Safadão. 

 

Fonte: Ingrum (2016). 

 

Figura 12 – Site da gravadora Som Livre com seus produtos à venda. 

 

Fonte: Som Livre (2016). 

 

 Conhecendo dos números das grande bandas de forró, que realizam entre 20 

e 25 shows por mês, com cachês que variam entre R$100mil e R$400mil reais, o 

mercado do forró eletrônico movimenta mais de 200 milhões de reais por ano, 

gerando centenas de empregos, sejam eles de forma direta na realização dos 
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shows, ou indireta como na produção dos produtos que são vendidos pelos grupos 

em seus shows Brasil afora.  

 Para que possa ser comprovada tais ações de mercado, que influencia de 

forma direta na ações dos grupos musicas, será realizada uma análise das 

estratéginas de marcas adotadas pelas bandas de forró eletrônico, prioritariamente 

do cantor Wesley Safadão, absorvendo do seu posicionamento de marca influências 

para o seu mix de produtos, que através desta percepções, segmenta o seu público 

para que tão logo possa ter uma oferta personalizada e satisfazer o seu consumidor. 
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2 MARCA, PRODUTOS E MERCADOS DE WESLEY SAFADÃO 

 

A marca é item decisório de sucesso para uma empresa, seja ela de qualquer 

ramo. De forma estratégica, boas marcas constituem uma vantagem competitiva e 

garantem futuros lucros. Para o cliente, as marcas frequentemente oferecem os 

principais pontos de diferenciação entre as ofertas competidoras e, assim, podem 

ser consideradas decisivas para o sucesso das companhias (WOOD, 2000). 

Para obter fixação da marca na mente do possível consumidor, uma 

identidade visual tem que conseguir transparecer o conceito e os objetivos da 

marca. A American Markting Association (AMA, 2016) delineia marca como um 

termo, design, símobolo ou qualquer outro aspecto que identifica um produto ou 

serviço de uma empresa, distinguindo-a de outras. Dessa forma, comprenden-se 

marca como uma forma de caracterizar uma marca ou produto.  

 

A identidade é o suporte pelo qual se constrói a marca E ela é que dá uma 
direção, um propósito e um significado à marca: norteia as ações 
empresariais e financeiras, define os objetivos e mercadológicos e 
comunicacionais e transmite, por meio de seus símbolos, um sentido um 
conteito (VÁSQUEZ, 2007, p. 222). 

 

“A IMB não vende computadores, mas soluções para os negócios. A 

Swatch não tem relação com relógios, mas com o conceito de tempo” (KLEIN, 2002, 

p. 48).  Tão logo, a Wesley Safadão não vende shows musicais, mas sim 

experiências culturais, uma nova representação de um povo. Desatando a marca 

dos atributos do produtos, mas sim inúmeras ligações emotivas e sociais a qual 

propaga.  

 

2.1 Histórico da marca Wesley Safadão  

 

A personalidade de uma marca engloba sua associação com os seus 

consumidores, sejam eles diretos ou indiretos à empresa. Em relação aos produtos, 

sua execução é direcionada ao seu público-alvo, os consumidores.  

Segundo Vásquez (2007), a identidade conceitual da empresa é também 

chamada de identidade conceitual corporativa, isto é, o suporte que sustenta a 

identidade concetual do produto. Logo, agindo de forma direta de como o cliente 

final - o consumidor - recebe os produtos eferecidos pela empresa, procurando 
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desenvolver uma relação mútua, atribuindo siginificado de relação aos produtos, que 

leva em seu escopo traços de como a marca se posiciona, de como ela é 

constituída.   

Antes de falar de Safadão, é preciso discorrer sobre a sua primeira banda, a 

Banda Garota Safada, que surge em 2003 com Wesley ainda longe dos seus vocais. 

A banda surge de uma brincadeira em família, no interior do Ceará. Inicialmente, a 

banda era no formato de grupo, onde toda sonoridade é produzida via teclado. Com 

o passar dos anos, a banda cresce e, com isso, o então vocalista do grupo sai. 

Quem assume os vocais do grupo é o então bailarino e filho da dona, Wesley, até 

então desconhecido do meio forrozeiro.  

Com uma marca pejorativa aos novos conceitos de sociedade, a então Garota 

Safada começa a passar por um reposicionamento de marca. Por enfrentar uma má 

recepção dos novos consumidores das regiões sul-sudeste do Brasil, que 

associavam o nome Garota Safada a uma percepção perjorativa da imagem 

feminina. Ao criar uma nova logotipo, percebendo a ascenção do grupo, com o 

objetivo de agradar as novas regiões pretendidas, prioriza uma modernização que 

retira os traços mais duros, como entalhes e traçados e passa a contar com um 

degradê em tons de amarelo, para remeter ao ouro e com uma fonte em preto para 

que a ideia de glamour seja criada na identidade do grupo, conforme abaixo 

ilustrado na figura 13.  

 

Figura 13 – Logotipos da extinta Banda Garota Safada. 

 

Fonte: Google (2016). 

 

Segunda Aaker (1996), os consumidores preferem um item já percebido 

anteriormente a uma completa novidade, pois, dessa forma, o consumidor poderá 
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assimilar uma marca passada a nova que assimilará essa decisão, pela 

familiaridade da marca. Esse processo foi aplicado a marca do então grupo Garota 

Safada, que mesmo passando por reformulação brusca de cores e aprimoramento 

na família tipográfica, manteve a similaridade que manteve sua força no Norte- 

Nordeste Brasileiro, que já estavam adaptados ao nome e a sua ligação com o 

grupo liderado por Wesley.  

Porém, o mesmo não acontece no novo mercado pretendido pelo grupo e o 

escritório que gerencia sua carreira artística, como também a Som Livre, que 

entendia o seu potencial artístico/econômico, apontaram a necessidade de 

passagem da banda por um reposicionamento. 

 

[..] O nome Garota Safada foi substituído apenas por Wesley Safadão 
(apesar de a banda continuar a mesma); e as músicas começaram a ganhar 
o topo das rádios. O primeiro sucesso nacional de Safadão foi Gelo na 
balada, que já foi regravada por Camila & Haniel e Cavaleiros do Forró, 
seguido de Camarote, um dos hits do carnaval que foi entoado por cantores 
de axé music (IZEL, 2015, s/p). 

 

A marca  Wesley Safadão surge em 2012, porém ainda acompanhada do 

nome Garota Safada. A partir de um reposicionamento de marca, criação de uma 

nova logo, ilustrada na figura 14, após a entrada do cantor para o grupo Som Livre, 

que antes o grupo era denominado como ‘Garota Safada’. Ao enfrentar diversos 

problemas de má recepção de mercado, o grupo entra para a gravadora carioca e 

assim aumenta seu público pelo eixo Sul-Sudeste do país.  

 

Figura 14 – Logotipo Wesley Safadão e Garota Safada. 

 

Fonte: Google (2016). 
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Mesmo mantendo o nome ‘Garota Safada’, a mudança na forma de posicionar 

Wesley como destaque da marca toma grandes proporções, de modo que passa a 

exaltar o nome do seu líder, Wesley Safadão, que passou a ser a principal estrela do 

grupo, mesmo quando compartilhava os vocais com grande nomes femininos do 

forró, como Mara Pavanelly, Elayne Tyne, Márcia Fellipe, dentre outras. 

Seguindo o pensamento de Ries e Trout (2009), as vezes, uma mudança de 

nome ajuda a fechar a lacuna que se forma entre uma era e outra era seguinte. Ao 

tornar o nome mais abrangente, você pode permitir que a empresa faça a transição 

mental. Porém, a partir da grande aceitação da marca pelo seu novo público 

consumidor das regiões mais baixas do país, o grupo começa a posicionar-se 

apenas como ‘Wesley Safadão’, mas sem seguintes alterações na marca, que fica 

com um ícone, que mantêm cores que lembram o luxo, juventude e o estrelismo 

desejado por Safadão, que tenta se firmar como maior artista do Brasil. Para isso, 

passa a investir em uma pesada mídia, exaltando  o preço do seu cachê, que chega 

a mais de seiscentos mil reais por duas horas de show. 

Cada vez mais a marca tem ganhado força em relação aos produtos, 

tornando aditivos empresariais importantes perante o mercado. No forró eletrônico 

não é diferente, essa importância se torna mais clara, o reconhecimento da marca 

nos grupos musicais, por intermédio do seu logotipo, que na maioria das vezes são 

semelhantes ao seu valor agregado. Para Chevalier e Mazzalovo (2007, p. 37) esta 

é uma lei universal para todas as marcas: ela torna-se muito mais eficaz quando tem 

elevado grau de diferenciação e valor agregado. Deve oferecer um acréscimo 

inegável para o consumidor. De tal maneira, essas ações são fatores que 

influenciam na compra, contribuindo com o prologamento da experiência com a 

marca WS.  

A logotipo Wesley Safadão é construída numa percepção de fixação do seu 

ícone, WS, onde recebe tons de dourado para manter uma ideia de luxo e 

diferenciação, apresentando o nome ‘Wesley Safadão’ em uma fonte sem serifas e 

remetendo a juventude do artista e inovação. Para Sousa (2001), as cores, as 

formas, enfim os elemento compositores e a própria composição visual são 

produtores de sentido e significados. O logotipo, ou apenas ‘logo’, é a 

particularização da escrita de um nome, símbolo, um sinal gráfico que, com o uso, 

passa a identificar um nome, idéia, produto ou serviço (STRUNK, 2007). 
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Tratando sobre a simbologia da marca Wesley Safadão, é percecibido um 

direcionamento de estimulos, infuindo no consumo. Para Modesto Farina: 

 
As cores constituem estímulos psicólogicos para a sensibilidade hamana, 
influindo, para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abster 
ou agir. Muitas preferências sobre as cores se baseiam em associações ou 
experiências agradáveis tidas no passado e, portanto, torna-se difícil mudar 
as preferências sobre as mesma (MODESTO, 1990, p. 112). 

 

Criando uma associação da marca ao seu símbolo, remetendo ao luxo, 

usando tons em dedradê de amarelo para simular ouro, que remete sempre ao luxo 

e ao glamuor, a empresa cria uma relação emocional para com os seus 

consumidores, que ao verem a ‘logo’ aplicada em qualquer que seja o material, em 

distintas plataformas, remetem a marca de origem, criando uma ligação de 

proximidade, por sinais de recognição. Para o autor Aaker (1998, p. 208), os 

símbolos gráficos que representam as empresas precisam estar fortemente ligados 

ao nome da marca, ao seu significado. Logo, a marca Wesley Safadão, que é 

aplicada a todos os seus produtos, de acordo Aaker, faz a ligação coesa entre 

logotipo, marca e o seu significado.  

 

2.2 Produtos WS 

 

Para Marcelo Ortega (2016), todo serviço é um produto de venda. Todo 

produto é uma oportunidade de venda. Ou seja, mix é a mistura de todos os 

produtos e serviços que sua empresa oferece. Em 2016, o cantor Wesley Safadão 

lançou na internet e o site http://wsloja.com.br/, onde expõe o seu mix de produtos, 

os quais podem ser comprados de qualquer parte do mundo. Com cerca de 8 

produtos em destaque, a loja é hoje uma importante ferramenta de propaganda para 

o cantor, que associa ao seu nome artístico um símbolo, que tão logo o remete a 

sua empresa. 

Focando sempre no ícone da sua marca, o WS, em degradês que remetem 

ao ouro, a marca tem como principais produtos: Quadros, almofadas, garrafas, 

toalhas, necessaires, porta squeeze, colar de aço, colar de ouro, bonés, copos, 

mochilas, camisas, sem contar os já tradicionais CDs e DVDs, que são 

prioritariamente revendidos pela gravadora a qual o artista tem contrato de licença.  
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Com uma marca cada vez mais fortificada perante os seus consumidores e 

para com a mídia, os investimentos para tornar sua marca em um produto de 

consumo nacional não para, e para isso Wesley usa do próprio show para estender 

a experiência de consumo da marca/consumidor, sabendo que aquele é o seu 

principal ponto de consumo, onde o público está totalmente exposto às suas ações 

de comunicação/venda. Podemos elencar como exemplo os seus eventos principais: 

Garota Vip e Garota White, que são geralmente realizados em grandes cidades do 

Brasil e contam com grandes atrações musicais, que geralmente são as maiores 

daquela determinada região, somado a isso, Safadão passa a levar a sua própria 

loja para os eventos, fazendo com que os consumidores estejam ainda mais 

expostos ao seu mix. 

É importante perceber também a cobrança dos fãs do cantor para que as 

ações sejam repetidas de tal forma em todos os seus shows, como elencado na 

figura 15. No entanto, dependendo da cidade, estas ações são realizadas em 

menores proporções. As ações dos fãs clubes são um dos principais 

direcionamentos para qualquer grupo musical, que ao perceber o anseio de um 

público certo em determinada região, pode pressumir que as ações irão gerar 

resultados e que os investimentos para tal serão recompensados e gerarão lucros e 

expansão da marca com a extensão da relação com o consumidor final.  
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Figura 15 – Reprodução do Instagram da WS Loja, onde os fãs do cantor Wesley 

Safadão cobram ações de vendas em shows específicos. 

 

Fonte: WS Loja (2016). 

 

Segundo Ries e Trout (2009), a marca deve concentrar-se nas percepções do 

seu potencial cliente e não na realidade do produto, o que implica em pensar como o 

consumidor vê da marca WS, como ele enxerga a marca que envolve toda relação 

do mix, onde todo o conjunto faz parte da percepção final e gera o impacto no 

utilizador da marca, confirmando que o produtor da marca tem que vislumbrar como 

o consumidor quer o produto e não mais como ele próprio quer posicionar o seu 

produto perante o mercado consumidor, implicando uma maior possibilidade de 

consumo. Para Ries e Trout (2009), ao inverter o processo, ao enfocar mais o 

potencial do que o produto, as ações são simplificadas e, com isto, pode-se 

aumentar enormemente o poder e a eficácia da comunicação enquanto estratégia. 

Dessa forma, a marca do cantor cearense simplifica a sua comunicação para 

com os seus consumidores. Com efeito, anunciam seus produtos em um site e em 

perfis nas redes sociais, prioritariamente o instagram, entendendo que o potencial da 

sua marca é maior que os dos seus produtos segmentados, criando assim uma 

inovação no mercado business, que deixa de vender somente os seus tradicionais 

produtos, tornando a WS em uma espécie de marca guarda-chuva.  
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Marca guarda-chuva tem como característica colocar sob um mesmo nome 
vários produtos, é uma forma de fixar na mente do consumidor a Marca, 
todos os produtos da empresa possuem o mesmo nome, o que facilita a 
introdução de novos produtos no mercado aproveitando-se do sucesso da 
Marca já estabelecida, diminui os custos de Desenvolvimento e criação de 
nova Marca, mas também pode ocorrer o oposto, quando um produto dá 
errado e interfere diretamente nos demais produtos da empresa, pois na 
mente do consumidor a Marca é tão presente que um pequeno deslize é 
fatal para toda a gama de produtos ofertados (MENSHHEIN, 2006). 

 

Ries e Trout (2009) afirmam que a força da organização deriva da força do 

produto, da posição em que esse produto ocupa na mente do consumidor. O que 

nos implica afirmar que a força da WS loja e de todas outras empresas do cantor 

Wesley Safadão ou se sua família que se apropriam do seu nome, nada mais são 

que um resultado da percepção do mercado para com o grupo musical Wesley 

Safadão, e mesmo com todas as suas marcas unidas para fortalecer todo um 

conglomerado empresarial, dificilmente alguma, algum dia, se tornará mais forte que 

o nome do artista. Não obstante, cada marca está posicionada para conseguir ser 

fixada de forma diferenciada na mente do seu potencial cliente, sem que nenhuma 

venha a interferir na ação da outra, porém, busca que todas juntas possam somar 

força em prol da marca raiz do grupo, que sempre mantém o lançamento de novos 

produtos, de forma que mesmo quando alguma marca sofra uma baixa no mercado, 

outra nova possa usufruir do seu posicionamento e, sem nenhum esforço, já nasça 

com uma boa colocação na mente do seu público alvo. 

A WS loja consiste em um espaço virtual para unir em um só lugar todos os 

produtos que levam o nome do cantor Wesley Safadão, contando com kits, 

acessórios, bonés, camisas, copos, mochilas, óculos e relógios. A WS Loja une em 

um espaço vitual tudo que o cantor passa a vender em seus shows tematicos por 

todo Brasil. Com produtos variando de R$ 5,00 - um copo long drink , até kits com 

boné, óculos e relógio, que chegam a custar R$ 200,00.  

O conceito da WS loja é oferecer uma extensão de experiência do grupo 

musical Wesley Safadão com os seus consumidores, onde ela vem se diferenciar 

dos seus concorrentes pela sua marca, qualidade de produtos, qualidade técnica e 

pela sua construção e associação sólida a boa imagem do artista a qual o grupo 

representa. Isto, com o negócio definido, um posicionamento claro e expressando 

uma oportunidade de negócio através do marketing.  
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Informando e determinando onde a marca deve estar na escolha do 

consumidor, conecta diretamente as estratégias de posicionamento, de forma a 

possibilitar a mensuração e possibilitar o melhoramento dos produtos mediante cada 

segmento do mercado a qual está presente ou pretende entrar, munida de 

estratégias de mercado visando conseguir novos fãs e consumidores para a marca. 

Logo, o posicionamento da marca, juntamente com as ações de comunicação e 

estratégias visando massificar o novo do cantor Wesley Safadão na mente dos 

consumidores, criando uma relação de confiança, mantendo a relação de um 

subproduto dentro de uma marca guarda-chuva, que não ultrapassará o maior 

produto do mix, o seu show. 

A marca Wesley Safadão apresenta uma estratégia clara de segmentação de 

mercado, seja na venda de produtos que são direcionados às classes com menor 

poder aquisitivo, com produtos como copos, bonés, camisas, óculos ou até com 

produtos com maior valor agregado como cordões banhados a ouro.  

Mas a segmentação também segue nos palcos, com seus eventos temáticos 

que rodam todo o Brasil, que são: Garota White, Garota Vip, Bloco Safadão e Arena 

Safadão, que deixam claro seu público-alvo através do preço dos ingressos dos 

shows a serem realizados. 

No site www.wsloja.com.br, encontramos diversos produtos como kits, 

acessórios, bonés, camisas, cases para celular, copos, mochilas, óculos, relógios, 

jóias e semijoias. Tais produtos são voltados para um público que é distinguido a 

partir do seu poder de compra, com maioria de produtos destinados as classes com 

menor poder aquisitivo, oferecendo produtos com preços que giram em torno de 

R$100.  

Já com os seus valorizados shows, continua a configuração de segmentação 

de público através dos shows temáticos. Neles, os ingressos únicos podem variar de 

R$ 80,00 até R$ 600,00, ou até mesmo o preço de R$ 2,5 mil em um camarote, 

sendo este último voltado para classe A – o evento denominado Garota White. 

Diante disso, percebe-se que Wesley Safadão consegue esgotar ingressos e ganhar 

fortunas em seus eventos.  

Com a divisão de áreas no show, como pode ser visto na figura 16, os preços 

e tipos dos ingressos variam bastante: Ingresso Arena, ingresso vip, ingresso 

Lounge, camarotes. 

 



46 

 

Figura 16 – Mapa do evento Garota White. 

 

Fonte: Bandeira (2016). 

 

Sendo o evento do cantor cearense voltado para a classe que possui alto 

poder aquisitivo, é primordialmente realizado em capitais/regiões metropolitanas, 

sabendo da grande aglomeração do seu público-alvo nessas regiões. Realizados 

seguindo um calendário anual, os shows se tornam parte da grade de eventos 

esperados pelo público durante todo o ano. Estes eventos possuem uma grade de 

atrações que contam com outras bandas de forró eletrônico e Djs, fazendo assim 

que o evento seja atração também para novos públicos. Com um show feito em 

palco 360º, em casas de shows de porte mediano, para melhor recepcionar o seu 

público, com duração média de 2h30m, aumentando o contato com as áreas de 

segmentação do show. 

Contando também com o evento Garota Vip, que assim como o Garota White 

é prioritariamente realizado em grandes capitais ou sua região metropolitana, é 

voltado para as classes B e C. A grade de atrações do evento é montada de forma 

específica com as atrações que possuam maior poder de soma de público, 

ressaltando que todos os eventos temáticos são de total realização do cantor 

Wesley Safadão e o seu escritório, Luan Promoções e Eventos.  

 

Ainda dentro desta forma de exploração da marca, que é a venda de shows. 
O grupo que administra a carreira artística da banda criou um evento 
exclusivo da marca, que é o ‘Garota Vip’. Nestes eventos são vendidos um 
show exclusivo de aproximadamente 4 horas da banda Wesley Safadão e 
mais algumas bandas de menor porte complementando a noite. O evento 
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criado pela Luan Promoções é próprio do artista e percorre várias capitais 
do Brasil mostrando o que se tem de melhor no produto Wesley Safadão e 
Garota Safada (VIEIRA; SANTOS, 2016, p. 4). 

 

Com uma tabela de preços mais acessíveis, o Garota Vip, na edição realizada 

em São Paulo, conforme demonstra a figura 17, contou com o cantor sertanejo Luan 

Santana e a dupla Simone & Simaria para formar a grade do evento. Ele possui 

ingressos que variam entre Pista, Vip, Premium. Com sua maior edição realizada na 

cidade de Salvador, capital baiana, com cerca de 60 mil pessoas, o Garota Vip é 

realizado em grandes espaços a céu aberto, para poder acomodar grandes 

multidões que vão aos shows e fazem com que a banda lucre verdadeiras fortunas, 

além de fama por receber cachês astronômicos.  

 

Figura 17 – Material de propaganda do evento Garota Vip São Paulo. 

 

Fonte: Google (2016). 

 

Este é um dos eventos de maior sucesso do Safadão, e embora ele esteja 

acompanhado de outras grandes atrações, é sempre o maior destaque na mídia de 

propaganda. Com shows que duram cerca de 4h, já no final da noite, o cantor faz 

questão de ‘pegar o sol com a mão’ junto do seu público, que não sai dos espaços 

do show enquanto o cearense não finaliza seu show pela manhã. 

Para atingir também o público com menor poder aquisitivo, o grupo cearense 

criou o evento Arena Safadão, que tem ingressos acessíveis às classes com menor 

renda, mas em ascensão pela constante evolução monetária das camadas sociais. 
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O evento é realizado nas maiores regiões dos estados, que seguindo as estratégias 

dos seus antecessores, atinge cidades com grandes populações. Neles também é 

feita uma segmentação de público, pois a área de realização dos shows é dividida, 

implicando valores de ingressos diferentes, tais como pista (com a doação de 1kg de 

alimento), pista vip e backstage. 

Seguindo o padrão de realização do Garota Vip em grandes espaços à céu 

aberto para maior concentração de pessoas e gerar maiores lucros, Wesley foca na 

soma de forças com outros estilos e artistas renomados para fazer de sua Arena um 

sucesso de público e de crítica.  

Pensando também nas micaretas, que são realizadas durante todo o ano, 

Wesley cria o Bloco Vai Safadão, que é presença confirmada nas maiores micaretas 

do Brasil e nos principais carnavais, segmentando também não só mais o produto, 

mas também o estilo musical do seu grupo, onde o mesmo deixa de fazer o forró 

eletrônico e passa a fazer um show do que é conhecido como forró elétrico, onde o 

ritmo é mais acelerado e geralmente são shows realizados em trios elétricos.  

Não destacando a realização do Vai Safadão, mas priorizando eventos que já 

sejam renomados e possuem grandes públicos, para que o evento não venha a ser 

associados a marcas fracas frente ao mercado business. 

 

2.3 Participação de mercado  

 

Participação de mercado ou Market Share é a fatia que uma marca 

representa dentro de um mercado consumidor, definidos em receitas ou unidades a 

qual a marca obtém junto aos seus consumidores e indica a posição da mesma 

perante às suas concorrentes. 

 

A construção de marcas fortes exige aguçado conhecimento da 
concorrência, e a concorrência a cada ano se acirra mais.  Novas ameaças 
surgem de toda parte - concorrentes globais ávidos pelo crescimento das 
vendas em novos mercados; concorrentes virtuais buscando maneiras 
lucrativas de expandir sua distribuição; marcas próprias e marcas de lojas 
criadas para oferecer alternativas mais baratas; e extensões de marcas 
criadas por megamarcas para alavancar seus pontos fortes e ingressar em 
novas categorias (KOTLER; KELLER.  2006, p.336). 

 

Por ser um dos pioneiros no mercado do forró a explorar um diversificado mix 

de produtos, o cantor Wesley Safadão sai na frente dos demais grupos. Lançando o 
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espaço virtual WS loja, no início do ano de 2016, podendo assim manter uma venda 

direta 24 horas por dia, 7 dias por semana, o pioneirismo. 

Hoje, com um cachê que gira em torno de meio milhão de reais por um show 

de aproximadamente duas horas, considerando a realização de cerca de 25 shows 

por mês, o que resulta em uma arrecadação de cerca de 120 milhões de reais por 

ano, o grupo do cantor Wesley Safadão é uma das maiores marcas do forró na 

atualidade, levando seu show por todas as regiões do Brasil. O seu principal 

concorrente no ritmo forrozeiro é o grupo cearense Aviões do forró, liderado pelos 

vocalistas Xandy Avião e Solange Almeida, que também são representados no 

mercado fonográfico pela gravadora Som Livre, que ainda conta no seu casting com 

os grupos Fulô de Mandacaru e o grupo Luan e Forró Estilizado.  

Pela representatividade de shows e seus altos cachês, os grupos de Wesley e 

Xandy e Solange são os ícones melhores colocados no show business do mercado 

do forró.  

Seguindo o conceito de Kotler (2000) sobre concorrência e mercado, os 

grupos forrozeiros não param de inovar em seus produtos, que muito embora alguns 

cheguem ao defasamento e tenham que parar de serem produzidos, lançam novos 

utensílios para o seu mix, que vem ajudar a fortalecer o seu nome junto aos seus 

consumidores, obtendo cada vez mais lucros.  

Traçando e implementando boas estratégias de mercado e posicionando a 

sua marca de maneira coerente com o seu mercado consumidor, o grupo que 

constitui a marca de Wesley Safadão passa a chamar mais atenção dos seus 

concorrentes. O mercado passa a ser mais concorrido, ocasionando que as ações 

possam não somente serem planejadas no seu consumidor, mas que também 

possam observar as ações do seus concorrentes, tendo em vista que embora a 

marca WS possua um posicionamento forte perante o mercado, as demais marcas, 

também passam por um momento de ascensão.  

Possuindo um grande potencial competitivo e sem grande intensidade de 

rivalidade no segmento, Wesley inova ao anunciar seus produtos no site WS Loja, 

fazendo com que os seus consumidores estejam sempre aptos a realizarem compra 

dos seus produtos, tendo a facilidade de compra, pagamento e recebimento dos 

produtos adquiridos.  

Oliveira (2005, p. 35) afirma que “o planejamento estratégico corresponde ao 

estabelecimento de um conjunto de providências a serem tomadas pelo executivo 
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para a situação em que o futuro tende a ser diferente do passado”. Essencial para 

construão de uma FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas, Ameaças), o 

planejamento estratégico consiste na percepção da estrutura da empresa, definindo 

seus pontos, onde estabelece suas ações de mercado.  

 

Os pontos fortes e fracos compõem a análise interna da empresa, enquanto 
as oportunidades e ameaças compõem sua análise externa. Os pontos 
fortes e fracos representam as variáveis controláveis, enquanto as 
oportunidades e as ameaças representam as variáveis não controláveis 
pela empresa. Fica evidente que o problema maior são as variáveis sobre 
as quais não se tem controle (OLIVEIRA, 2005, p. 90). 

 

A partir de uma análise, perceberemos então as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças, conforme quadro 01, que a marca WS enfrenta no 

mercado. Buscamos através de análise encontrar as forças que se relacionam com 

vantagens que a empresa pode possuir, que podem vir de elementos internos que 

gerem benefícios em relação aos seus concorrentes, mostrando controle de 

determinadas situações que possam vir a gerar benefícios para a marca. 

Analisaremos a partir de todos os dados já expostos neste trabalho as 

fraquezas que possam causar predisposição ou ferir de algum modo o negócio, e de 

forma separada serem cuidadas para que se possa nulificar os problemas que 

venham fomentar, não obstante sejam aniquilados, possam ser minimizados para 

que o andamento da empresa não venha sofrer danos por tais fatores. É também 

importante sondarmos as oportunidades e ameaças apresentadas pelo mercado, 

que trazem fatores externos para fortificar a empresa, que muito embora não 

possam ser controladas, a existência de uma preparação para os acontecimentos, 

se faz importante pela sua valia. 
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Quadro 01 – Análise SWOT/FOFA. 

Forças Fraquezas 

- Bom escritório de gerenciamento; 
- Alto valor de venda; 
- Relação emotiva com os fãs; 
- Alto rendimento;  
- Boa estrutura técnica;  
- Boa identidade visual; 
- Boa produção musical; 
- Alta expansão de mercado; 
- Boa recepção perante os fãs; 
- Estrutura de equipamentos próprios;  
- Mix de produtos diversificados; 
- Modismo esporádico dos produtos do 
mix oferecido pela empresa. 

- Grande possibilidade de erro de 
planejamento; 
- Altos preços de ingressos; 
- Alto risco de investimento; 
- Mão de obra especializada escassa;  
- Difícil execução de planejamentos; 
- Associação de imagem a temas 
polêmicos.  
 

Oportunidades Ameaças 

- Abranger todo mercado nacional; 
- Mercado consumidor em expansão; 
- Inovação tecnológica e pirotécnica do 
show; 
- Crescimento do ritmo; 
- Abrangência midiática. 

- Rotatividade do mercado; 
- Concorrência de grupos regionais; 
- Alta concorrência. 
 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 

 

Entendendo o ambiente externo e interno através de forças/ fraquezas e 

oportunidade e ameaças, respectivamente, podemos sanar brechas para erros 

futuros e melhorar o planejamento de ações.  

Ao aplicar o conhecimento do seu ambiente de mercado, a marca WS 

consegue ser incisiva em suas ações, atingindo seus consumidores e utilizando de 

um quadro de forças e  oportunidades para amenizar suas fraquezas e ameaças.  

 

A unidade de negócios deve estabelecer um sistema de inteligência de 
marketing para acompanhar tendências e mudanças importantes. A 
administração precisa identificar as oportunidades e ameaças associadas a 
cada tendência ou desenvolvimento (KOTLER, 2000, p. 98). 

 

Ao acompanhar as tendências de mercado, a loja de Wesley tenta manter 

sempre seu mix atualizado, seja ele por coleções sazonais, ou por produtos que 

estejam em alta frente ao mercado consumidor, explorando as oportunidades para 

que a marca consiga maior parcela de mercado e assim alavancar venda gerando 

lucro.  
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Seguindo um objetivo de marketing de prolongamento de experiência 

consumidor/marca, a WS loja tem o intuito de oferecer a extensão de elo com os 

produtos do cantor Wesley Safadão, como exposto na figura 18. Kotler (2000, p. 98) 

diz que uma oportunidade de marketing existe quando a empresa pode lucrar ao 

atender às necessidades dos consumidores de um determinado segmento. 

 

Figura 18 – Print de tela do instagram da WS Loja. 

 

Fonte: Instagram WS Loja. 

 

Para tanto, a marca cria uma extensão de consumo, onde utiliza dos seus 

produtos oferecidos que recebem influência direta do seu posicionamento, como 

será estudado no capítulo seguinte, onde será realizada uma análise de estratégias, 

posicionamento e segmentação do mercado da empresa do cantor Wesley Safadão, 

e que trará a relação de como o seu posicionamento influencia de forma direta no 

seu mix de produtos.   
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3 ANÁLISE DE ESTRATÉGIAS 

 

Para Hofer e Schendel (1978), estatégia é a principal ligação dos objetivos e 

políticas funcionais de vários setores da empresa e planos opecaionais que guiam 

as atividades diárias. De tal forma, compreende a maneira de estruturação de ações 

para atingir os alvos da empresa, se tornando um plano unificado de prática, 

relacionando incentivos planejados, visando o mercado consumidor.  

De forma presumida, a empresa deve antecipar os acontecimento com 

planejamento, para que as ações planejadas possam ser executadas de forma 

coesa com as políticas de ações planejadas.  

 
Os mercados vêm se tornando cada vez mais heterogêneos. Os 
consumidores passaram a exigir produtos cada vez mais adaptados às suas 
necessidades específicas. Esses mercados heterogêneos colocam ao 
profissional de marketing o desafio de equilibrar as exigências dos clientes 
(ofertas cada vez mais “personalizadas”) com a forte competitividade (que 
pressiona as margens de lucro) (RICCIADI; BRITTO, 2013, p. 39).  
 
 

Com um mercado consumidor cada vez mais exigente, as marcas tem sido 

desafiadas a encontrar um elo de ação e criação de produtos que atinjam as 

expectativas dos seus consumidores, personalizando suas ofertas, para tal Kotler e 

Keller (2006) aconselham que as empresas abordem esse desafio em três etpadas: 

segmentação, seleção (targetting) e posicionamento.  

 

3.1 Posicionamento: uma estratégia de marca 

 

Segundo Kotler (2000), toda estratégia de marketing é construída de acordo 

com o trinômio SMP - segmentação, mercado alvo e posicionamento. Encontrando 

carências e novos grupos no mercado para suprir necessidades de consumo, a 

empresa se fortalece e constrói uma marca sólida, onde unida ao seu pilar de 

sustentação consegue grandes parcelas de mercado. Para Al Ries e Trout,  

 

O posicionamento começa com um produto, uma mercadoria, um serviço, 
uma empresa, uma instituição ou até mesmo com uma pessoa. Mas o 
posicionamento não é o que faz o produto. Posicionamento é o que você faz 
com a mente do cliente potencial. Ou seja, você posiciona o produto na 
mente do cliente potencial (RIES; TROUT apud KOTLER, 2000, p.321). 
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Procurando manter uma relação de proximidade com o público, o 

posicionamento da empresa é baseado na forma a qual ele enxerga a marca 

empresa que deseja consumir. Tão logo Wesley cria extensões de consumo, 

levando uma loja itinerante onde o grupo realiza seus shows, prioritariamente os 

temáticos, onde o público estará sempre exposto aos produtos comercialiados pela 

WS Loja.  

Logo, a empresa precisa criar um posicionamento inovador para que some a 

força que o nome do grupo musical Wesley Safadão possui. A marca explora os 

atributos como uma relação de próximidade, transmitindo uma relação de 

consumo/afeto através do posicionamento, de como o produto está posicionado na 

mente do consumidor, através do ponto de consumo. 

 

A maioria das empresas pratica a orientação de vendas quando tem 
excesso de capacidade. Seu objetivo é vender aquilo que fabrica, em vez 
de fabricar aquilo que o mercado quer. Em economias industriais modernas, 
a capacidade produtiva aumentou até o ponto em que a maioria dos 
mercados é de compradores (os compradores são predominantes), e os 
vendedores têm de correr atrás de clientes (KOTLER, 2000, p. 40). 

 

A empresa deve possuir um posicionamento diferenciado dos seus 

concorrentes para poder ser identificada na mente do consumidor, para que de 

maneira efetiva possa ser posicionada com referência positiva frente aos seus 

opositores de mercado, estabelecendo uma individualidade do seu mix de produtos. 

Para Kotler (2000),  

 

Identidade e imagem são conceitos que precisam ser diferenciados. A 
identidade está relacionada com a maneira como uma empresa visa 
identificar e posicionar a si mesma ou a seus produtos. Imagem é maneira 
como o público vê a empresa ou seus produtos. Uma imagem efetiva 
precisa exercer três funções. Em primeiro lugar, ela precisa estabelecer a 
personalidade do produto e a proposta de valor. Em segundo, ela deve 
transmitir essa personalidade de maneira distinta, para que não seja 
confundida com a dos concorrentes. Em terceiro, ela tem de comunicar um 
poder emocional que vai além de uma simples imagem mental. Para que a 
imagem funcione, ela deve ser transmitida por todos os veículos de 
comunicação e contato de imagem disponíveis (KOTLER, 2000, p. 318). 

 

A mente do consumidor em potencial é estruturada em niveis de formulação, 

entretanto, para que a marca consiga atingir uma imagem efetivada para tal ação é 

preciso posicionar-se na mente do mesmo, para que possa ser realizada a ação do 

consumo. 
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3.1.1 Público-alvo e segmentação de mercado 

 

A marca Wesley Safadão apresenta uma estratégia clara de segmentação de 

mercado, seja na venda de produtos que são direcionados às classes com menor 

poder aquisitivo, com produtos como copos, bonés, camisas, óculos ou até com 

produtos com maior valor agregado como cordões banhados a ouro.  

Mas a segmentação também segue nos palcos, com seus eventos temáticos 

que rodam todo o Brasil, que são: Garota White, Garota Vip, Bloco Safadão e Arena 

Safadão, que deixam claros seus públicos-alvo através do preço dos seus ingressos 

e regiões a serem realizados. 

Kotler (2000, p. 107) define que a equipe de markting deve segmentar o 

mercado, selecionar o mercado-alvo adequado e desenvolver o posicionamento do 

valor da oferta. A estratégia de “segmentação, seleção de alvo (targeting), 

posicionamento” é a essência do marketing estratégico. Para que ocorra uma 

implementação e aceitação do mercado, é imprescindível uma preocupação em 

observar como os produtos são recepcionados pelos clientes, aceitando opiniões de 

pessoas que estejam fora da equipe de criação, pretendendo buscar a melhora dos 

produtos oferecidos, despertando o interesse para consumo do potencial cliente.  

Para poder gerar maior nível de satisfação é essencial que o público alvo de 

uma empresa seja segmentado de acordo com a forma que ela quer oferecer seus 

produtos ao mercado consumidor, diferenciando as preferências e heterogeneidade 

de cada público. Para tal, Kotler (2000) diz que a segmentação é uma abordagem 

que fica entre o marketing de massa e o marketing individual. Supõe-se que os 

compradores de determinado segmento tenham preferências e necessidades muito 

similares. Porém, sempre existirão diferenças entre dois compradores. 

Atribuído aos conceitos referenciados, a marca WS segmenta seu público, 

entendendo-o como um mercado heterogêneo, dividindo seus nichos para melhor 

capturar os seus clientes, oferecendo inúmeras prerrogativas, criando produtos 

diferenciados que, de tal maneira, irão atingir alguma faixa de seu público, com 

preços adequados às suas diferentes realidades.  

 

O marketing de segmento oferece vários benefícios [...]. A empresa pode 
criar um produto ou serviço mais adequado e oferecê-lo a um preço 
apropriado ao público-alvo. A escolha de canais de distribuição e de 
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comunicação torna-se mais fácil. A empresa também enfrenta menos 
concorrentes em um segmento específico (KOTLER, 2000, p. 279). 

 

Com os benefícios de oferecer produtos direcionados aos seus diferentes 

públicos, a marca WS evita investimentos errôneos, aumentando a lucratividade da 

marca, que somada a uma correta publicidade e distruição, a tornam ainda mais 

consolidada.  

 

3.2 Estratégias do mix de produto 

 

O posicionamento da marca influencia diretamente no mix de produtos, 

refletindo sobre como se comunica, de como ela quer ser enxergada pelo seu 

consumidor e no comportamento dos seus agentes de venda. Transmitindo uma 

mensagem de posicionamento de maneira planejada, através das mais diversas 

programações de comunicação, pode se ter um efeito positivo em todos os itens que 

compõem o mix.  

 
[...] a comunicação da empresa vai além das plataformas de comunicação 
[...]. O feitio e o preço do produto, a cor e a forma da embalagem, a roupa e 
o comportamento do vendedor, a decoração do local, a identidade visual da 
empresa – tudo comunica algo aos compradores. Todo contato com a 
marca transmite uma impressão que pode fortalecer ou enfraquecer a visão 
do cliente sobre a empresa. O mix de marketing completo deve estar 
integrado a fim de transmitir uma mensagem coerente e um posicionamento 
estratégico (KOTLER, 2000, p. 570). 

 

A marca WS necessita avaliar que público, dentro da sua segmentação 

pretende atingir, para que dessa forma possa atingi-lo, gerando as reaões desejadas 

no seu público alvo, assim decodificando a mensagem transmitida de forma eficaz e 

obtendo um feedback positivo no consumo do produto anunciado. 

Uma empresa com forte presença de mercado e posicionamento definido 

precisa delimitar sua segmentação e diferenciação com base nas estratégias de 

diversificação de ofertas inseridas no mercado com a construção eficaz de um 

posicionamento firme e que satisfaça o mercado consumidor. 

No site da WS Loja (www.wsloja.com.br), é possível encontrar diversos 

produtos como kits, acessórios, bonés, camisas, cases para celular, copos, 

mochilas, óculos, relógios, jóias e semijoias. Com uma grande diversidade de 

produtos, o seu consumo é distinguido a partir do poder de compra. No caso, a 

http://www.wsloja.com.br/
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maioria dos produtos são destinados às classes com menor poder aquisitivo, 

oferecendo produtos com preços que giram em torno de R$ 100,00.  

Através da análise da marca WS, é possível encontrar a intenção da marca 

do cantor Wesley Safadão de estender a experiência do seu público através dos 

diversos ítens que são comercializados, os quais visam se fixar na mente do 

consumidor e, de tal maneira, gerar mais consumo para os produtos, sejam os 

shows ou os outros ítens postos à venda no site, os quais tem o seu preço variado, 

haja vista a segmentação e abrangencia do seu mercado consumidor. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como estratégia de marketing adotada pelo grupo de Wesley Safadão, 

percebe-se que ao longo do tempo foram criados produtos direcionados ao mercado 

consumidor, não se restringindo somente aos shows do cantor, o que tem promovido 

um prolongando da experiência da marca e massificando seus produtos. 

Para tais ações, a marca cria produtos direcionados para públicos 

específicos, somam a relação do mix de produtos com o cantor, usando a ascensão 

do mercado musical brasileiro para tornar sua marca forte. 

Possuindo um rico mix de produtos, somado a grandes investimentos em 

estruturação da empresa e em propaganda, o que expressa um posicionamento de 

marca bem definido, estas foram as peças para a estratégias de mercado, 

construídas para abranger novos mercados e massificar a marca Wesley Safadão, 

usando a diversidade de ofertas, através da segmentação, definição do público e 

posicionamento de marca, resultando em uma marca de sucesso e de grande 

consumo. 

Através de suas estratégias de posicionamento, a marca Wesley Safadão 

estabelece uma relação de prolongamento de experiência para com sua marca, 

aproveitando de tal ferramenta para a sua fixação na mente do consumidor, criando 

uma relação de proximidade com o seu público-alvo, de maneira segmentada, seja 

ela na produção do seu mix de produtos que é comercializado na WS Loja, ou ainda 

na produção de eventos temáticos, onde constrói uma divisão implementada nos 

tipos de eventos, ou ainda na divisão do público dentro da realização do mesmo, 

através de áreas temáticas, que são comercializadas para públicos distintos. 

Vale destacar que com os itens pesquisados neste trabalho, não é pretendido 

oferecer receitas prontas para a construção de grandes marcas no mercado dos 

show business. Não obstante, conhecendo as nuances aplicadas pela marca do 

cantor cearense, facilita-se o posicionamento mercadológico de novos artistas, 

incentivando que o rico mercado do forró eletrônico passe a posicionar-se de forma 

coerente com as ações de marketing, evitando investimentos errôneos e, de tal 

sorte, gerando lucros para as empresas que resolvam investir no seu marketing. 

Perante o publicado, é entendido que através da leitura, compreensão e 

aplicação do conteúdo deste documento, o trabalho dos profissionais de marketing o 

qual assumam o desafio de criar estratégias de marketing e posicionamento de 
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marca possuam embasamento teórico e metodológico para aplicação de suas 

ações, de tal maneira a despertar no empresariado do ramo investir nos processos 

mercadológicos de grande potencial de consumo. 

Para tanto, foi analisando que o diferencial no crescimento da marca Wesley 

Safadão, deveu-se ao constante investimento na imagem do seu líder, incisivamente 

como ícone de mercado, apropriando-se de um posicionamento coeso, onde o 

mesmo se mantém sempre em destaque frente aos seus concorrentes e próximo ao 

seu consumidor. Acreditando, logo, que a marca cearense conseguiu obter um 

sucesso de mercado através das suas ações estratégicas de marketing, 

posicionando-se em destaque em relação aos seus concorrentes, que somadas às 

parcerias mercadológicas firmadas, consolidam a empresa como um destaque no 

ramo do forró eletrônico. 
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