
Ivete Sangalo e Claudia Leitte lançam “Pronta pra 

divar”, música inédita produzida por Carlinhos 

Brown, que exalta a beleza feminina 

 

No ano em que o axé celebra seus 30 anos de sucesso no país, as duas principais 

cantoras do gênero, Ivete Sangalo e Claudia Leitte, unem-se para o lançamento de sua 

mais nova parceria. Feita na medida para se tornar um dos maiores hits do Carnaval e 

do verão no Brasil, a música “Pronta pra divar”, encomendada pela Gillette Vênus para 

representar seu novo produto, Gillette Venus Breeze, leva a assinatura de Carlinhos 

Brown na produção musical. A canção será lançada nas rádios brasileiras ainda em 

janeiro e fará parte do repertório de Ivete e Claudia em seus respectivos trios elétricos 

durante a festa mais esperada do Brasil: o Carnaval. 

Para as cantoras, a colaboração de Brown foi fundamental: “quando a gente pensa que 

já conseguiu aproveitar o máximo dele, ele surge com algo novo e a gente aprende 

ainda mais. Brown é fonte inesgotável de musicalidade”, afirma Ivete Sangalo. Já para 

Claudia Leitte, trabalhar ao lado do compositor é genial: “Brown tem uma alma 

feminina, ele tem uma cabeça única e fala uma linguagem mundial! Ele é um gênio!”, 

conta. Ivete ainda revelou sobre a expectativa do novo hit: “a maior possível. A música 

é massa, a parceria é show. Acho que o resultado vai ser sucesso”. 

Com o intuito de mostrar o poder das mulheres, “Pronta pra divar” exalta as 

qualidades femininas e traz trechos sobre a versatilidade delas, que frequentemente 

estão prontas para qualquer situação. “Pernas”, “poder”, “brilho” e “beleza” são 

algumas das palavras que ilustram a mulher multifacetada e poderosa. 

Com o mesmo pensamento em relação a seus fãs, as principais musas do Brasil 

também garantiram a participação de seus seguidores em sua nova parceria ao 

lançarem a campanha #Venus2em1 nas redes sociais, quando os fãs puderam sugerir e 

dar opiniões para o nome da música do novo dueto. 

A música ainda ganhará um videoclipe que também contará com a participação de 

mulheres que se identificam com as musas do axé. Ivete e Claudia convocaram suas fãs 

para participar do vídeo e afirmam que é a melhor maneira de agradecer pelo apoio 

que recebem diariamente. “É sensacional ter nosso público tão perto de nós e é 

exatamente como conduzo minha carreira e meus projetos, com meus fãs grudados 

em mim. Só tenho a agradecer”, revela Claudia Leitte.  

 



Letra da música 

popopo popopo 
popopo popopo 
 
to pronta pra 
to pronta pra  
to pronta pra brilhar  
to pronta pra  
to pronta pra  
to pronta pra brilhar 
 
eu só quero do amor mais emotion 
pernas bailarina pronta  
salto panturrilha e coxa  
um trato com carinho como elas pedirem  
deixando as minhas pernas prontas pra seduzirem 
ai ai ai  
que bom que bom momento todo mundo pirou  
olhando para as pernas  
quando mamãe passou  
lisinha aveludada pronta para o show 
mulher que é 2 em 1  
canta, dança,  arrasou 
um viva para as mulheres 2 em 1  
 
Refrão 
 
Brilha!  
Com minhas pernas posso tudo 
Andar correndo pelo mundo 
sou poderosa, danço livre 
somos deusas e mulheres incríveis  
vovó mamãe irmã  
sobrinha prima filha amiga vizinha 
toda vida são mulheres  
todas lindas são mulheres  
todas deusas são mulheres  
todas juntas são mulheres  
ai ai ai  
 
Refrão 


