
 
 

 

BRADESCO SEGUROS COM VOCÊ  
reúne diferentes gêneros da música popular brasileira e estreia 

com Ana Carolina 

 
A transmissão ao vivo de Ana Carolina acontecerá nesta sexta-feira, 15 de maio,  

às 21h, no canal oficial da cantora e da seguradora no YouTube  

  
De caráter solidário, a 'live' musical arrecadará doações por meio da plataforma Mesa 

Brasil, destinadas às instituições de todo o território brasileiro. 
 
 

 

O Brasil é um país plural, que congrega diferentes estilos musicais, e foi pensando nesta diversidade 

que a plataforma Bradesco Seguros Com Você incluiu entretenimento musical com artistas 

consagrados. A partir desta semana, será apresentada uma sequência de lives exclusivas com grandes 

representantes da música popular brasileira. 

 

A plataforma digital Bradesco Seguros Com Você é uma iniciativa da seguradora para estar mais 

perto do público, com o objetivo principal de proporcionar informação e entretenimento de qualidade 

durante a quarentena, reunindo diversos especialistas de diferentes áreas. 

  

A cada semana, um artista consagrado abrirá sua casa ou estúdio para cantar seus sucessos. Nesta 

sexta-feira, dia 15 de maio, às 21h00, a primeira live será a de Ana Carolina. Na apresentação a 

audiência poderá fazer doações através da plataforma Mesa Brasil, que distribuirá itens a diversas 

instituições de todo o território brasileiro. 

 

“Quando fomos convidados a propor nomes para integrar o lado de entretenimento da iniciativa digital, 

não somente quisemos apresentar artistas consagrados, dos mais adorados estilos da música popular 

brasileira”, explica Luiz Calainho, um dos produtores da iniciativa. 

 

Para alegria de seus fãs, Ana Carolina fará, pela primeira vez na carreira, uma apresentação ao vivo 

em seu canal oficial no YouTube (youtube.com/anacarolina) e no canal Bradesco Seguros 

(youtube.com/user/BradescoSeguros) 

 

A cantora mineira foi convidada para abrir a sequência de apresentações e o show da artista - 

considerada uma das maiores intérpretes e compositoras do país - acontecerá “ao vivo”, diretamente de 

sua casa no Rio de Janeiro, e contará também com o patrocínio da Medtronic. 

 

Respeitando as medidas de segurança e isolamento social, os fãs poderão conferir um show de formato 

inédito, no qual Ana Carolina abrirá sua intimidade, em uma apresentação transmitida da sala de sua 

casa no Rio de Janeiro. O local presenciou o nascimento de diversos sucessos da cantora e abrigou 

animados saraus com seus amigos, incluindo grandes nomes da música mundial, como John Legend, 

Norah Jones, Carlinhos Brown, Alejandro Sanz e Madeleine Peyroux, entre outros.  

https://www.youtube.com/user/BradescoSeguros


 

A apresentação, que será acompanhada pelo músico Thiago Antoni, terá um repertório eclético, 

composto por canções de compositores que Ana Carolina é fã confessa, como Guilherme Arantes, 

Martinho da Vila, Rita Lee e Seu Jorge. O público poderá contar também com uma sequência dos 

grandes hits que marcam as duas décadas de sua carreira, incluindo “Quem de Nós Dois”, “É Isso Aí”, 

“Garganta”, “Pra Rua Me Levar” e "Problemas", além do mais novo sucesso "Não Tem no Mapa", de 

seu último álbum, Fogueira em Alto Mar.  

 

Outro momento esperado pelos fãs em apresentações ao vivo de Ana Carolina também estará presente 

nesta live. A tradicional "pandeirada" estará no set e ganhará ares de "repente" desta vez. A direção 

artística da live ficou por conta da própria Ana Carolina, ao lado da cantora e compositora Chiara 

Civello. 

 

"Chiara tem auxiliado na escolha do repertório e em como pensar artisticamente essa apresentação. 

Ela irá acompanhar o show sentadinha ali na sala, mas a depender dos inúmeros pedidos de fãs nas 

redes sociais, espero que se junte a mim para um dueto", brinca Ana Carolina.  

  

A preocupação e objetivo principal de Ana Carolina, ao aceitar prontamente o convite da Bradesco 

Seguros, é o de conseguir atenuar a aflição das pessoas em suas casas durante a quarentena e auxiliar a 

população mais vulnerável por conta da pandemia do COVID-19.  

 

Por isso, quem estiver assistindo à “live” poderá fazer sua doação através da plataforma Mesa Brasil, 

que destinará itens de primeira necessidade às instituições de todo o território brasileiro. O projeto 

pretende levar auxílio para as pessoas em estado de vulnerabilidade social, que são as mais afetadas 

pela pandemia. Todos poderão fazer doações através do QR Code, que ficará o tempo todo na tela. 

  

“Estou muito feliz em conseguir atender aos inúmeros pedidos de meus fãs queridos e, ao mesmo 

tempo, usar uma ferramenta poderosa como a internet para fazer coro às vozes que pedem para que 

todos fiquem em casa. Nada melhor do que a música para reforçar essa mensagem e graças ao 

Festival Bradesco Seguros vamos conseguir criar uma corrente solidária", comenta Ana Carolina. 

"Esse momento vai passar e tenho certeza que vamos nos rever nos shows ao vivo em breve. Até lá, vai 

ser especial matar a saudade pelo YouTube! E, claro, torço para que todos ajudem nas doações como 

puderem", completa.  

 

 

Sobre Ana Carolina 
 

Cantora, compositora, arranjadora, produtora, instrumentista, musicista e artista plástica, Ana Carolina 

lançou seu primeiro disco em 1999; hoje, sua carreira de 20 anos já inclui 12 álbuns, seis DVDs e mais 

de cinco milhões de discos vendidos. Entre outros, ganhou sete vezes o Prêmio Multishow de Música 

Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música. O primeiro grande 

sucesso, “Garganta”, viria já no primeiro álbum. Depois dele, emplacou cerca de 30 singles nas paradas 

brasileiras. 

 

As composições da artista já foram gravadas por nomes importantes como Maria Bethânia, Gal Costa, 

John Legend, Esperanza Spalding, Chiara Civello, Jorge Vercillo, Mart’nália, Zizi e Luiza Possi, Pedro 

Camargo Mariano e Preta Gil, entre outros. Em suas composições fez parcerias com Seu Jorge, Luiz 

Melodia, Gilberto Gil e Guinga, entre muitos outros. 

 

Em 2009, quando completou 10 anos de carreira, Ana lançou o álbum N9ve, no qual destaca-se a 

canção “Entreolhares (The Way You’re Looking at Me)”, em um dueto com o cantor, compositor e 

pianista americano John Legend. A canção alcançou o topo da Billboard Hot Songs (Rio de Janeiro), e 

o 34° na Billboard Hot 100 Airplay. No mesmo ano, lançou a coletânea de canção, Ana Carolina + 

Um, com duas canções inéditas e participação de vários cantores, entre eles Maria Gadú, Maria 

Bethânia, Roberta Sá e Totonho Villeroy. Em 2012, gravou duetos com astros da música internacional, 



como Tony Bennett e Alejandro Sanz, e em 2013 seu CD #AC trouxe a cantora dividindo os 

microfones com Chico Buarque. 

 

Desde 2019, Ana Carolina segue com sua turnê nacional “Fogueira em Alto Mar”, resultado do seu 

primeiro trabalho de inéditas em pouco mais de 6 anos. Ele reflete toda a excelência, empenho e 

musicalidade que a deixaram conhecida no mercado nacional e internacional. 

 

Atualmente, Ana Carolina contabiliza mais de seis milhões de seguidores em suas redes sociais. 
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