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1 NÃO BINÁRIO UMA PESSOA QUE SE IDENTIFICA COM UMA IDENTIDADE DE GÊNERO QUE NÃO É 

TOTALMENTE MASCULINA NEM TOTALMENTE FEMININA (FORA DO BINÁRIO DE GÊNERO).
2 CIS GÊNERO: UMA PESSOA CUJA IDENTIDADE DE GÊNERO CORRESPONDE AO SEXO QUE LHE FOI 

ATRIBUÍDO NO NASCIMENTO

Observação: As referências à média da indústria devem considerar apenas os indivíduos representados nesta pesquisa.

Principais 
percepções
DIFERENÇA DE PERCEPÇÃO
A indústria musical tem uma clara desconexão na forma como 
assumimos que os profissionais da indústria e os artistas 
experimentam a indústria e a realidade. Pouco menos de 60% 
dos artistas e profissionais do setor acreditam que a 
discriminação de gênero é uma questão importante na indústria. 
As mulheres e as pessoas não binárias1 são mais propensas a 
ver a discriminação de gênero como um problema (+28% e 
+46%, respectivamente) em comparação com os homens 
(-32% menos provável)

ASSÉDIO E ABUSO SEXUAL
Taxas alarmantes de assédio e abuso sexual ocorrem na 
indústria musical, freqüentemente contra mulheres e indivíduos 
expansivos de gênero, sem recursos adequados para os 
sobreviventes ou conseqüências para os agressores. As 
mulheres (34%), transgêneros (42%) e não binários (43%) do 
setor relatam ser sexualmente assediados ou abusados no 
trabalho na indústria musical.

IDENTIDADES E INTERSECCIONALIDADE
A discriminação de gênero na indústria musical é agravada pela 
discriminação baseada em outros grupos marginalizados. A má 
representação e o tokenismo complicam a experiência das 
mulheres e dos indivíduos expansivos em termos de gênero na 
indústria. As mulheres minoritárias, por exemplo, são +114% 
mais propensas do que a média a sentir que sua decisão de 
contratação foi, em parte, baseada em sua origem racial, 
étnica, tribal, ou país de origem.

SAÚDE E BEM-ESTAR
A saúde mental é um problema predominante que enfrentam 
as mulheres, não binários, e transexuais na indústria da 
música. Mulheres (76%), transexuais (82%), e não binários 
(89%) estão todos mais propensos do que a média a 
reportar problemas com sua saúde mental desde que 
entraram na indústria musical. Inclusive pessoas com 
deficiência enfrentam acomodações e recursos insuficientes 
na indústria.

RECONHECIMENTO E REMUNERAÇÃO
A diferença salarial ainda afeta as mulheres e os 
profissionais e criadores expansivos de gênero na indústria 
musical e é uma barreira para uma carreira próspera. Cerca 
da metade (53%) dos que trabalham na indústria concordam 
que os homens cisgêneros2 são pagos mais do que os 
outros na indústria musical. Metade das mulheres relatam 
ter sua ou outra experiência profissional ou de carreira 
desacreditada, o que impacta o potencial de ganhos na 
indústria.

LIDERANÇA
Menos mulheres e profissionais expansivos de gênero estão 
em posições de poder na indústria musical e existem 
barreiras para posições de liderança. 58% das pessoas com 
as quais falamos discordam da noção de que todos têm as 
mesmas oportunidades de sucesso na indústria da música. 
Mulheres (+30%), grupos étnicos subrepresentados (+30%) e 
transgêneros (+74%) são todos mais propensos a se queixar 
de terem sido ignorados para uma promoção.

OPORTUNIDADES DE PROGRESSO
As mulheres (+42%) e transgêneros (+98%) do setor são 
mais propensos a dizer que não têm acesso a 
oportunidades de treinamento/desenvolvimento profissional. 
Há também barreiras para entrar na indústria, já que apenas 
41% dos profissionais e criadores da indústria recomendam 
uma carreira na indústria musical hoje (mais 22% 
recomendariam uma carreira na indústria se ela promovesse 
a igualdade de gênero).
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Chamadas 
à ação
PARA A INDÚSTRIA DA MÚSICA
Avaliar o estado atual da indústria, conduzindo e 
consumindo pesquisas sobre a igualdade de gênero neste 
ambiente. Leia o texto completo do estudo BE THE 
CHANGE: Igualdade de gênero na indústria da música. 
Aqui.

Avaliar a composição de gênero das equipes 
executivas, conselhos e lideranças e assegurar uma 
representação diversificada em tais equipes, refletindo a 
indústria da música como um todo.

Incentivar o diálogo sobre igualdade de gênero na 
indústria, criando espaços de discussão (por exemplo, 
oficinas, horário aberto com um especialista externo, etc.) 
e permitindo que o processo de aprendizagem ocorra sem 
medo de retaliação ou consequências de "dizer a coisa 
errada".

Compromete-se a criar uma indústria mais inclusiva, 
comprometendo-se a aumentar a representação de gênero 
em todos os níveis e setores da indústria da música.

Dar mais espaço para mulheres e criadores e 
produtores expansivos de gênero para apresentações 
musicais ao vivo e empregar criadores mais 
diversificados nos bastidores como produtores, 
compositores, engenheiros e muito mais, visando a 
igualdade de representação de gênero.

Aumentar a disponibilidade de espaços seguros para 
os compositores gravarem, promoverem e executarem 
seu trabalho (por exemplo, expandir a disponibilidade 
diurna em estúdios de gravação, designar zonas livres de 
substâncias em locais ao vivo, mulheres abertas e estúdios 
expansivos apenas para gênero, etc.).

Faça a diferença agora! ASSINE o compromisso global 
de mudança de chave para criar passos personalizados em 
sua jornada em direção a uma representação igualitária na 
indústria da música.

PARA RH/LIDERANÇA
Comprometer-se a fornecer transparência salarial 
nas descrições de cargos, salário igual para trabalho 
igual, independentemente do sexo, e diversificar as 
comissões de contratação de modo que reflitam toda 
a industria da música.

Fornecer caminhos claros para o avanço e investir 
em oportunidades de treinamento e desenvolvimento de 
carreira para mulheres e profissionais e criadores da 
indústria expansiva de gênero.

Exigem treinamentos obrigatórios contra assédio 
sexual e sensibilidade de gênero para todos os 
funcionários da indústria.
Garantir espaços não retaliatórios e anônimos tanto 
online quanto pessoalmente para denunciar com 
segurança casos de discriminação na indústria da 
música.

Garantir espaços não retaliatórios e anônimos tanto 
online quanto pessoalmente para denunciar com 
segurança casos de discriminação na indústria da 
música.

Fornecer recursos de saúde mental e acomodações 
para aqueles com deficiências em todos os 
ambientes da indústria musical (por exemplo, no 
estúdio, em turnê, etc.) e fazer uso de recursos 
externos, como o Safe Tour.  Se você precisar de 
assistência imediata, visite a Associação Internacional 
para Prevenção de Suicídios, Linha de Ajuda Direta e 
Linha de Vida Trans (somente EUA e Canadá).

Faça a diferença agora! Confira estes mercados e 
perfis profissionais que mostram mulheres e criadores 
expansivos de gênero e profissionais da indústria: Gritty 
in Pink’s INPINK Marketplace, Sound Girls, She Is 
The Music, Amplify Her Voice, e muito mais.

https://www.keychange.eu/what-can-i-do/as-a-music-organisation-representative
https://www.safetour.org/
https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/
https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/
https://findahelpline.com/i/iasp
https://translifeline.org/
https://translifeline.org/
https://inpink.com/
https://soundgirls.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://www.amplifyhervoice.org/
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Chamadas 
à ação

PARA HOMENS
Se você não sabe por onde começar, pergunte às 
mulheres e aos indivíduos expansivos de gênero em 
sua organização como você pode melhor apoiá-los.

Fale e tome medidas concretas para apoiar, defender 
e lutar por seus colegas profissionais e criadores da 
indústria.

Recrute e contrate mulheres e criadores expansivos 
de gênero e profissionais da indústria para 
desenvolver equipes e perspectivas diversas.

Informe-se sobre as realidades que as mulheres e os 
indivíduos expansivos de gênero enfrentam na 
indústria da música que resultam de práticas 
historicamente discriminatórias na indústria.

Use sua posição de privilégio para apoiar as carreiras 
das mulheres e dos indivíduos expansivos de gênero, 
redistribuindo o poder entre todos os gêneros em sua 
indústria.

Faça a diferença agora! Falar contra a discriminação de 
gênero pessoalmente e online perpetrada contra 
mulheres e indivíduos expansivos de gênero na indústria 
da música.

PARA MULHERES E INDIVÍDUOS 
EXPANSIVOS EM TERMOS DE GÊNERO
Fale sobre as preocupações de segurança e 
desigualdade na indústria musical relatando casos 
pessoais ou testemunhados de discriminação de gênero.

Para os líderes, fornecer mentoria a mulheres e 
indivíduos expansivos de gênero para ajudar a alimentar 
a próxima geração de líderes na indústria da música.

Faça a diferença agora! Construa ou junte-se às redes da 
indústria musical (Women in Music, SheSaidSo, Color of 
Music Collective, Queer Capita, etc.) e faça uso de seus 
recursos de desenvolvimento profissional e oportunidades 
de networking.

PARA COMPOSITORES
Escolha cuidadosamente sua equipe e trabalhe com 
organizações, agentes e gerentes que se comprometeram 
com a igualdade de gênero (por exemplo, o Festival 
Reeperbahn, que assumiu o compromisso de Keychange 
Pledge para a igualdade de gênero).

Contratar mulheres e indivíduos expansivos de gênero 
para papéis tradicionalmente dominados pelos homens 
(por exemplo, produtores, engenheiros de som, equipe de 
estrada, etc.). Organizações tais como #BookMoreWomen 
e Diversify The Stage são grandes exemplos de práticas 
de reserva inclusivas.

Use sua voz no espaço de música ao vivo para 
"compartilhar o palco" com mulheres e indivíduos 
expansivos de gênero, oferecendo oportunidades e 
defendendo criadores de todos os gêneros.

Designar espaços para que as mulheres e os fãs 
expansivos de gênero possam desfrutar com segurança da 
música ao vivo (por exemplo, "Girls to the Front" defendida 
pela cantora de Punk Rock Kathleen Hanna).

Fazer parcerias com organizações em eventos de 
música ao vivo que trabalham para criar ambientes 
seguros para mulheres e indivíduos expansivos de gênero 
em shows ao vivo (por exemplo, Calling All Crows 
(HereForTheMusic), UN Women UK's Safe Spaces Now).

Invista em sua própria saúde e bem-estar acessando os 
serviços disponíveis para os criadores da indústria da 
música (por exemplo, Music Minds Matters, Backline, e 
muito mais).

Faça a diferença agora! Considere a adoção de um ciclo 
de inclusão que exija uma representação diversificada 
entre as equipes e as tripulações que atuam.

https://www.womeninmusic.org/
https://www.shesaid.so/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.queercapita.com/
https://www.reeperbahnfestival.com/en/frontpage
https://www.reeperbahnfestival.com/en/frontpage
https://www.keychange.eu/what-can-i-do/as-a-music-organisation-representative
https://www.keychange.eu/what-can-i-do/as-a-music-organisation-representative
https://www.bookmorewomen.com/
https://www.diversifythestage.org/
https://www.callingallcrows.org/
https://www.callingallcrows.org/hftm
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.musicmindsmatter.org.uk/
https://backline.care/

