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Resumo 

 

No presente trabalho acadêmico foi realizado por meio da pesquisa técnica de grupo focal a 

verificação do grau de satisfação do público consumidor do Spotify, uma plataforma de 

streaming de música. O propósito da pesquisa foi entender como pensam seus consumidores e 

mensurar as motivações e causas que os influenciam a estarem conectados a plataforma, bem 

como apreender como eles a avaliam do ponto de vista individual e, posteriormente, fazer a 

coleta e a apresentação dos dados enquanto um coletivo. 

 

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor; Cultura da Convergência; Plataformas de 

Streaming. 

 

Apresentação 

 

A música sempre esteve e está em constante consumo pelos mais diversos públicos que 

gostam de ouvir música, e assim como diversas formas de consumir diversos serviços e 

tecnologias foram atualizadas, com a música esse caminho também foi similar. Essas maneiras 

de consumo foram mudando assim como os equipamentos para ouvir música também foram 

substituídos, em que na década de 40 era utilizado o vinil, a partir dos anos 80 com a utilização 

do CD, no final da década de 90 era criado uma revolução na maneira de escutar música, os 

MP3 players revolucionaram com seu tamanho físico e a potência em armazenamento de 

material sonoro e por fim os serviços de streaming na qual é possível fazer buscas e ouvir o 

artista que quiser em qualquer lugar sem necessitar de download, caso o ouvinte não queira.  

A indústria de streaming fonográfica no Brasil cresceu cerca de 52% segundo a 

Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI) que no relatório sobre o assunto em 

2016 constatou cerca de 112 milhões de usuários ativos desse tipo de serviço, entre eles o 

Deezer, Aplle Music e Spotify. O consumo de música no formato físico está entre 23% e o digital 

em 77%, com o número de 216 milhões na receita de 15,7 bilhões mundialmente.  

Dentre inúmeros serviços online de players de música o que mais se destaca é o Spotify, 

um serviço de streaming de música criado e lançado pela startup Spotify AB localizada em 

Estocolmo na Suécia em 7 de outubro de 2008, no qual é possível ter acesso a álbuns, rádio, 
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playlists criadas pelo próprio serviço, ranking das mais ouvidas, podcasts entre outros recursos 

dentro dele. É considerado o serviço mais popular e utilizado no mundo, segundo o site Meio e 

Mensagem a plataforma atingiu a marca de 100 milhões de contas ativas no primeiro trimestre 

de 2019 e segundo o comunicado oficial do Spotify representa um aumento na receita de 33%.  

Dadas as informações acerca do serviço de streaming de música e sobre o Spotify, o 

seguinte relatório visa analisar o grau de satisfação entre o público consumidor do serviço com 

idade entre 18 e 30 anos residentes na cidade de Santa Maria da Vitória- BA através de uma 

pesquisa qualitativa realizada por meio do grupo focal com uma amostra de participantes com 

relatos sobre suas experiencias de uso com o serviço, a percepção do consumidor, motivações 

que os levaram a consumidor esse serviço.  

Com as informações obtidas serão apontadas as características que se assimilam e 

contradizem em relação a categoria de streaming de música online. O problema que norteia o 

trabalho com relação à pesquisa qualitativa é com relação ao grau de satisfação de uso do 

serviço de streaming de música online Spotify entre o público consumidor com faixa etária de 

idade entre 18 e 30 anos residentes em Santa Maria da Vitória - BA. 

Os objetivos do seguinte relatório estão listados abaixo em Objetivo geral e específicos. 

O geral foi averiguar o grau de satisfação dos usuários do serviço de streaming de música 

Spotify entre o público de 18 a 30 anos. Já os específicos foram assim elencados: identificar o 

nível de consumo do serviço Spotify em relação ao tempo que utilizam; verificar se os usuários 

estão satisfeitos quanto aos resultados de buscas que realizam e identificar o grau de satisfação 

com relação ao serviço. 

 

Pressupostos Teóricos 

 

Nesta seção serão abordadas as principais teorias e conceitos que serviram de motivação 

e impulsionaram a pesquisa, sendo estas a Teoria de Maslow e a Cultura de Convergência. 

 

Teoria de Maslow 

 

A Teoria de Abraham Maslow (1962) explica que o ser humano vive para atender uma 

hierarquia de necessidades, a qual influencia diretamente no nível de satisfação almejado por 

cada indivíduo. Quanto maior o número de necessidades atendidas, maior é a satisfação pessoal. 

Para tornar isso mais palpável, Maslow criou uma pirâmide ilustrando os degraus a serem 

alcançados até chegar no ápice da satisfação, iniciando das necessidades básicas até as 

realizações pessoais.  
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                                Figura 1: Pirâmide de Maslow, Adaptado de Robbins (2002) 

De acordo com esta Teoria, as pessoas buscam em primeiro momento satisfazer as 

necessidades básicas, como as fisiológicas - alimentação, descanso - para somente depois irem 

atrás de categorias superiores, objetivando um dia chegar ao topo (SAMPAIO, 2005). Ainda 

que a Teoria de Maslow e a sua pirâmide demonstrem uma ordem clara de necessidades, na 

modernidade atual é comum existir uma “inversão de valores”, onde o que deveria ser uma 

necessidade a ser buscada por último ganha uma importância maior do que a que teoricamente 

deveria ser a primeira.  

Para exemplificar uma dessas aplicações de inversão de valores no meio do marketing, 

uma roupa que de antemão atenderia apenas a necessidade de vestir do consumidor, começou 

a atender também a necessidade social, por vezes algumas pessoas passaram a atribuir uma 

importância maior ao status que a roupa pode agregar do que mesmo para o objetivo primário 

dela, o de vestir e o de proteger. Maslow, em citação de Stephens (2003), afirma que o 

comportamento motivacional é resultado dos estímulos internos ou externos que agem sobre as 

pessoas. Estes despertam nelas o desejo, motivando-as, assim, a satisfazê-lo. 

 

Cultura de convergência 

 

A conceito de convergência, é um termo denominado pelo escritor e pesquisador Henry 

Jenkins, autor do livro intitulado “Cultura da convergência” publicado em 2008, na qual explica 

o termo como: “palavra que define mudanças tecnológicas, industriais, culturais e sociais no 

modo como as mídias circulam em nossa cultura”. Em que, dentro deste conceito, também 

abrange a interatividade que é explicada por Jenkins (2008): 

 
A interatividade refere-se ao modo como as novas tecnologias foram planejadas para 

responder ao feedback do consumidor. (...) As restrições da interatividade são 

tecnológicas. (...) A participação, por outro lado, é moldada pelos protocolos culturais 

e sociais. (...) A participação é mais ilimitada, menos 

controlada pelos produtores midiáticos e mais controlada pelos consumidores de 

mídia. 
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A interatividade abordada por Jenkins, apresenta uma das principais mudanças na forma 

de consumir os mais diversos conteúdos midiáticos, que é a interação do consumidor com o 

veículo emissor, tendo em vista o aumento e a necessidade de interação que atrairá e voltará a 

atenção do público para o produto consumido. Cada vez mais as empresas e serviços estão 

criando artifícios para compreender o seu público, entender suas necessidades para o produto 

que é oferecido e a entregando do melhor modo possível, com estratégias e meios inovadores 

para cativar o cliente. 

 

Metodologia 

 

A metodologia do seguinte relatório está apresentada em tópicos divididos em 

preparação do ambiente, coleta de dados e a análise dos resultados que foram obtidos através 

da entrevista em grupo, gerando discussões por meio da técnica qualitativa. 

O tipo de pesquisa selecionado para atender os objetivos do relatório foi o grupo focal, 

uma vez que os participantes que utilizam o serviço tema da pesquisa detém uma opinião de 

maior propriedade sobre o assunto e estão aptos a debater as suas percepções individuais em 

coletivo sobre a experiencia de utilização do serviço, no qual os pesquisadores observarão 

aspectos individuais nas falas de cada participante.  

Para se alcançar os objetivos e obter resultados quanto a satisfação do serviço do Spotify, 

foi estabelecido que os participantes entrevistados atendessem a um perfil pré-estabelecido com 

as seguintes características: Residência em Santa maria da Vitória- BA, faixa etária entre 18 e 

30 anos, já tivesse utilizado ou utilizasse o serviço de streaming Spotify, sendo ele a versão 

gratuita ou assinante de algum plano. Com isso foi selecionado 10 participantes, sendo 05 do 

gênero masculino e 05 do gênero feminino para a entrevista do grupo focal, atendendo ao 

número mínimo de 06 participantes e garantindo a legitimidade da pesquisa.  

 

Preparação do Ambiente 

 

O local da realização da entrevista foi estabelecido de ser na sala de reuniões da 

Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Campus Santa Maria da Vitória - BA. O 

horário escolhido para a realização da entrevista foi às 18h, com duração de 35 minutos. Como 

todos se conheciam, não ocorreu problema para iniciar as perguntas, principalmente após a 

degustação de um coffee break composto de refrigerante, pão de queijo, bolachas e outras 

comidas leves, para que os entrevistados se sentissem a vontade e fossem desconstruindo o 

clima sério, sendo uma forma de tranquiliza-los antes de se dar início aos questionamentos. 

Os participantes ocuparam a mesa juntamente com a moderadora, os membros da equipe 

se posicionaram atrás da mesma, para dar suporte a entrevista, e fazer observações escritas de 

pontos que se destacassem e que pudessem ser utilizados posteriormente na pesquisa. Para a 

realização da entrevista foi utilizado o auxílio de dois aparelhos smartphones que ficaram 

posicionados em pontos estratégicos em cima da mesa, almejando a melhor qualidade de som 

possível. A moderadora em alguns momentos teve que induzir os entrevistados a falar, seguindo 

em um ritmo de pergunta e resposta que, na maioria das vezes, era espontâneo, tendo a 

decorrência de novas perguntas que não foram pautadas no questionário, mas que os 

participantes acabaram por debater, dando suporte para maior embasamento da pesquisa. 
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Para que o clima permanecesse leve e descontraído, os entrevistados foram chamados 

pelos seus próprios nomes, mas que para a pesquisa teve-se a necessidade de alterá-los por 

codinomes, em respeito à privacidade e a preservação da identidade dos participantes 

envolvidos na amostra. 

 

Coleta de Dados 

 

Primeiramente foi definido o tema a ser pesquisado e os objetivos da pesquisa, e 

posteriormente foi elaborado um questionário com 06 perguntas qualitativas para ser aplicado 

durante a pesquisa. Em seguida, definiu-se a quantidade de 10 participantes do sexo feminino 

e masculino para ser feito a entrevista. A técnica de discussões em grupo estabelece um vínculo 

de interação entre os entrevistados, no qual é permitido ao facilitador/moderador, por 

intermédio da observação, análise e a imparcialidade, compreender as percepções e atitudes do 

grupo. O grupo foi realizado sob a mediação de um dos membros da equipe do projeto, enquanto 

os demais, anotaram o que consideraram relevantes no processo. 

 A moderadora orientada por um questionário semiestruturado, dirigiu perguntas ao 

grupo, permitindo respostas espontâneas e livres, que exploravam os hábitos de consumo e a 

percepção dos entrevistados sobre os serviços disponibilizados pelo streaming do Spotify. No 

início da entrevista a moderadora descreveu os procedimentos que seriam realizados durante o 

processo. As respostas eram respondidas de forma aleatória, para que os entrevistados se 

sentissem mais à vontade para responder.   

As perguntas foram feitas inicialmente para saber se os entrevistados conheciam o 

Spotify e sua frequência de uso, depois o que levou eles a consumirem a plataforma, se sabiam 

dos planos ofertados, o que mais utilizavam no serviço e o grau de satisfação. Após um tempo 

de entrevistas, e todos expressarem suas opiniões acerca do serviço, outros assuntos sobre o 

streaming fizeram parte da mesa de conversa, como indicações de playlists, compartilhamentos 

de perfis dos usuários e outros comentários. Vale salientar que a entrevista correu de forma 

descontraída, um momento que também contribuiu para os participantes conhecerem mais do 

serviço por meio das respostas dos outros entrevistados.  

 

Análise e Discussão dos Resultados 

 

Na primeira pergunta foi questionado aos integrantes do grupo focal como que eles 

descobriram a plataforma de streaming online de música, o Spotify. O informante 1, um dos 

participantes, alegou ter tido acesso ao Spotify por meio de uma propaganda do Youtube, 

enquanto os informantes 2 e 5 foram influenciados por um amigo, o informante 4 conheceu 

vendo posts de bandas no Instagram, os informantes 3 e 6 seguiam alguns cantores que 

divulgavam seu conteúdo exclusivamente no Spotify, os informantes 7, 8 e 9 não lembram 

como começaram a utilizar, o participante 10 nunca teve acesso direto ao Spotify, só fez uso 

por perfil de um conhecido próximo.  

A segunda pergunta averiguou-se a frequência de uso da plataforma por parte dos 

participantes, obtendo da maioria o resultado de uso diário, tendo de exceção o informante 5, 

que usa mais em viagens, e o informante 1, cujo faz uso de outras plataformas similares, 
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dividindo seu tempo entre o Spotify e outras, não mantendo uma frequência contínua. O 

informante 10 se absteve da pergunta. 

Sobre estar ciente das possibilidades que o Spotify oferece e de qual seria seu principal 

uso, o informante 2 declarou que o seu principal uso é para escutar música e “stalkear” seus 

amigos, se referindo a possibilidade que o Spotify traz de fornecer acesso as músicas escutadas 

por amigos. O informante 3, 4, 2, 6 e o informante 7 utilizam para escutar música, mas uma das 

coisas que todos demonstram interesse no Spotify é nas playlists criadas para elencar as músicas 

mais escutados, seja em ranking nacional ou global. O informante 5 utiliza rádios e os podcasts. 

O informante 8 sugeriu uma playlist da “bad”, pois seu grande fascínio na plataforma é na 

criação de playlists para ouvir em momentos específicos. O informante 9 tem um apelo maior 

para ouvir seus artistas preferidos, enquanto o informante 1 entra mais para verificar quem está 

ocupando as paradas de sucesso, para ver se reconhece alguma música ou cantor. O informante 

10 se absteve da pergunta. 

Aproveitando a deixa e as inúmeras citações feitas sobre as playlists, a discussão foi 

levada para tentar entender como os participantes e usuários dos serviços do Spotify enxergava 

essa ferramenta e como estes faziam uso. Os informantes então se mostraram todos muito 

satisfeitos e, em unanimidade, confessaram terem playlists criadas, cada uma para um momento 

específico. O informante 8, por exemplo, revelou que tem uma playlist destinada para limpeza 

de casa e que ao escutá-la até melhora sua forma de limpar, se torna até mais “empoderada”.  

Perguntados sobre quais planos utilizam, os informantes em sua maioria afirmaram 

fazerem uso do plano família, a qual compreende um número maior de pessoas inclusas no 

pacote. O informante 1 e o informante 3 não fazem uso de nenhuma versão paga, apenas a 

versão gratuita, enquanto o informante 7 faz uso da versão universitária, cujo valor é menor e 

só tem como exigência o comprovante de matrícula, informações dadas pelo próprio 

informante. O informante 10 se absteve da pergunta. 

Todos os participantes do grupo focal afirmaram saber da existência do plano 

universitário, mas os informantes que não o utilizam (2, 4, 5, 6, 8, 9) justificaram que o motivo 

foi por conta da sua taxa ser maior que a do família, pois pela distribuição entre mais 

componentes, o valor do pacote família saíra mais em conta que a do plano universitário. 

Quanto ao conhecimento do plano universitário, todos os informantes já sabiam da existência 

deste, pois o primeiro contato com os pacotes foi logo ao realizar o download do aplicativo, 

salve exceção do informante 1 e 10 que declararam que obtiveram conhecimento por meio das 

redes sociais, inclusive o informante 10, cujo nunca teve acesso direto ao serviço de streaming 

Spotify, demonstrou interesse em contratá-lo. 

Antes de finalizar a entrevista do grupo focal, foi realizada a última pergunta, que tinha 

como objetivo constatar o grau de satisfação desses usuários do serviço, como resposta todos 

deram uma nota em uma escala de 0 a 10. Os informantes 4, 5 e 7 atribuíram a nota 10, enquanto 

os informantes 1, 3, 6 e 8 deram a nota 9. Somente o informante 2 não deu uma nota repetida, 

julgando o serviço de streaming como algo a melhorar em questão de conteúdo, pois acredita 

faltar espaço para músicas não tão conhecidas, covers e gravações em estúdio, oque ele enxerga 

como uma falha a partir do momento que é o conteúdo musical que ele mais gosta de acessar e 

não consegue encontrar com tanta diversidade no Spotify, resultando por sua parte em uma 

avaliação abaixo da média até então, que seria a nota 7. Neste momento o informante 10 

declarou que após ouvir as avaliações feitas pelos demais participantes do grupo, ele já se sente 
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seguro o suficiente para contratar os serviços do Spotify, uma vez que percebeu as vantagens 

da plataforma e o quão satisfatório os clientes se mostraram. 

 

Considerações Finais 

 

Com a finalização das análises por meio das respostas adquiridas na entrevista do grupo 

focal, tendo como intuito a análise do grau de satisfação do público consumidor do serviço de 

streaming de música, Spotify, constado no objetivo geral. Conhecer  o grau de utilização do 

serviço e identificar se usuários estão satisfeitos com as buscam que realizam no streaming, 

como aponta nos objetivos específicos, o público alvo da pesquisa, jovens de 18 a 34 anos da 

cidade de Santa Maria da Vitória- BA, fica constatado, de modo geral, que esse público está 

satisfeito com o serviço oferecido pelo Spotify. 

Com as perguntas realizadas foi possível perceber que esse grau de satisfação é 

representado pela frequência de utilização dos usuários, que na maioria das respostas foi 

identificado o uso diário com tempo em média superior a duas horas para qualquer atividade 

que fosse realizar, do lazer à alguma tarefa. Para além da frequência rotineira, constatou-se que 

a utilização por parte dos usuários é dividida entre as diversas ferramentas disponíveis na 

plataforma, na qual os entrevistados destacaram em suas respostas e está listada da seguinte 

forma: as possibilidades de criação e compartilhamento de playlists; as playlists criadas e 

disponibilizadas pela própria plataforma com as mais diversas classificações, seja de um ritmo 

musical específico ou as mais tocadas no mundo e em determinados países; a divulgação de 

dados sobre o desempenho de determinada música ou artista na plataforma.  

A satisfação, inclusive, é evidenciada pelos tipos de planos que os entrevistados 

utilizam, na qual pôde-se identificar que a maioria deles se mostraram assinantes do plano 

premium do tipo família, o mais caro, mas que reúne mais pessoas, sendo o único dos planos 

pagos que compreende um número de pessoas maior do que um, para qual os entrevistados 

julgam ser de maior custo benefício. Aqueles que responderam ser usuários da versão gratuita 

disseram que têm interesse e pretendem assinar o plano pago pelas vantagens que terão no qual 

a versão gratuita não dispõe. 

Os entrevistados se mostraram conhecedores dos diversos tipos de planos e suas 

vantagens. Ao serem perguntados sobre o plano universitário, destacaram o fato de ser um plano 

de financeiramente melhor, além de reconhecerem o fato do plano ser uma boa jogada do 

serviço para atrair mais consumidores jovens.  

O grau de satisfação ficou claramente evidente com as respostas adquiridas na última 

resposta, que ao avaliarem o serviço com uma nota variante de 1 a 10, alcançou-se para o serviço 

a média 9, tida como excelente. Notou-se que a plataforma não foi avaliada com a nota máxima 

devido ao fato de que ainda há problemas na busca de determinada música ou artista, problema 

que se justifica pelo acervo da plataforma ainda não estar completo. Salve exceção desta falha 

de não terem inclusas todas as músicas ainda, a grande parcela dos entrevistados se mostrou 

satisfeita com o serviço de streaming do Spotify, pois ainda que não possua todas as músicas e 

artistas catalogados, eles conseguem encontrar a maioria do que buscam na plataforma, além 

do Spotify estar sempre sugerindo algum conteúdo novo ou indicando alguma música ou artista 

a partir dos gostos do seu usuário.   
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Na finalização do questionário, iniciado de modo espontâneo, os entrevistados deram 

algumas sugestões de ações e promoções para que o Spotify continue melhorando e alcance 

mais usuários assinantes dos seus planos. A exemplo de sorteios de viagens, concursos com 

premiação de ingressos para festivais, meet and greet para conhecer artistas, ações que gerariam 

engajamento por parte do público e mais visibilidade da marca Spotify. 

De modo geral, o grupo de usuários entrevistados foram bastante participativos, com 

respostas claras que contribuíram para o alcance do objetivo da pesquisa. Vale destacar que um 

dos entrevistados não possui assinatura do serviço e que tinha utilizado o serviço por outro 

perfil, com isso sua participação foi menor, porém ao final da conversa e ao ser questionado 

sobre o interesse em ser usuário, ele afirmou ter interesse e que pretende ser usuário ativo do 

streaming. Os resultados alcançados na entrevista foram bastante satisfatório e contribuíram 

bastante para a elaboração deste relatório e reconhecer o sucesso do serviço de streaming de 

música Spotify. 

No final da pesquisa conseguiu-se ter uma visão mais ampla de que o serviço de 

streaming de música, o Spotify, faz parte e é um dos exemplos mais fortes desta cultura de 

convergência midiática. Ficou no passado a história de que para se consumir música é 

necessário possuir um aparelho de som, um rádio, um leitor de mídia player ou ainda ter que 

gastar um bom dinheiro com CDs e DVDs, atualmente o acesso é bem mais rápido e prático, 

com um custo menor e com uma série de vantagens. Para além de um laço apenas de consumo, 

como conseguiu-se apreender com os dados e falas obtidas durante a pesquisa, notou-se que o 

relacionamento do consumidor do serviço de streaming de música, o Spotify, quebra as barreiras 

apenas do “música por música” e adentra as vidas da grande parte dos seus usuários como um 

fator de grande importância. É perceptível em suas falas que até a menor das tarefas e das 

atividades cotidianas são realizadas ao som de alguma música, que só é feita graças a 

praticidade da plataforma em estar disponibilizando o melhor do conteúdo musical em um leque 

amplo e diverso, que abrange os mais distintos segmentos e ritmos musicais. Quando se falou 

de Spotify na pesquisa, a conversa coletiva realizada com os participantes integrantes do grupo 

focal trouxe de resposta palavras que se direcionavam ao âmbito da afetividade, da intimidade 

e do consumo, concluindo que apesar de ser uma ferramenta e um serviço, a forma como a 

plataforma é consumida pelos seus usuários lhe torna um membro quase que familiar, 

ultrapassando a experiência do consumo.  
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