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Em detrimento ao gráfico abaixo, 62,5%

(40) dos respondentes aponta receber conteúdo

recomendado pela plataforma.

INTRODUÇÃO

A maneira de consumir música vem

mudando ao longo dos anos. A Internet se

tornou dinâmica, e trouxe inúmeras vantagens

para os consumidores e produtores.

Atualmente, uma das maneiras de consumir

música é através das plataformas digitais em

streaming. Com o passar do tempo, analisar o

novo cenário de consumo musical e as suas

transformações proporcionadas pelo

surgimento da internet como exemplo o

aplicativo de música online Spotify, vem sendo

cada vez mais comum nos dias atuais.

Uma ferramenta criada em 2008, mas

chegou no Brasil apenas em Janeiro de 2014,

assim sendo utilizado para o streaming de

músicas servindo com uma memoria contendo

músicas que se encontra na nuvem

Desta forma ele é um dos mais utilizados nos

dias atuais, pois de acordo com Rank Ranger

ele é um dos sem principais sites da web por

classificação orgânica, estando no 49º lugar no

ranking, também podendo ser utilizado como

referência de recomendações de conteúdo.

Motivado pela ideia de compartilhar

músicas de alta qualidade através da Internet,

será proposto e apresentado um serviço capaz

de fornecer ao usuário acesso remoto a um

sistema de músicas em nuvem. Para isto, os

arquivos de áudio do usuário são enviados a

um servidor web, de onde podem ser

executados por uma estação que tem conexão.

Com esse tipo de sistema em funcionamento,

os usuários de diversos lugares podem manter,

fazer back-ups e armazenar músicas

na nuvem acessando a eles no computador,

smartphone ou tablet.

METODOLOGIA

Este trabalho foi realizado por

procedimento qualitativo através de pesquisas

bibliográficas realizadas através do google

acadêmico, incluindo utilização do aplicativo

Spotify para explorar as profundidades da

música em nuvem, também estudar a sua

utilização na pratica e no dia a dia dos

consumidores do mesmo, assim percebendo

as suas praticidades, benefícios e

desvantagens do sistema Spotify.

RESULTADOS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONCLUSÃO

A conclusão é de que mesmo com a

possibilidade oferecida pelos aplicativos voltados

para a música é infinita caberá ao usuário final

selecionar o que lhe cabe ver e ouvir. Pode-se

dizer, que ultrapassar as barreiras do físico tem

contribuído grandemente para a esfera musical,

não só para indústria em si, mas para quem vive

de música e a consome diariamente.
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OBJETIVO

Buscando investigar melhor o objeto de

estudo foi feio uma pesquisa exploratória

utilizando um questionário on-line com o objetivo

de identificar o perfil do consumidor da

plataforma Spotify e o tipo de percepção que é

elaborada a respeito do sistema de indicações

feito pela plataforma. O questionário ajudou a

compreender as características dos usuários da

plataforma e como se comportam ao utilizar o

serviço, sendo de extrema importância para as

considerações finais da pesquisa. Foi possível

observar se o consumidor compreende que seu

gosto musical pode ser afetado pelo sistema de

indicação do Spotify e outros pontos relativos a

isso, como se verá posteriormente.

Para este artigo foram aplicados 64

questionários a partir de uma abordagem feita

por critério de proximidade.

E de acordo com a pesquisa foi

identificado;

Foi apontado que 43,8% (28) do total não

pede recomendações musicais a conhecidos.

Foi apontado que 43,8% (28) do total não

pede recomendações musicais a conhecidos.

Ainda que o número de entrevistados que não 

tenha conhecido um novo gênero seja 

significativo, 68,75% (44) foram apresentados a 

novos gêneros musicais. 

https://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2015/resumos/R47-2598-1.pdf
https://hdl.hadle.net/1794/11217

