


O desafio
Esta é uma simulação de case, o briefing aqui proposto não é real. Porém, 
adotei todo o processo de design presente neste documento para chegar a 
uma solução para o problema pensando em um cenário de verdade, 
consultando fontes confiáveis e falando com pessoas reais.

# Sou Product Designer no Spotify e estou no squad 
Network Effect, ao lado de um PM e um grupo de devs 

# Aplicar algo existente do desktop para o app 
ou propor uma funcionalidade que ainda não existe 

# O objetivo é aumentar engajamento com o uso do app 
por meio de interações entre usuários: o grande desafio 
é pensar em como promover o senso de comunidade 
dentro do aplicativo

# Liberdade para propor exclusividades (ou não) para os 
assinantes da plataforma



As exigências

# Mostrar meu processo

# Definir e estruturar as metodologias que utilizei

# Ter fundamentos, estrutura, profundidade e 
completude durante o processo de trabalho

# Detalhar a descrição de como funciona a solução

# Propor exemplos de telas com UI

# Apresentar ganhos para o Spotify e ganhos para os 
usuários como forma de medir o sucesso da iniciativa



# Pensar de forma divergente

# Construir de forma iterativa

# Experimentar empaticamente
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Discovering

# Decisões precisam ser baseadas em dados reais: 
a importância das métricas

# Sou um usuário do Spotify e isso é relevante: ter 
familiaridade com a ferramenta facilita o processo

# Preciso me desconectar de percepções pessoais. 
Para isso é necessário descobrir quem são os 
(outros) usuários, pesquisar dados da companhia, 
entender perfis de consumo de mercado, conversar 
com usuários reais para captar suas percepções e/ou 
procurar por opiniões publicadas online



Dados do Spotify

# 217 milhões de usuários ativos do Spotify por mês

# 100 milhões destes são assinantes Spotify Premium

# A média de horas gastas ouvindo Spotify por mês é de 25 horas/usuário

# 44% dos usuários ouvem o Spotify diariamente

# Existem 40 milhões de faixas disponíveis no Spotify

# Existem mais de 500 mil podcasts publicados no Spotify

# O Spotify abrange 42% do mercado de streaming

# No Brasil, o Spotify ocupa 32% do mercado de podcasts e seu principal concorrente é o YouTube, usado por 42%

Fontes: globalwebindex,Spotify for Podcasters, Pesquisa Ibope (Tilt) 

https://www.globalwebindex.com/reports/social
https://podcasters.spotify.com/blog/podcaster-wrapped-2019
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/08/20/2019-e-o-ano-dos-podcasts-no-brasil.htm


Fonte: Anchor (Medium)

(worldwide)

https://www.globalwebindex.com/reports/social
https://medium.com/anchor/how-people-listen-to-podcasts-ba0c57a5f952


Por que podcasts?



O crescimento do podcast no Brasil
# O Brasil é o segundo país do mundo que mais consome podcasts, ficando atrás apenas dos Estados Unidos
# Em média, desde 2010, foram produzidos no Brasil 1.522 episódios por ano, chegando ao máximo de 3.380
# No total, a produção dos 100 principais podcasts brasileiros cresceu 200 vezes desde 2005, chegando a mais de 

3.400 episódios publicados em 2018
# Em comparação, os 100 principais podcasts nos EUA produziram cerca de 5.800 episódios no mesmo ano.

Fontes: Podcast Stats Soundbites, Volt Data Leb

https://blubrry.com/podcast-insider/2019/02/01/podcast-stats-soundbite-brazil-bloom/
https://www.globalwebindex.com/reports/social
https://www.voltdata.info/conteudo/2019/estatsticas-de-podcasts


Quais podcasts o brasileiro ouve no Spotify?
Os gêneros de podcasts/programas com mais audiência no Brasil: 

Fonte: Divulgado pelo Spotify nov/2019 (B9)

1. Sociedade & Cultura
2. Comédia
3. Educação
4. TV & Filmes
5. Notícias
6. Negócios
7. Música
8. Religião & Espiritualidade
9. Lazer

10. Esportes

1. Café da Manhã
2. Não Ouvo Podcasts
3. Kpapo
4. Eleição Na Chapa
5. Oêa: Copa Feminina 2019
6. Jogo de Damas
7. Reply All
8. Science Vs
9. Serial Killers
10. Xêpa / Não Salvo

https://www.b9.com.br/116720/segundo-spotify-brasil-e-o-segundo-maior-mercado-de-podcasts-do-mundo/


Millennials, 
Social media & Spotify

# 68% dos streams desse grupo acontecem no celular

# Possuem uma probabilidade 44% maior de 
informar regularmente amigos e familiares 
sobre novos produtos e serviços

# Millennials fazem stream no Spotify 
enquanto mexem no celular

# Esses ouvintes têm 64% mais chances de comprar 
as marcas que veem anunciadas nas redes sociais, 
além de 90% mais probabilidade de adquirir produtos 
de tecnologia recém-lançados

Fonte: Spotify for Brands

https://www.spotifyforbrands.com/fi/audiences/


“Com a geração Z e os millennials mostrando menos interesse nas atualizações de outras 
pessoas – e o crescente desejo de se desvencilhar dos aspectos sociais das mídias sociais – 
a mídia social como um centro de entretenimento provavelmente se tornará a forma dominante 
de envolvimento nas plataformas abertas mais usadas.”

Fontes: Flagship Report 2020 (globalwebindex)

https://www.globalwebindex.com/reports/social


Matriz CSD
CERTEZAS

✔ Ouvintes de podcasts possuem 
mais necessidades sociais, mesmo 
que sejam ouvintes esporádicos

✔ Os millennials e a geração Z 
estão mais inclinados a usar mídias 
sociais que são centro de 
entretenimento

✔ O senso de comunidade entre 
os ouvintes e os produtores de 
podcasts é forte

SUPOSIÇÕES

✔ É positivo para o usuário ter a 
interação social e o conteúdo do 
podcast no mesmo ambiente digital 

✔ Ouvintes de podcasts estão mais 
dispostos a assinar um serviço de 
stream se for oferecida experiência 
diferenciada

✔ Proporcionar acesso à métricas 
de quantidade de seguidores e ao 
perfil dos ouvintes no detalhe aos 
podcasters, é relevante para a saúde 
de conteúdos como podcasts

DÚVIDAS

?! Ter um ambiente de mais 
proximidade com criadores de 
conteúdos e outros ouvintes irá reter 
usuários e atrair novos?

?! Como gerar atratividade para 
ouvintes que não necessitam e não 
gostam de interagir?

?! Uma funcionalidade de 
comunidade no Spotify poderia 
substituir serviços de assinatura e 
crowdfunding que alguns podcasts 
possuem, ou seria uma plataforma 
de comunicação que ajudaria a 
impulsionar estas ações?



Entrevista com usuários

Perfil 1: Podcaster (creator)

# 3 podcasters entrevistados

# A entrevista foi por telefone/
whatsapp para manter o prazo

# Perguntas com o objetivo de ter 
insights e de criar protopersonas 
que nos ajudem a desvendar as 
necessidades deste perfil de 
usuário

Perfil 2: Ouvinte/fã

# 3 ouvintes entrevistados

# A entrevista foi por telefone/
whatsapp para manter o prazo

# Perguntas direcionadas, com o 
objetivo de ter insights e de criar 
a protopersona do ouvinte de 
podcast



Perguntas das entrevistas

Para o ouvinte:

# Como você ouve podcasts?
# Em que momentos do dia você escuta?
# Você prefere escutar um podcast a escutar música 

nesses momentos?
# Você interage com outros ouvintes do seu podcast 

favorito? Como isso ocorre?
# Os apresentadores do seu podcast favorito são 

acessíveis? Você pagaria ou já pagou por um conteúdo 
exclusivo de algum podcast?

Para o podcaster:

# Qual o alcance do seu podcast?
# Seus fãs/ouvintes interagem com você?
# Qual canal você utiliza para promover essa conversa?
# Qual agregador de podcasts seus ouvintes mais utilizam 

(de onde vem mais audiência)?
# Se tivesse um jeito de promover essa interação no 

próprio ambiente em que seus ouvintes mais escutam os 
programas, como seria?



Insights das entrevistas

# Os ouvintes de podcasts escutam os programas favoritos para preencher tempo: seja no transporte público, no 
carro, fazendo faxina ou lavando louça.

# Existe um forte senso de comunidade entre fãs e alguns deles até mesmo se sentem amigos dos podcasters, 
devido à sensação de proximidade que a mídia gera entre host/apresentador e audiência.

# Mulheres podcasters têm mais dificuldade de se colocar no mercado, predominantemente dominado por homens, 
porém o senso de comunidade entre elas e os ouvintes é mais forte (existe mais troca de ideias e escuta ativa).

# Alguns podcasts com mais audiência e grupo de fãs mais bem definido possuem grupos no Telegram, Whatsapp 
ou no Facebook.

# No Spotify falta espaço, como no Apple Podcasts, para dar reviews e comentar episódios
# Fãs se disponibilizam a pagar um valor mensal para ter acesso a conteúdos exclusivos dos programas que 

gostam: assinaturas de newsletter, grupos de discussão com outros fãs e podcasters, escutar o episódio antes de 
seu lançamento oficial ou acompanhar a gravação ao vivo.



“ “

“ “

“ “
“

“

“ “
# Alvaro Leme, 42 anos | jornalista e podcaster

# André Aloi,  34 anos | jornalista e podcaster

# Juliana de Oliveira,  32 anos | administradora e podcaster

# Mariana Rosário,  24 anos | programadora

# Augusto Tobita,  27 anos | publicitário



Felipe 
(o podcaster raíz)

# 35 anos
# Publicitário
# Solteiro
# Mora com amigos em um 

apartamento espaçoso no centro

Comportamento e objetivos
# Tem um cargo de liderança na agência em que trabalha.
# Criou seu podcast há quase 10 anos, acompanhou todo o 

crescimento do mercado e, por isso, conhece bem seu ouvinte e 
sabe como capitalizar o negócio.

# A audiência do seu podcast é alta, mas não está crescendo.
Dores e frustrações
# Com a mudança do mercado e da forma como os ouvintes 

escutam o seu programa, sente falta de um canal de comunicação 
mais eficiente para o público que está se transformando.

# Precisa pagar pessoal para ajudar nas etapas de produção do 
conteúdo mas sente que o mercado está ficando mais 
competitivo para parcerias e publis.

Comportamento e objetivos
# Faz parte de um coletivo de mulheres negras na universidade e, por 

ter um ótimo jeito de se comunicar, foi convidada para a bancada 
de um novo podcast do grupo.

# É dedicada, leva o trabalho do podcast a sério e se engaja muito 
com os ouvintes nas redes sociais.

Dores e frustrações
# Demorou mais para entrar na faculdade porque queria e precisava 

estudar em uma universidade pública.
# A audiência do podcast está baixa e tem dificuldade para 

capitalizar o programa.
# Em eventos não tem muito contato com o público próximo ao seu 

podcast pois sente que não chegam aos lugares onde acontecem.

Protopersonas: Podcasters
Tatiane 
(a mina podcaster)

# 27 anos
# Cursa Engenharia Ambiental na USP
# Mora com a mãe
# Vive em um bairro mais afastado e 

periférico da Zona Oeste



Protopersonas: Ouvintes
Manu 
(a fã engajada)

# 21 anos
# Estudante de comunicação
# Solteira
# Mora com os pais na zona norte 

de São Paulo

Edu 
(o ouvinte esporádico)

# 30 anos
# Trabalha com TI
# Mora com a noiva na Zona Sul
# Tem uma vida financeira 

confortável

Comportamento e objetivos
# Quer se formar e ter independência financeira.
# Gosta de ser referência para os amigos: se atualiza sobre seus 

assuntos favoritos como música, cinema, comportamento e 
cultura pop escutando podcasts nos trajetos de ônibus.

# Precisa sentir-se pertencente à comunidade de seu podcast 
favorito, por isso faz assinatura para ter acesso a um grupo do 
Telegram com outros ouvintes e os apresentadores do programa.

Dores e frustrações
# A grana de universitária é curta e pagar assinatura do Spotify + 

grupo de fãs de podcast é muito custo.
# Nem sempre consegue ser ouvida no grupo de fãs porque o 

volume de mensagens é muito grande.

Comportamento e objetivos
# Quer crescer na profissão e assumir um papel mais estratégico.
# Não acompanha podcasts, escuta apenas episódios específicos 

para aprendizado de temas que o interessam, como finanças e 
tecnologia. Às vezes, quando quer espairecer, universo nerd. 

# Não é fiel a uma plataforma, se estiver no computador prefere 
acessar o Youtube, por exemplo, e não se prende à mídia podcast.

Dores e frustrações
# Sua noiva e seus amigos não se interessam pelos mesmos 

assuntos que ele.
# Às vezes gostaria de trocar ideias sobre temas de episódios de 

podcasts que escuta mas não encontra um espaço para debater 
os assuntos nas plataformas que usa.
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Hipótese

Com a funcionalidade Comunidades, exclusiva para assinantes do app 
Spotify, alcançaremos um maior engajamento com o uso do app pela 
interação de pessoas. Saberemos que isso é verdade quando tivermos 
pilotado a funcionalidade com a comunidade de ouvintes de podcasts e 
podcasters e, para validar a ideia, colheremos seus feedbacks e analisaremos 
as métricas de engajamento da funcionalidade.



O QUÊ?

Funcionalidade Comunidades do app do Spotify para 
IOS/Android.

Declaração do projeto

PARA QUEM?

Para a comunidade de fãs de podcasts e para os 
criadores de conteúdos dos podcasts.

COMO?

Possibilitando a participação em grupos de discussão, 
quando seguir um podcast. O usuário pode interagir com 
outros ouvintes e com o perfil do podcast. A comunicação 
pode ser por texto, áudio e stickers/emojis/gifs.

POR QUÊ?

Aumentar o engajamento, o tempo gasto dentro da 
plataforma e a percepção de valor que os usuários têm ao 
pagar pela assinatura. 
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Sketch: 8 telas em 8 minutos



Screen map

INÍCIO
> Destaque para 
músicas, playlists, 
podcasts e 
comunidades
> Menu com 
botões: Início, 
Buscar, Sua 
Biblioteca, Suas 
Comunidades New

SUA BIBLIOTECA
• Tela com menu com 
opções Músicas e 
Podcasts

CONFIGURAÇÕES
> Ver Perfil

SUAS COMUNIDADES
• Lista com comunidades dos podcasts que você segue.
• Opção para acessar as configurações das comunidades.
• Sugestão de Comunidades para seguir.
• Exibir botão configurações de cada Comunidade.

PÁGINA DA COMUNIDADE
• Nome do podcast com 
capa e seguidores
• Mensagens
 • Lista de episódios
• Publicar mensagem
• Selecionar meu perfil 
(exclusivo para perfis que 
administram podcasts)

SELECIONAR MEU PERFIL
• Perfil pessoal
• Perfil do podcast

VER Conversa
• Oculta menu superior 
com informações ao 
lado
• Exibe chat
• Oculta teclado e deixa 
apenas text box na 
parte inferior

PERFIL
• Informações de perfil 
• Tela com menu com 
opções Playlists,  
Comunidades e 
Seguidores

PODCASTS
• Lista de podcasts 
seguidos

CONFIGURAÇÕES
• [ X ] Deixar de Seguir
• Ir para o Podcast
•  Compartilhar
• Fechar

COMPARTILHAR
• Mensagens
• Whatsapp
• Histórias do Insta
• Twitter
• Copiar link
• Mais

PUBLICAR 
MENSAGEM
• Text box
• Teclado
• Opções gif ou sticker
• Opção de enviar áudio
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Comunidades no Spotify



Mas por que exclusivo para podcasts?



Vamos navegar nas telas?

https://www.figma.com/proto/L7STrEceaC0iP52jFOwbWp/Spot---Comunidades?node-id=6%3A69&viewport=1894%2C804%2C1&scaling=scale-down


Ganhos para o Spotify



Ganhos para os usuários



Métricas de sucesso

Volume de usuários

Aderência
permanência
Engajamento Conversão
NPS:

Pesquisa com o usuário



# Pensar de forma divergente

# Construir de forma iterativa

# Experimentar empaticamente



# Pensar de forma divergente

# Construir de forma iterativa

# Experimentar empaticamente

[✔] Designers devem se preocupar em criar um sistema de 
design sustentável: deixar um legado

[✔] Esta é a conclusão de uma primeira etapa do projeto, 
agora é papel  do time de design dar continuidade às suas 
frentes evolutivas

[✔] Não existe papel para o design sem análise dos 
dados: a continuidade da funcionalidade depende da 
comprovação dos KPIs da iniciativa

[✔] Resolver problemas e criar oportunidades pela visão 
do design é muito bom, não é?

x



Obrigado! :)

Victor Albuquerque para PicPay

http://www.portfoliodovic.com
https://www.linkedin.com/in/victor-albuquerque-ux/

