
Seja ouvido no contexto certo. 

Milhões de pessoas criam trilhas sonoras  
de seus momentos com o Spotify, usando  
músicas e podcasts para relaxar, ir ao trabalho, 
treinar, se divertir e dar aquela animada. Isso tudo 
alimenta nossa inteligência de streaming: dados  
de first-party que revelam pensamentos contextuais, 
hábitos e gostos em momentos específicos. 

Conte a 
História da  
sua Marca  
no Spotify

Use nossa Inteligência de Streaming para gerar impacto para sua marca.

Audiência engajada 

Alcance seu público  
em momentos 
contextuais em tempo 
real. Usuários de 
diferentes dispositivos 
fazem 2,5 horas de 
streaming por dia.1
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Fonte: 1. Dados de first-party do Spotify, Somente usuários impactados por anúncios multi-plataforma, com base em horas de conteúdo diariamente/
usuários ativos diariamente, Global, 2019

Insights únicos 

Nosso conjunto  
de dados proporciona  
um conhecimento 
contextual do seu público, 
gerando melhores insights 
sobre seus gostos  
e comportamentos.

Formatos 
impactantes 

Dê vida à sua marca 
com anúncios de 
alto impacto, seja  
em áudio, vídeo  
ou display.

Sucesso que se mede 

Nossos serviços  
de medição podem 
ajudar você a quantificar 
o verdadeiro impacto 
das suas mensagens.



Atinja um público engajado
O Spotify é a plataforma de streaming de áudio mais popular do mundo.

271 milhões 
de usuários ativos 
mensalmente1

153 milhões 
de usuários ativos 
mensalmente que são 
impactados por anúncios1

+50 milhões 
de músicas

+500 mil 
títulos de podcasts

+3 bilhões 
de playlists

Público 
conectado 
com uma 
identidade 
única entre 
dispositivos

2,5 
horas 
gratuitamente 
para ouvintes  
em vários 
dispositivos  
em um deter-
minado dia2 

Fonte: 1. Fonte: Dados de first-party do Spotify sobre total mensal de usuários ativos (Free e Premium) em 31 de dezembro de 2019 
2. Dados de first-party do Spotify, Somente usuários impactados por anúncios multi-plataforma, com base em horas de conteúdo  
diariamente/usuários ativos diariamente, Global, 2019 
3. Dados de first-party do Spotify, Usuários Free, Global, 30 dias mais recentes a partir da data final do período 1º de dezembro de 2019
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Nossos fãs colocam o Spotify 
no centro de suas vidas.

A Inteligência de Streaming nos 
ajuda a conhecer nosso público. 
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INTERESSES E 
COMPORTAMENTOS 

Alcance segmentos de 
público com base em dados 
demográficos e interesses,  
a partir da análise de hábitos 
de streaming e gostos 
musicais dos usuários.

Campanhas que usam nossa 
segmentação aprimorada de  
first e third-party comparadas  
com campanhas que incluem  
a segmentação demográfica básica

2,7x 
maior 
conscientização1

5,3x 
mais intenção1

Crie uma estratégia  
de segmentação eficaz
Atinja o público certo.

Entretenimento 
• Entretenimento ao vivo/

frequentadores de shows 
• Frequentadores de festivais 
• Festeiros

Saúde e fitness 
• Praticantes de atividades 

físicas 
• Corredores 
• Saúde 
• Bem-estar/vida saudável

Status familiar 
• Mães 
• Pais 
• Pais com filhos em casa 
• Pais de primeira viagem 
• Noivos

Ouvintes de podcast* 
• Arte e entretenimento  
• Negócios e tecnologia  
• Comédia  
• Educação  
• Estilo de vida e saúde  
• Música  
• Notícias e política  
• Sociedade e cultura  
• Esportes e recreação  
• TV e filmes  
• Tecnologia 

Estilo de vida 
• Dinâmicos 
• Viajantes 
• Apreciadores da gastronomia 
• Gourmets

Tecnologia e 
telecomunicações 
• Viciados em tecnologia 
• Jogadores 
• Usuários de PlayStation 
• Usuários de Chromecast 
• Usuários de Spotify em casa 
• Usuários de Apple iOS 
• Usuários de Android 
• Usuários de smartphone 
• Usuários de tablet

*Observação: disponibilidade 
varia de acordo com o mercado. 

A segmentação por idade, gênero 
e idioma também está disponível 
globalmente. 

*Outros segmentos de público 
informados pelos principais 
fornecedores de dados third-party 
disponíveis nos EUA, Reino Unido, 
França, Alemanha, Itália, Espanha, 
Canadá e Austrália.

Fonte: 1. Nielsen Brand Effect on Spotify, dezembro de 2018



Crie uma estratégia de 
segmentação eficaz
Esteja presente no contexto certo.

As campanhas que incluem 
segmentação por playlist 

geram um aumento  
na intenção 2,1x maior  

do que aquelas que não 
usam o recurso.1

PLAYLIST 
Conecte-se a pessoas que estão ouvindo músicas 
criadas para atividades e moods específicos.

• Ciclismo 
• Aniversário 
• Para relaxar 
• Frio 
• Deslocamento 
• Para comer 
• Foco/estudo 
• Noite com as amigas 
• Boas festas 
• Crianças 
• Festa 
• Viagem de carro

• Romântico 
• Corrida 
• Para dormir 
• Estudos 
• Verão 
• Ensolarado 
• Viagem 
• Casamento 
• Trabalho 
• Para treinar 
• Ioga

GÊNERO 
Entregue sua mensagem imediatamente 
após o usuário ouvir um gênero específico.

• Alternativa 
• Blues 
• Infantil 
• Gospel 
• Clássica 
• Country/Folk 
• Dance/House 
• Música Ambiente 
• Eletrônica 
• Funk 
• Hip Hop/Rap 
• Férias 
• Indie Rock 
• Jazz

• Música Latina 
• Metal 
• New Age 
• Pop 
• Punk 
• Reggae 
• R&B 
• Rock 
• Trilha sonora 
• Áudio falado 
• Tradicional 

*Além de dezenas de subgêneros, 
como K-Pop, A Capella e musicais 
da Broadway

Fonte: 1. Nielsen Brand Effect on Spotify, dezembro de 2018

PLATAFORMA 
Entregue sua mensagem a usuários 
com base na plataforma que usam.

• Plataforma  
do Aplicativo 
- iPhone 
- iPad 
- Android 
- Desktop 
- Web Player 

• Dispositivos conectados 
- Consoles de jogos 
- Speakers conectados 
- TVs 
- Carro

• Sistema 
Operacional 
Mobile 

• Dispositivo 
• Operadora

LOCAL 
Alcance ouvintes em um país, região  
ou cidade específicos com base na 
localização do streaming em tempo real. 

HORA DO DIA 
Use o período do dia para entregar 
mensagens relevantes quando os usuários 
estiverem mais envolvidos ou para 
complementar as compras de mídia.



Alcance usuários do 
Spotify altamente 
engajados em  
diversos dispositivos  
e plataformas. 

Plataformas: celular, desktop, 
tablet, web player, consoles  
de jogos, smart TVs, speakers 
conectados, automóveis, 
dispositivos vestíveis 

Specs aqui

Audio Everywhere
ÁUDIO

Gere engajamento com 
anúncios de impacto

Com nosso pacote Audio Everywhere, você chega ao seu público-
alvo em qualquer dispositivo, ambiente e hora do dia. Os anúncios  
de áudio são veiculados entre as músicas, durante sessões ativas, 
assegurando 100% de SOV para sua marca. 

Além do anúncio de áudio, sua marca assume a propriedade de uma 
unidade de display clicável (na área da arte de capa), permitindo que 
você amplie a sua campanha e direcione tráfego para uma URL  
de destino.

https://spotifyforbrands.com/ad-experiences/audio/


Gere afinidade de 
marca ao oferecer 
30 minutos de 
música sem 
interrupções. 

Plataformas:  
Celular, tablet 

Specs aqui

Sessão Patrocinada
VÍDEO

Com a Sessão Patrocinada, você disponibiliza a seu público  
30 minutos de músicas sem interrupções se ele assistir  
ao vídeo da sua marca. 

Os usuários só recebem a oferta de Sessão Patrocinada  
da sua marca se o aplicativo estiver em exibição, no início  
das sessões pelo dispositivo móvel. Após a reprodução  
da mensagem de vídeo, uma unidade de display convida  
à interação e inicia os 30 minutos de música sem interrupções.

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/sponsored-session/


Consiga 
visualizações  
de vídeo de 
qualidade  
entre desktops  
e dispositivos 
móveis. 

Plataformas:  
Celular, tablet 

Specs aqui

Video Takeover
VÍDEO

Conte sua história usando um formato imersivo. Com o Video 
Takeover, sua marca tem acesso a uma experiência premium 
em que todos os anúncios são entregues apenas quando os 
usuários estão interagindo com o aplicativo. Este formato têm 
altas pontuações de visibilidade em comparação com 
referências do setor. 

Com o Video Takeover, sua mensagem de vídeo é veiculada 
entre as músicas, durante breaks comerciais, e inclui uma 
unidade de display clicável.

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/video-takeover/


Dê as boas-vindas 
aos usuários que 
retornam ao 
Spotify com  
a mensagem  
da sua marca. 

Plataformas:  
Celular, desktop 

Specs aqui

Overlay
DISPLAY

O Overlay aparece quando o usuário retorna ao aplicativo  
do Spotify, garantindo o máximo de impacto para sua marca.  
A unidade de display clicável gera tráfego para a URL de destino 
da sua marca. O Overlay no desktop permanece em modo  
de tela cheia até que (1) o usuário interaja com o anúncio,  
(2) o usuário clique no X ou em algum lugar dentro do aplicativo 
do Spotify, ou (3) passem mais de 30 segundos.

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/overlay/


Coloque a sua 
marca no centro 
das atenções -  
a página inicial  
do Spotify. 

Plataformas: Desktop 

Specs aqui

Homepage Takeover
DISPLAY

Gere uma experiência de alto impacto ao exibir a mensagem da 
sua marca na página inicial do Spotify no desktop por 24 horas. 
O Homepage Takeover é uma unidade clicável que suporta rich 
media e permite que as marcas incluam elementos interativos 
para atrair ainda mais atenção.

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/homepage-takeover/


Reforce a 
mensagem da  
sua marca com 
um display nos 
padrões IAB. 

Plataformas: Desktop 
e web player 

Specs aqui

Leaderboard
DISPLAY

Amplie o alcance da sua campanha com 100% de SOV na tela. 
A sua mensagem será a única exibida por 30 segundos. As 
unidades de display Leaderboard são clicáveis e veiculadas 
apenas quando o Spotify aparece como o aplicativo à frente 
dos demais.

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/leaderboard/


Alinhe sua marca 
às principais 
playlists 
proprietárias  
do Spotify. 

Plataformas: celular, 
desktop e web player 

Specs aqui

Sponsored Playlist
PATROCÍNIO

A Sponsored Playlist permite que sua marca maximize o awareness, 
ao ser a patrocinadora exclusiva do que o Spotify tem de melhor: 
nossas playlists proprietárias. 

Sua marca se conecta aos ouvintes nas suas playlists favoritas -  
e nós ajudamos você a escolher aquela que se alinha melhor  
ao seu público-alvo. Além do posicionamento premium, sua marca 
envolve os ouvintes com áudio, vídeo e anúncios display enquanto 
eles ouvem a playlist. Também ajudamos a criar um plano de 
marketing colaborativo, usando a mídia nativa para impulsionar  
a quantidade de ouvintes e a exposição da sua playlist patrocinada.

https://www.spotifyforbrands.com/ad-experiences/sponsored-playlist/


Sucesso que se mede
Use nossos relatórios de first-party e nosso  
conjunto de parcerias para quantificar resultados.

PARCEIROS DE MEDIÇÃO 
Nós oferecemos métricas em várias plataformas. O nosso conjunto de parcerias de medição* 
valida o impacto da conexão com o público do Spotify.

Alcance 
Confira se os seus áudios, vídeos e anúncios são 
vistos e ouvidos pelas pessoas certas.

Repercussão 
Saiba como sua mensagem afetou a percepção da 
marca, com o uso de métricas como awareness, 
associação de mensagem e intenção de compra.

Digital Ad Ratings (DAR)

Efeito da marca

*A Moat e a IAS são parceiras de medição disponíveis globalmente.  
A disponibilidade adicional do parceiro varia de acordo com o mercado.



O áudio é um forte elemento  
de impacto da marca por si só.2

Alcance o máximo impacto com campanhas multi-formato.

+15,6

+4,8

+2

Adicionar vídeo ou display ao 
áudio é ainda mais impactante.2

1,7x

mais brand 
awareness

1,4x

pontos percentuais 
em ad recall

pontos percentuais 
em brand awareness

pontos percentuais 
em favoritismo

mais ad 
recall

2,4x

mais 
favoritismo

Fonte: 1. LeanLab, setembro de 2019  
2. Nielsen Brand Effect on Spotify, abril de 2019

Sucesso que se mede

Execute uma combinação de áudio, vídeo e display que contenha mensagens 
e look & feel semelhantes para garantir a onipresença no Spotify.

AWARENESS1

+213%+204%

+176%
+199%+202%+202%

AD RECALL1 CONSIDERAÇÃO/INTENÇÃO1

+16%+14%+12%

+49%

+8%

+18%

+7%+9%+11%

+21%

+7%+10%

Benchmarks: Global Automobilístico Entretenimento Alimentos/
Bebidas

Varejo Tecnologia/
Telecomunicações

Em todo o mundo e em várias verticais, os anunciantes veem  
um grande aumento nas métricas das suas marcas com o Spotify.


