
A onipresência da música

Conheça o programa que dá acesso a uma grande biblioteca musical para 
ouvir onde quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E sem pirataria.

Desenvolvido em 2006, na Suécia, o Spotify 
é um aplicativo de reprodução de músicas em 
streaming disponível para computadores com 
sistemas operacionais Windows, Mac e Linux e em 
dispositivos móveis como Symbian, iPhone, iPad, 
Android e BlackBerry. 

Seu nome é a junção de duas palavras em inglês: 
Spot, que significa local ou ponto, e Identify, que quer 
dizer identidade. Permite escutar música pesquisando 
por artista, álbum ou lista de reprodução, criadas 
pelos próprios usuários que podem fazer download de 
suas preferidas e ouvi-las também no modo offline. 

Apesar da vasta coletânea de músicas, que podem 
ser facilmente encontradas no modo de busca do 
programa, compactadas em listas e compartilhadas 
legalmente por e-mail, o Spotify tem a desvantagem 
de excluir artistas independentes. 100% livre de 
pirataria, o aplicativo funciona em acordo com 
grandes gravadoras      

Para usar o Spotify online no desktop ou laptop, 
o usuário não precisa pagar. Por 5 dólares, consegue 
a versão do aplicativo sem propagandas e por mais 
5 dólares, consegue a versão Premium, que libera 
o modo offline e permite o uso do aplicativo em 
qualquer dispositivo. 

Com interface simples e amigável, pesando apenas 
2,5 mb e fácil interação com redes sociais (Twitter, 
Facebook e Last.fm, por exemplo) o Spotify ainda 
não está disponível para contas do Brasil, mas deve 
chegar em breve e já faz muito sucesso entre os países 
da Europa e os Estados Unidos.



Passo a Passo do Spotify

  Registro
Não é necessário ser convidado para usar o 

programa. Para se inscrever, basta entrar na página 
da web do Spotify (www.spotify.com) e preencher os 
dados simples que são solicitados: nome de usuário, 
senha, e-mail, país, código postal, sexo e data de 
nascimento. 

Como o aplicativo ainda não está disponível para o 
Brasil, é preciso usar uma conta dos Estados Unidos 
ou da Europa. Depois disso, basta aceitar os termos 
de uso e a conta estará pronta para uso.

Instalação
Para fazer o download do software, é preciso 

procurar a versão compatível com o sistema do seu 
computador (Windows, Max ou Linux) e clicar 
sobre o botão “download now”. 

Depois de instalar, é só abrir o arquivo e entrar 
com o nome de usuário e a senha, escolhidos 
anteriormente. Para instalar o aplicativo em 
dispositivos móveis é preciso buscar o Spotify 
na loja de cada móvel (no App Store, no caso do 
iPhone, por exemplo).

Uso
Começar a usar o Spotify é muito simples. Basta 

escrever um nome de um artista, grupo ou música 
e apertar enter. Em seguida, vai aparecer uma lista 
com todos os resultados no quadro principal. Para 
reproduzir uma canção, é preciso clicar duas vezes 
sobre ela. Clicando sobre o artista, aparecerá sua 
discografia completa, músicas mais escutadas e uma 
biografia. 

Para fazer uma lista de reprodução personalizada, 
é só arrastar para a janela “play queue” na ordem de 
preferência. Também é possível criar listas e guarda-
las para sempre com a opção “New playlist” do menu. 
O Spotify também funciona como rádio, permitindo 
que o usuário descubra músicas de diversos estilos e 
épocas, sinalizando as canções e artistas preferidos 
sempre que quiser.

http://www.spotify.com


Sincronização
Uma das vantagens do Spotify é a sua capacidade de 

sincronização com diferentes dispositivos. Isso quer 
dizer que as ações que você realiza ficam armazenadas 
e podem ser recuperados em qualquer dispositivo que 
disponha de conexão a Internet.

 Uma lista de reprodução no computador trabalho, 
pode ser acessada do laptop de casa, do tablet ou do 
celular sem nenhum problema. Além disso, é possível 
sincr onizar o Spotify com o popular Last.fm, usando 
a opção “Enable scrobbling to last.fm” em “Edit/
Preferences”.     

Compartilhamento
Com o Spotify é possível compartilhar música 

legalmente. Para que um amigo escute uma canção 
é preciso clicar sobre ela, selecionar “Copy HTTP 
Link” e colá-la em um e-mail, rede social ou página 
da web. Também é possível criar listas de músicas 
colaborativas com a opção “Collaborative Playlist”. 
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