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“[...] o podcast tem um charme difícil de mensurar, é uma relação com a voz, que 

nos remete a infância.” 

BARTIS, 2018 



 
 

RESUMO 

Uma mídia que vem crescendo muito nos últimos tempos tem sido o podcast, 

considerado recente no meio da comunicação. Portanto, com a falta de estudos 

sobre o assunto, cria-se, para o âmbito do marketing, a necessidade de entender 

onde ela se encaixa no processo de compra, se tem influência no mesmo e se esses 

fatores são relevantes para o consumidor. 

Com isso, desenvolveu-se um estudo descritivo com base em técnicas de 

pesquisa descritivas utilizando-se o método survey (MALHOTRA, 2012), focando-

se em hábitos de consumo e credibilidade do apresentador, mensagem, meio e 

patrocinador (METZGER, 2007), para identificar onde se encontra o critério 

influenciador sobre o processo de compra do consumidor. 

Em análise, foi encontrado que, apesar da mídia podcast ter uma 

representatividade de cerca de 25% de taxa de conversão, não foi possível 

identificar seguramente onde a influência desta mídia se apresenta com intensidade 

relevante. 

 

Palavras-chave: Podcast. Influenciador Digital. Credibilidade. Intenção de compra. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

A medium that has been growing a lot more recently is the podcast, which is 

considered relatively new on regards to means of communication. Therefore, from a 

marketing standpoint, the need to understand where it fits on the purchase intent 

process also comes with it, alongside with the need to understand if it has power of 

influence on the process and if these factors are relevant to the consumer. 

Because of this a descriptive study was developed taking as basis the survey 

model of research (MALHOTRA, 2012), focusing on consumer behavior and 

credibility of host, message, medium and sponsor (METZGER, 2007), in order to 

pinpoint where the influencer criteria is on the whole purchase process. 

During analysis, it was found that despite the medium having almost 25% in 

conversion rate representativeness, it was not possible to identify safely where is the 

significant point of influence on the purchase process podcast finds itself. 

 

Keywords: Podcast. Digital Influencer. Credibility. Purchase intent. 
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1 INTRODUÇÃO 

O podcast, apesar de ser uma mídia recente – tendo seu surgimento em 2004 

(LUIZ, 2014) –, vem crescendo e fazendo parte cada vez mais da vida do 

consumidor mundial. Com plataformas como Spotify, iTunes, Google Podcasts 

surgindo e anunciando seu suporte para a mídia, há também o crescimento de 

empresas criando seus próprios podcasts – vide Folha de São Paulo, com o seu 

podcast Café da Manhã, e a Rede Globo, com o seu lançamento na plataforma e, 

juntamente, gerando interesse na população sobre o assunto (G1, 2019; GOOGLE, 

2019). 

Com o crescimento da plataforma, cresce também a sua demanda. Após 

identificar um volume alto de ouvintes apaixonados por seus 

programas/apresentadores favoritos, adotou-se o objetivo de categorizar o quanto 

esta mídia está sendo considerada nas estratégias de marketing, se está sendo 

considerada e qual é o nível de efetividade de inserção de mídia (paga ou não) no 

segmento. Com isso, o objeto de estudo é definido. 

Identificando, então, a falta de estudos sobre o segmento e, sobretudo, sobre 

os apresentadores (ou hosts, como podem ser chamados), decidiu-se como objeto 

de estudo os apresentadores e aquilo que permeia a sua atuação no âmbito de 

podcasts, com o objetivo principal de compreender a mídia e a produção de insumos 

para que marcas considerem podcasts um canal importante em suas estratégias de 

comunicação e marketing. 

Com o objetivo de realizar a conexão entre podcast e marketing, surge com 

a seguinte pergunta o tema da atual pesquisa: qual é o nível de influência do 

apresentador do podcast no processo de compra do consumidor? – levando-se em 

consideração os conceitos de influenciador digital (KARHAWI, 2017), credibilidade 

(METZGER, 2007), e processo de decisão de compra (SOLOMON, 2011). 

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

Tem-se observado uma crescente tendência no mercado pelo consumo de 

podcasts no Brasil. Como afirma Rodrigo Tigre (2019), hoje, no Brasil, 40% dos 

usuários de internet já ouviram algum programa de podcast, tendo mais da metade 
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desses 56 milhões de usuários mantido um consumo mensal dessa mídia (TIGRE, 

apud IAB 2019). Nos últimos anos, empresas como a Globosat criaram o seu próprio 

podcast para o G1, a Folha de S.Paulo criou o Café da Manhã, e mesmo marcas se 

tornaram famosas por seus podcasts produzidos, como a B9, para o ramo da 

publicidade, entretenimento e cultura e Jovem Nerd, com o seu podcast Nerdcast, 

o mais citado por ouvintes na Podpesquisa (2018). 

Com isso, e considerando-se a falta de dados disponíveis no mercado sobre 

o segmento, pensou-se em como estudar mais profundamente o tema podcast e 

produzir insumos para o investimento de marcas nessa mídia. Decidiu-se estudar 

os aspectos da influência do apresentador e os critérios da sua credibilidade com o 

intuito de compreender como eles se fazem presentes no processo de decisão de 

compra do consumidor. 

Considerando as teorias apresentadas, este trabalho de conclusão de curso 

se propõe a responder ao seguinte problema: “qual é o impacto do influenciador 

digital no processo de decisão de compra dos ouvintes de podcasts?”. 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Identificar o impacto do influenciador digital no processo de decisão de 

compra dos ouvintes de podcast. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

a) Verificar se há e qual o nível de influência dos hábitos de consumo no 

processo de compra. 

b) Determinar se a credibilidade do apresentador do podcast tem impacto 

na recomendação do produto ou serviço. 

c) Verificar em qual categoria e preço médio do produto ou serviço 

influência do apresentador é mais presente. 
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3 REVISÃO LITERÁRIA 

Para falarmos sobre podcast e identificarmos onde a sua influência se situa 

no processo de compra, primeiro precisaremos falar sobre comunicação digital, 

elaborando uma definição precisa de podcast, para então passarmos por 

estratégias transmídia de comunicação e, então, explicarmos o que é a figura do 

Influenciador Digital. Finalmente, definiremos o que se classifica como intenção de 

compra. 

3.1 COMUNICAÇÃO DIGITAL 

A comunicação é o meio dinâmico pelo se dá a vivência em sociedade. Sem ela, 

não haveria a possibilidade de uma relação entre uma ou mais pessoas. Portanto, 

podemos datar sua existência a partir do momento em que o ser humano iniciou o 

processo de socialização. E, com o crescimento da população e da sociedade, a 

comunicação também teve que evoluir, passando de simples grunhidos e desenhos 

rupestres nas paredes das cavernas para a criação da linguagem, chegando-se à 

escrita – seja ela formal ou informal. 

Na definição clássica do termo “comunicação”, entende-se que se trata da: 

Troca de informações entre diferentes pontos no espaço e tempo, 

onde o termo informação é empregado para se referir a formatos 

padrões de comunicação, como voz, áudio, vídeo, arquivos, páginas 

da internet etc. (MADHOW ,2007 p.1) 

Já na comunicação digital, a informação a ser transferida é representada “em sua 

forma digital, mais comumente como dígitos binários, ou bits.” MADHOW (2007 p. 

1). O seu surgimento acontece a partir do momento em que o ambiente digital surge 

e a necessidade de comunicação neste meio se faz necessária – isto é, com o 

nascimento de computadores e as linguagens de programação evoluindo para o 

surgimento da internet (ou World Wide Web (www)) juntamente com sites e e-mails. 

Ou seja, a comunicação digital envolve todo tipo de comunicação por meio de vias 

tecnológicas como computadores, smartphones, fax, tablets, entre outros. 
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3.2 PODCAST 

O podcast é uma mídia relativamente nova e pode ser considerado o próximo 

passo quando o comparamos a programas de rádios tradicionais. De acordo com 

Luiz (2014), o primeiro podcast foi transmitido em 2004. E, por conta desta 

“jovialidade”, já recebeu diversas definições, como, por exemplo: “uma espécie de 

rádio pela internet”, ou, ainda, conforme afirma Luiz (2014), “uma forma de fazer 

download de arquivos de áudio”, popularizando-se com o advento da internet. Os 

episódios/programas variam, desde noticiários, como são tradicionalmente 

reproduzidos no rádio (Café da Manhã – Folha de São Paulo, 2018), programas de 

humor, em que o apresentador discorre sobre um tema específico com comentários 

humorísticos (NerdCast, 2006), até radionovelas, com histórias roteirizadas e 

pensadas especificamente para esse formato (Homecoming, 2016). Um marco 

importante na popularização da mídia foi quando, em agosto de 2019, a equipe de 

jornalismo da Globo anunciou a criação do seu próprio podcast e discutiu o tema 

em programa televisionado (G1, 2019). Com o lançamento, é possível verificar, 

através da plataforma Google Trends, que o volume de buscas pelo assunto 

cresceu de maneira exponencial na semana em que foi anunciado (GOOGLE, 

2019). 

Quadro 1 – Volume de interesse de podcasts. 

 

Fonte: Google Trends, Nov 2019. 

Para esta pesquisa, usaremos a seguinte definição de podcast: 



18 
 

 
 

Como um arquivo de mídia, tradicionalmente um arquivo de áudio, 

transmitido via podcasting. E podcasting pode ser definido como 

uma forma de transmitir arquivos digitais através da internet, 

utilizando a tecnologia do feedRSS e um agregador (LUIZ, 2014, 

n.p.). 

Esse feed é então assinado pelo usuário em um programa 

agregador que recebe automaticamente as atualizações. Podcast, 

além do nome dado à mídia, também é o nome dado ao coletivo 

dessas mídias. (LUIZ, 2014, n.p.) 

 

Podcast é uma mídia que vem crescendo nos últimos anos, com alguns 

programas podendo expandir o seu alcance para outras mídias, sejam elas redes 

sociais, com atualizações de quando um novo episódio é lançado, ou até mesmo 

para programas de televisão, como, por exemplo, o seriado da Gimlet Media, 

Homecoming, representando aqui a capacidade transmidiática do canal (Making the 

Homecoming TV Series 1, 2018). Este, ainda em seu formato de podcast, já contava 

com um elenco de renome, como Catherine Keener (Corra!, 2017, O Virgem de 40 

Anos, 2005), Oscar Isaac (Star Wars: O Despertar da Força, 2015, Ex_Machina: 

Instinto Artificial, 2014), David Schwimmer (American Crime Story, 2016, Friend, 

1994-2004). Com o seu crescimento em popularidade e sua proposta inovadora, o 

seriado foi adaptado para a TV, produzido e distribuído pela gigante americana 

Amazon em seu serviço de streaming, o Amazon Prime Video, em 2018. Em sua 

adaptação, o papel da protagonista foi para Julia Roberts (Uma Linda Mulher, 1990, 

Um Lugar Chamado Notting Hill, 1999) (Making the Homecoming TV Series 1, 2018, 

e IMDB, acessado em 2019). 

É interessante apontar que podcasts vem tendo um constante crescimento 

em notoriedade, com meios de comunicação como Meio & Mensagem divulgando 

matérias sobre o assunto. Em uma de suas matérias, a revista descreve: 

Considerado uma mídia de nicho, o podcast vem crescendo em 

atenção do público. O surgimento de novos agregadores, a 

comodidade do formato e a alta oferta de conteúdo de qualidade 

vêm fazendo com que cada vez mais pessoas sejam adeptas da 

podosfera. Além disso, Spotify, Google e outras plataformas já têm 

no podcast uma mídia estratégica. Recentemente, por exemplo, o 
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Spotify espalhou por São Paulo uma campanha de mídia exterior 

focada em promover alguns dos podcasts que estão no serviço. 

(PACETE, 2018 apud Meio e Mensagem, n.p.) 

 

Em sua entrevista, a cofundadora do Mamilos Podcast, Cris Bartis, afirma 

que a plataforma do podcast é a forma de produção de conteúdo mais democrática 

disponível atualmente (PACETE, 2018 apud Meio e Mensagem). Ela elabora: 

É uma mídia de acompanhamento. Ela não interrompe, ela não 

pede para você parar, ela te acompanha e como as pessoas estão 

cada vez mais em movimento, os momentos de consumo estão 

garantidos. Fora isso o podcast tem um charme difícil de mensurar, 

é uma relação com a voz, que nos remete a infância. Não tem o 

visual para se criar um conceito em cima de quem está falando, tem 

apenas o som e isso pode ser uma poderosa ferramenta de 

aproximação. (PACETE, 2018 apud Meio e Mensagem, n.p.) 

 

Com a evolução da tecnologia e ela se fazendo cada vez mais presente na 

sociedade, o processo natural é a comunicação digital começar a ser explorada 

dentro do ambiente de Marketing com estratégias transmidiáticas. 

3.2.1 NARRATIVAS TRANSMÍDIA 

Conforme definido por Jenkins (2015), a narrativa transmídia é uma nova 

estética que surgiu em resposta à convergência das mídias – uma estética que faz 

novas exigências aos consumidores e depende da participação ativa de 

comunidades de conhecimento. A narrativa transmídia é a arte da criação de um 

universo. Além disso: 

Transmídia significa qualquer coisa que se move de uma mídia para 

outra. (...) Ela é uma história que é contada por meio de múltiplas 

mídias. Não se trata de contar a mesma história em diferentes 

mídias. (...) Em outras palavras, a narrativa transmídia é uma 

história que usa um meio (um longa, por exemplo) para contar o 

primeiro capítulo, outro meio de comunicação (os quadrinhos) para 

contar o segundo capítulo e uma terceira mídia (um game) para o 
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seguinte, e assim sucessivamente. (LONG, apud. TAVARES, 2009, 

n.p.). 

 

Portanto, ao mencionarmos narrativas transmídia no ambiente de podcasts, 

entende-se que o consumo de podcasts, muitas vezes, não se permeia somente do 

processo e atitude do seu consumo, mas também do acompanhamento e 

entendimento de outras mídias como redes sociais e buscas de novas informações 

em redes, como blogs ou canais de notícias (jornal, revistas, televisão), além dos 

exemplos previamente mencionados, em que a narrativa iniciada no podcast é 

concluída em outros canais, como televisão, no caso do seriado Homecoming 

(2018). O oposto também ocorre, como, por exemplo: em 20 de outubro deste ano, 

a empresa HBO lançou um novo seriado, Watchmen (2019), que se baseia no 

universo primeiramente explorado no ambiente das histórias em quadrinhos quando 

criada por Alan Moore em colaboração com o artista Dave Gibbons e publicada pela 

editora DC Comics em 1986 (MOORE, 2014) – história que há havia sido adaptada 

em 23 de fevereiro de 2009 pelo diretor Zack Snyder. Simultaneamente com o 

lançamento do seriado, foi publicado o podcast “Watchmen: O Podcast Oficial” 

(2019), com programas em que se discutem os acontecimentos do episódio da 

série. 

3.2.2 HÁBITOS DE CONSUMO DE PODCASTS 

De acordo com o Ibope em sua pesquisa divulgada pelo IAB Brasil em agosto 

de 2019, o consumo desta mídia é, em sua maioria, masculino (52% do público) e 

jovem, com 60% dos ouvintes pertencendo à faixa etária dos 16 a 34 anos, como 

mostra o gráfico abaixo: 

 

Quadro 2 – Demografia. Fonte: Pesquisa Ibope Podcast, 2019, apud IAB, 2019 
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Gráfico 1 – Demografia. Fonte: Pesquisa Ibope Podcast, 2019, apud IAB, 2019 

 

Ainda de acordo com a pesquisa, 51% dos ouvintes se encontram na região 

sudeste do território brasileiro, justificando aqui a dificuldade de encontrar 

respondentes para a pesquisa exploratória. 

 

Gráfico 2 – Região. Fonte: Pesquisa Ibope Podcast, 2019, apud IAB, 2019 

 

Nota-se também que o nível de escolaridade dos ouvintes mais presente é o 

de pessoas com ensino superior incompleto ou completo. 
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Gráfico 3 – Escolaridade. Fonte: Podpesquisa – ABPOD / CBN, 2018 

 

Como o podcast, na maioria dos casos, é uma mídia cujo conteúdo é 

transmitido e compreendido somente por áudio, o momento mais comum de 

consumo é durante o processo de locomoção dos usuários, como mostra o gráfico: 

 

Gráfico 4 – Momentos de consumo. Fonte: Podpesquisa – ABPOD / CBN, 2018 

 

Esta é uma mídia em que os ouvintes assíduos encontram “programas” de 

que gostam por motivos de afinidade, busca de informação, entretenimento etc. e, 

com isso, acabam “assinando” o feed, recebendo assim atualizações sempre que 
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um novo episódio é lançado. Com isso, identificamos que a maioria dos ouvintes 

assina menos de 11 podcasts: 

 

Gráfico 5 – Podcasts assinados. Fonte: Podpesquisa – ABPOD / CBN, 2018 

 

Os ouvintes de podcast são “economicamente ativos”, com 78% deles 

informando que exercem algum tipo de atividade remunerada: cerca de 51% 

declarando empregos de tempo integral e cerca de 19% identificando-se como 

empresários autônomos. 

 

Gráfico 6 – Atividade econômica. Fonte: Podpesquisa – ABPOD / CBN, 2018 

 

Ainda segundo a pesquisa do Ibope de 2019, podcasts tem um alcance de 

40% das pessoas conectadas no Brasil (com acesso à internet) – público estimado 



24 
 

 
 

em 56 milhões. Dentre esses 40%, 31 milhões delas escutam podcasts 

mensalmente – cerca de 55%.  

De acordo com uma pesquisa da comScore, os ouvintes têm uma interação 

significativa após ouvirem anúncios no ambiente do podcast: 

 

Gráfico 7 – Ações pós anúncio em podcast. Fonte: comScore/Wandery, apud IAB, 2019 

 

Diferentemente das comuns mídias digitais (Google Ads, Facebook Ads, 

YouTube etc.), que usam cookies/SDKs (Software Development Kit) ou pixel para 

mensurar os resultados de esforços digitais, o podcast ainda encontra algumas 

barreiras nesse processo: com links patrocinados sendo colocados somente na 

descrição do episódio e levando-se em consideração que o consumo do podcast 

acontece em sua maioria quando o usuário não está com a sua atenção 100% 

voltada a ele (conforme será apresentado nos resultados da pesquisa), o clique 

nesses links é raro ou quase inexistente. Portanto, a mensuração de anúncios é 

feita de maneira mais “simples”, com códigos promocionais exclusivos, URLs 

específicas mencionadas no episódio ou números de telefone diferenciados (IAB, 

2019). Pode-se, assim, atribuir uma compra ou o lead para uma campanha 

específica. Complementando esses métodos, empresas também fazem pesquisas 

de recall, medição de interação, menções em redes sociais ou crescimento geral 

(de tráfego) para avaliar os resultados (IAB, 2019). Esses métodos, porém, são 

facilitados quando são mensurados no ambiente online.  

Em uma pesquisa realizada pela Midroll Media, dentre os ouvintes 

de podcasts em sua rede, 67% dos entrevistados poderiam nomear 
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um produto real ou uma promoção específica mencionada em um 

anúncio de podcast (IAB, 2019, n.p.). 

 

Com essas informações, entender por que o ouvinte realiza uma ação após 

ouvir o podcast se faz necessário. Para essa resposta, consideraremos o objeto de 

compra efetivamente, sem levar em consideração se o consumidor recebeu a 

informação do podcast por conta de um anúncio ou por conta de uma indicação 

orgânica. 

3.3 INFLUENCIADOR DIGITAL 

O influenciador digital é uma das personalidades que surgiram com o 

crescimento exponencial da internet. Esta é uma personalidade que se encontra em 

blogs, YouTube e outras plataformas, inclusive no meio dos podcasts. Em sua 

maioria, tem presença nas redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook, entre 

outros. Seu papel é justamente como o nome descreve: é um “influenciador digital”, 

também conhecido como “formador de opinião”, e seus seguidores o acompanham 

e o “escutam” quando apresenta alguma informação, seja sobre situações 

cotidianas ou até mesmo sobre marcas ou produtos. Por conta do seu nível de 

influência/status social, seus seguidores levam em consideração sua opinião 

quando estão prestes a tomar alguma decisão – seja ela de compra ou não. 

Mas o termo “influenciador digital” não surgiu da noite para o dia. Segundo 

Karhawi (2017), é possível datar o início da criação do termo em 1997. Para 

Karhawi, o termo se origina como derivação do conceito de “blogueiros” (bloggers): 

“Os blogs eram listas de links da internet. [...] A entrada de plataformas como o 

Blogger, em 1999, e o Blogspot e Wordpress, posteriormente, permitiu que não 

apenas especialistas em HTML mantivessem um blog” (KARHAWI, 2017). Com a 

popularização dos blogs, houve a apropriação desses para diversas afinidades, 

como blogs de diários virtuais, blogs de celebridades, jornalísticos, e até mesmo o 

surgimento de blogs institucionais de empresas (KARHAWI, 2017). Parte do apelo 

do novo modelo de comunicação via podcast é a pessoalidade, a voz individual de 

cada autor (KARHAWI, 2017), que o diferencia dos demais e que se mantem 

constante nos influenciadores que encontramos ainda hoje. 
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Em 2005, surgiu o YouTube e, com o crescimento da plataforma juntamente 

com a necessidade dos usuários de consumir e produzir conteúdo, ela foi vendida 

para o Google em 2006 (G1, 2006 acessado em 05/11/2019). Após a compra, a 

gigante da internet criou o slogan: Broadcast Yourself, dando insumo para os 

usuários da plataforma publicarem o que desejassem. Em 2010, surgiram os 

primeiros Vloggers no Brasil, termo que surge da derivação do termo Blogger, 

trocando assim a comunicação textual para a comunicação audiovisual (KARHAWI, 

2017). Hoje, vale ressaltar, o termo vlogger não é mais utilizado, tendo sido 

substituído por Youtuber. Com o crescimento dos youtubers – muito por conta de 

ainda levarem o core do que tornava o blogueiro atrativo, agora com sua 

pessoalidade e voz distintas –, eles começaram a ganhar espaço nas vidas das 

pessoas tanto quanto atores de novelas ou até mesmo de cinema. Portanto, com 

esse volume de pessoas os seguindo, elas passaram a ouvir suas opiniões e sendo 

influenciadas por eles. 

Surge então a estratégia de marketing voltada para o influenciador, 

Influencer Marketing. Eduardo Vieira (2016) classifica este fenômeno como: 

a maneira pela qual as empresas recompensam celebridades e 

estrelas das mídias sociais para criar conteúdo em prol das marcas, 

gerando endosso – e, assim, influenciando pessoas. (VIEIRA, 2016 

apud SILVA; TESSAROLO, 2016, p. 5). 

 

Por conta da capacidade de mensuração do meio digital, juntamente com o 

fato de que os influenciadores digitais conversam com um público de nicho, o foco 

neles se faz ainda mais atraente. Como afirma Silva e Tessarolo (2016): 

Essas ‘personalidades digitais’ são capazes de mudar as 

estratégias de investimento em propaganda por exercerem força 

suficiente para influenciar a nova geração a preferir determinada 

marca ou escolher certo produto igual ao que ele está utilizando, 

norteando grande parte das decisões de compra dos jovens. 

(SILVA; TESSAROLO, 2016, p. 6). 

 

São raros os influenciadores digitais que se mantêm presentes em somente 

uma rede social. Um exemplo é citado por Karhawi:  
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Desde 2006, a blogueira Camila Coutinho mantém seu blog Garotas 

Estúpidas, que já foi considerado o sétimo blog de moda mais 

influente do mundo pela Signature 913. Apenas em 2014, no 

entanto, a blogueira postou seu primeiro vídeo no YouTube. Desse 

modo, o termo blogueira parece limitar a sua atuação nas redes 

sociais digitais. (KARHAWI, 2017, p. 53) 

 

Segundo Fallows, nas últimas décadas, a internet vem se integrando em 

nossas vidas como uma ferramenta importante, se não indispensável, na busca de 

informações e comunicação (FALLOWS, 2005 apud METZGER; FLANAGIN, 2007). 

Isso ocorre por conta das evoluções tecnológicas feitas durante o mesmo período 

e, com isso, tecnologias que anos atrás eram consideradas “de ponta” ficam mais 

baratas mais rapidamente e realizam as mesmas funções – porém, de maneira não 

tão eficiente. Assim, o acesso a tais tecnologias ficou mais democratizado e barato, 

trazendo a informação para uma maior parcela da população. Por consequência 

desse crescimento exponencial, a busca por informação aumentou a preocupação 

com relação à credibilidade e qualidade dessa informação disponível no ambiente 

online (METZGER; FLANAGIN, 2007). 

3.3.1 CREDIBILIDADE 

Com o acesso disseminado à tecnologia, qualquer um pode se tornar um 

autor e, como não há mais o pré-requisito de autoridade em um certo assunto para 

a criação de conteúdo, isso levanta a questão da credibilidade dos autores 

(METZGER; FLANAGIN, 2007). 

Para avaliar a credibilidade, é necessário escolher o foco de visão, seja ele 

como parte do marketing ou como parte da comunicação propriamente dita. Em 

comunicação, a credibilidade é definida como credibilidade da fonte (HOVLAND et 

al., 1953 apud RAMBALDUCCI et. al., 2012). Já no ambiente do marketing, a 

credibilidade é considerada como o fator de influência no momento da compra pelo 

consumidor (BERRY e PARASURAMAN, 1991 apud RAMBALDUCCI et. al., 2012). 

Para este trabalho, utilizaremos os dois conceitos, avaliando se a credibilidade da 

fonte (o apresentador do podcast) tem poder de influência no processo de decisão 

de compra por parte do consumidor. 
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Metzger considera a origem da credibilidade em dois fatores principais: 

fidedignidade e perícia, além de diversas outras dimensões secundárias, como 

compostura, sociabilidade e dinamismo (METZGER; FLANAGIN, 2007). O autor 

também expõe mensurações para os seguintes conceitos: a credibilidade de perícia 

no ambiente digital pode ser mensurada em apresentação de credenciais 

apropriadas, nível e frequência de informações e credibilidade do patrocinador do 

conteúdo; a fidedignidade pode ser mensurada por ausência de conteúdo comercial 

ou declarações de políticas do conteúdo explícitas; e dinamismo pode ser 

transmitido pela aparência do ambiente em que o conteúdo é apresentado, seja ele 

com imagens claras e bonitas, layout, entre outros (METZGER; FLANAGIN, 2007). 

É importante notar que a credibilidade é algo subjetivo, que depende de 

percepção, cuja mensuração é difícil de ser feita de maneira objetiva. Em suma, a 

credibilidade não é pertencente à pessoa ou canal, e sim à percepção que o 

receptor da informação tem sobre a pessoa, canal e/ou informação (METZGER; 

FLANAGIN, 2007). Além de todos esses fatores, a percepção de credibilidade pode 

ser influenciada pelo tipo de fonte da informação/comunicação e pelo contexto em 

que esta avaliação é feita, juntamente com o gênero de informação que é 

transmitida. Como, por exemplo: informações relacionadas a notícias são avaliadas 

como mais críveis quando comparadas com informações comerciais ou voltadas ao 

entretenimento (METZGER; FLANAGIN, 2007). Portanto, quando falamos de 

credibilidade no ambiente de podcasts, é necessário levar em consideração que, se 

for um podcast de entretenimento, a percepção de credibilidade do apresentador 

pode ser avaliada como menos crível com relação a um podcast voltado para 

conteúdo noticiário. 

Como o aspecto da fonte é de suma importância para a avaliação da 

credibilidade no ambiente digital, podem-se atribuir como fonte todos os 

reprodutores da informação (como o autor original, o autor reprodutor, o 

patrocinador do canal, os aspectos da mensagem ou até mesmo a mídia em si) 

(METZGER; FLANAGIN, 2007). Para este trabalho, assumiremos que o reprodutor 

final da informação – neste caso, o apresentador do podcast – será a fonte a ser 

avaliada. 

Em seu estudo voltado para a mensuração da credibilidade de informação 

no ambiente online, Metzger categoriza três aspectos da credibilidade para 
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mensuração. São elas: credibilidade da mensagem, dependendo da qualidade da 

mensagem, forma de entrega, dinamismo, tom e outros; credibilidade do site – o 

qual substituiremos de acordo com o propósito deste trabalho para o podcast como 

mídia –, sendo avaliado o nível de interatividade da mídia, recursos visuais e 

auditivos; e, por último, a credibilidade do patrocinador, em que se é mensurada a 

reputação dos anunciantes (METZGER; FLANAGIN, 2007). No estudo citado, a 

autora empregou escalas de concordância dicotômicas, usadas, portanto, como 

base para o desenvolvimento de uma nova escala de concordância intervalar de 

cinco pontos (Likert) com o objetivo de mensurar aspectos específicos do porta-voz 

(apresentador). 

Com relação ao processo de compra, além da credibilidade do porta-voz da 

mensagem, é preciso entender que a credibilidade da empresa e/ou do produto que 

está sendo anunciado ou recomendado também tem influência na decisão de 

compra por parte do ouvinte (RAMBALDUCCI et al., 2012), sendo que empresas 

com alta credibilidade: aumentam o compromisso, diminuem a incerteza e a 

probabilidade de rompimento, entre outros efeitos com relação ao comportamento 

do usuário (RAMBALDUCCI et al., 2012). 

3.4 INTENÇÃO DE COMPRA 

Para entendermos em quais aspectos do processo de compra iremos focar 

no desenvolvimento deste trabalho, é necessário descrever todas as etapas deste 

processo. 

Quando se fala em estudar o processo de tomada de decisão do consumidor, 

logo cita-se Solomon (2011, pág. 333) com sua teoria de 5 (cinco) etapas do 

processo de tomada de decisão, que são definidas por: (1) reconhecimento do 

problema, (2) busca de informações, (3) avaliação de alternativas, (4) escolha do 

produto, e (5) resultados. Entendemos que o podcast como parte do processo, se 

encaixa nas etapas em todas as etapas do processo. 

Dissertando mais profundamente sobre cada etapa, Solomon (2011, pág. 

336) define o: 

i. Reconhecimento do Problema: o momento em que o consumidor 

identifica uma diferença significativa entre o estado atual e o estado 
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que desejamos, com relação à alguma coisa. Onde para que haja essa 

mudança de estado, seja resolvido um problema; 

ii. Busca de Informações: tem o objetivo de resolver o problema 

previamente reconhecido. Este é o momento em que o consumidor 

realiza pesquisas dentro do ambiente buscando dados adequados 

para a tomada de decisão. Esta pesquisa pode ser feita de diversas 

formas, seja boca-a-boca, buscando especialistas no assunto, 

pesquisa online, opiniões de consumidores etc.; 

iii. Avaliação de Alternativas: processo que muitas vezes ocorre 

juntamente com a busca de informações, o consumidor faz a avaliação 

das alternativas dos produtos ou serviços que podem solucionar seu 

problema. Estas duas etapas não têm duração pré-determinada, onde 

produtos de maior importância para o consumidor, ou de maior risco 

percebido – “crença de que o produto tem consequências 

potencialmente negativas (Solomon, 2011)” – tendem a demorar mais; 

iv. Escolha do Produto: depois de ter sido avaliado as alternativas é 

chegada a hora da escolha do produto, que consiste em levantar os 

critérios de avaliação de todas as opções e escolher o produto que 

melhor se adéqua a sua necessidade; 

v. Resultado: é a parte final do processo, onde se é avaliado se o 

problema inicial foi resolvido.  

Dentro de todo esse processo descrito por Solomon (2011), há ainda diversos 

fatores que influenciam os consumidores a agir e tomar decisões de uma certa 

maneira, como por exemplo o grau de identificação do consumidor com certa marca 

ou produto (Solomon, 2011, p. 339). Principalmente após o advento da tecnologia 

e a facilidade com que o consumidor encontra a informação buscada, impactando 

diretamente nas etapas 2 e 3 – busca de informação e avaliação das alternativas. 

Isso, segundo Kimura, Basso e Martin (2008) colaborou para a criação de diferentes 

perfis de consumidores, que por sua vez com esse adicional de dificuldade de 

identificação de seus consumidores, a área do marketing se vê com novos desafios. 

O consumidor também sofre influência de seu círculo pessoal, social, cultural e até 

mesmo psicológico. Recebendo sempre estímulos de todas essas redes que afetam 

na sua escolha final de produto (BERTONCELLO e CRESCITELLI, 2009). 
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4 METODOLOGIA 

 Este estudo contempla uma pesquisa quantitativa com base em dados de 

levantamento primário feitos pelo pesquisador buscando abordar o problema de 

pesquisa e feita uma análise estatística sobre os resultados (MALHOTRA, 2012, p. 

110). A pesquisa tem caráter descritivo e tem como objetivo descrever uma função 

ou característica do mercado como consumidores a fim de traçar um perfil da 

amostra, entendendo assim percepções de comportamentos e estimar percentuais 

(MALHOTRA, 2012, p. 61). Neste caso, o objeto de estudo são consumidores de 

podcasts e seus hábitos de compra. Trata-se de um estudo de caráter transversal 

único, pois seguindo a linha de pensamento de Malhotra: 

Estudos transversais evolvem a coleta de informações de qualquer 

amostra de elementos da população somente uma vez. [...] Nos 

estudos transversais únicos, é extraída uma amostra de 

entrevistados da população-alvo e as informações são obtidas 

dessa amostra somente uma vez. (MALHOTRA, 2012, p. 62) 

4.1 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 Para coleta de dados, foi elaborado uma pesquisa baseada em um 

questionário estruturado. Onde o critério de amostragem foi de forma não-

probabilística por conveniência, com critérios de exclusão elaborado por parte do 

pesquisador por conta de consumo do produto (MALHOTRA, 2011, p. 272). Esta 

fora distribuída para uma amostra da população via coleta de entrevistas pela 

internet com objetivo de facilitar a coleta foi utilizado o método eletrônico no formato 

HTML (hypertext markup language) através da internet com auxílio da ferramenta 

disponibilizada pela PUCPR, Qualtrics com método de survey (MALHOTRA, 2012, 

p. 147). A coleta estruturada de dados consiste na preparação de um questionário 

formal onde as perguntas são previamente organizadas em sua devida ordem 

(MALHOTRA, 2008: 266). Para as análises estatísticas, o software SPSS foi 

utilizado. 
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Sendo lançada no dia 16/10/2019 (dezesseis de outubro) onde permaneceu 

disponível para resposta até o dia 04/11/2019 (quatro de novembro). Durante este 

período, ela foi distribuída para amigos, familiares e publicada em redes sociais 

como em grupos voltados a podcasts e marketing no Facebook, além de ser 

publicada Instagram. Com objetivo de incentivo à participação e com isso angariar 

o maior número de respondentes possíveis fora incluso a possibilidade de participar 

de um sorteio, que será realizado após a conclusão do trabalho, em que o ganhador 

receberá R$50,00 em vale presente do e-commerce Amazon.com.br que será 

sorteado no dia 01/12. 

 

4.2 DEFINIÇÃO DE QUESTINÁRIO E ESCALAS 

Com o objetivo de mensurar a credibilidade do apresentador de podcast afeta 

no comportamento do consumidor, especificamente buscando consumidores que 

realizaram compras por influência do podcast e entender qual a porcentagem desta 

população. 

Para entender o comportamento dos ouvintes de podcasts, foram estudadas 

as pesquisas Podpesquisa de outubro de 2018 realizada em parceria com CBN e 

pesquisa de comportamento e demográfico realizada pelo IBOPE tendo seus dados 

divulgados pela IAB Brasil (2019). Onde, com base nestes estudos foram 

estruturadas perguntas voltadas para o objetivo deste trabalho. 

Para mensurar credibilidade a credibilidade do apresentador, foram 

estudados os artigos de Metzger (2007), onde ela separa credibilidade em 3 

categorias: (1) credibilidade da mensagem, (2) credibilidade do site – que neste 

caso foi substituído por credibilidade do podcast –, e (3) credibilidade do 

patrocinador. Nestas escalas, fora adaptado para o contexto de podcasts onde as 

3 categorias foram agrupadas em uma única questão. Juntamente com a 

transformação em uma única escala intervalar de 5 pontos de Linkert sendo “1 – 

Discordo totalmente” e “5 – Concordo totalmente”. 
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Com isso, foi criado o seguinte modelo gráfico: 

Quadro 3 – modelo gráfico 

 

Fonte: o autor, 2019 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados da pesquisa serão apresentados nos capítulos 5.1, 5.2, 5.3, 

5.4, 5.5 e 5.6. 

5.1 AMOSTRA 

Como resultado da coleta, obteve-se um total de 243 respondentes. Destes, 

62 foram eliminados por conta filtro – vide quadro 4. Restando assim, 181 

respondentes. Com este resultado, ainda foram eliminados 45 respondentes por 

motivos de não terem finalizado o preenchimento. Resultando em um total de 136 

respostas válidas para análise.  

Quadro 4 – Pergunta filtro para fazer parte da amostra 

Fonte: O autor, 2019. 

Para a tabulação e análise dos resultados, os softwares utilizados foram: 

SPSS e Microsoft Excel. 

5.2 ANÁLISE DEMOGRÁFICA 

Com a amostra alcançada, pode-se verificar que a maioria dos respondentes 

é do gênero masculino com 59%, como mostra o gráfico 8. Em comparação com a 

pesquisa do IBOPE (IAB, 2019) nos apresenta o dado de 52% para a mesma 

categoria.  

Gráfico 8 – Gênero dos respondentes 

 

Gênero Frequência Porcentagem

Masculino 80 58.8%

Feminino 55 40.4%

Não Binário 1 0.7%

Total 136 100%
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Fonte: O autor, 2019. 

Sobre estado civil, 69,9% declararam ser solteiros, 27,2% casados, 29,4% 

separado ou divorciados. 

Gráfico 9 – Estado civil dos respondentes 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Percebe-se nesta pesquisa que o hábito de ouvir podcast está presente entre 

pessoas com elevado grau de escolaridade, pois 71% tem no mínimo ensino 

superior completo como mostra o Gráfico 10. Em comparação com a pesquisa do 

IBOPE (IAB, 2019) nos apresenta o dado de 54% para a mesma categoria. 

Gráfico 10 – Grau de escolaridade dos respondentes 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Analisando renda familiar, 27,2% dos participantes declarou ter uma renda 

familiar dentre R$5.000,01 a R$10.000,00, 22,8% tem uma renda dentre 

R$3.000,01 a R$5.000,00, 17,6% com uma renda de R$10.000,01 a R$15.000,00. 

Indicando assim que o consumidor da mídia é em sua maioria pertencente de uma 

classe social com poder aquisitivo mais elevada. 

Estado civil Frequência Porcentagem

Solteiro(a) 95 69.9%

Casado(a) / União 

estável

37 27.2%

Separado(a) / 

Divorciado(a)

4 29.4%

Total 136 100%

Grau de escolaridade Frequência Porcentagem

Ensino Médio 2 1.5%

Ensino superior incompleta 38 27.9%

Ensino superior completo 50 36.8%

Pós-graduação 46 33.8%

Total 136 100%
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Gráfico 11 – Renda familiar dos respondentes 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Por último, analisando a idade dos participantes da pesquisa variou entre 15 

e 56 anos, com média de 28,9 anos e desvio padrão 7,88. 

5.3 ANÁLISE COMPORTAMENTAL 

Analisando o comportamento dos ouvintes de podcast para com a mídia, 

quando perguntado há quanto tempo estes praticam a atividade, a maior 

concentração de respondentes se encontra na categoria de “Até 1 ano¹”, 

representando 51,4% do total. Porém é interessante apontar que 1 em cada 4 

respondentes afirmaram que ouvem podcast a mais de 5 anos, o que demonstra 

um segmento com maturidade no uso do referido canal.  Isso demonstra que, 

apesar de ter um público ouvinte que descobriu recentemente a mídia, existe   um 

público fiel que permanece consumido conteúdos por 5 anos ou mais. 

Renda Familiar Frequência Porcentagem

Até R$ 1.000,00 2 1.5%

De R$ 1.000,01 a R$ 3.000,00 15 11.0%

De R$ 5.000,01 a R$10.000,00 37 27.2%

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 24 17.6%

Acima de R$20.000,00 12 8.8%

De R$ 3.000,01 a R$ 5.000,00 31 22.8%

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 9 6.6%

Não desejo informar 6 4.4%

Total 136 100%
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Gráfico 12 – Tempo como ouvinte 

1 

Fonte: O autor, 2019. 

 Com relação aos tipos de dispositivos utilizados, o dispositivo mais frequente 

nas respostas foi o Smartphone com representatividade de 97,8%, sendo ele 

categorizado entre dispositivos com sistema operacional Android e iOS (sistema 

disponível somente em iPhones e derivados). Esta divisão foi feita com o intuito de 

entender o comportamento dos usuários de cada sistema separadamente. Houve, 

também, uma sobreposição de respostas por conta da possibilidade de os 

participantes assinalarem até 3 alternativas.  

O dispositivo que se apresenta como segundo colocado no volume de respostas, 

foi o Computador com um total de 51,5% das respostas, também sendo separado 

entre sistemas operacionais. A categoria “Outros” obteve 3 respostas, sendo elas: 

“Google Home”, “Smart TV (youtube)” e “Som automotivo”. 

 
1 incluindo as categorias “Até 6 meses” e “Até 12 meses” 

42%

28%

07%

04%

19%

Até 12 meses Até 24 meses Até 36 meses Até 48 meses Mais de 48 meses

Tempo ouvinte
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Gráfico 13 – Dispositivos para consumo 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 Quando perguntado aos ouvintes onde recebem atualizações de seus 

podcasts, a grande maioria respondeu que acompanha o perfil do podcast na 

plataforma do Spotify. E como segunda referência, eles fazem o acompanhamento 

dos perfis dos podcasts nas redes sociais. 

Gráfico 14 – Onde acompanha atualizações 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 Podcast é uma mídia que compete diretamente com o rádio, uma vez que foi 

citada por 77% como sendo ouvida nos deslocamentos ou realizando atividades 

domésticas (49%) ou de trabalho (38%). É possível a inferência de que a prática de 

ouvir podcasts é uma prática onde não há a obrigatoriedade de atenção total à 
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mídia, uma vez que possibilita a realização de outras atividades enquanto está 

ouvindo podcast. 

Para alguns, a mídia serve para os momentos de lazer e entretenimento (35%), 

ocupando aqui um papel que anteriormente era ocupado tipicamente por outros 

meios de entretenimento, como, programas de tv, música ou livro. 

Gráfico 15 – Em que momentos consome podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 No Gráfico a categoria mais ouvida pelos participantes é Notícias e Política, 

reforçando aqui a máxima que o podcast vem substituindo o rádio. Ainda mais se 

levarmos em consideração o que se é transmitido nos horários de deslocamentos – 

categoria com maior presença nas respostas dos participantes. Logo após Notícias 

e Política, encontra-se as categorias de Humor e Televisão e Cinema, estas que 

podem ser consideradas como categorias de entretenimento, que juntamente 

configuram 68% da amostra. Aqui podemos ver onde o podcast tem ocupado um 

lugar que anteriormente era ocupado praticamente exclusivamente por músicas 

como forma de entretenimento (seja ela no rádio ou on-demand). Onde no passado 

só se era possível ouvir músicas para ocupar o tempo que se era realizada outra 

atividade que necessita dos outros sentidos (tato, visão etc.) Aqui vemos o podcast 

aparecendo como alternativa e suprindo o consumidor com algo além de somente 

entretenimento, com conhecimento em muitos dos casos. 
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Gráfico 16 – Categorias de podcasts consumidos 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 Quase metade dos respondentes (49%) costumam ouvir podcast cinco vezes 

por semana ou mais, o que indica um hábito bastante consolidado entre os adeptos 

desse tipo de mídia. 

Gráfico 17 – Frequência que consome podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 Os ouvintes de podcast têm o costume de ouvir seus programas por um 

período superior a 30 minutos, e os episódios que têm por hábito ouvir normalmente 

são com mais de uma hora de duração.  
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Os gráficos 18, 19 e 20 demonstram a distribuição do tempo gasto para ouvir 

podcast e a duração dos programas que costumam ouvir. Porém a maior parte dos 

usuários prefere ouvir episódios mais curtos do que atualmente escutam. 

Gráfico 18 – Duração de consumo de podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Gráfico 19 – Duração de episódios consumidos 

 

Fonte: O autor, 2019. 
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Gráfico 20 – Duração ideal de podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

5.4 ANÁLISE DE RESULTADOS DE COMPRA 

Para as questões de compra, foi feito uma pergunta – não excludente da 

amostra –, em que se perguntava se o participante já havia realizado a compra de 

algo após ouvir sobre o produto/serviço no podcast. Para esta pergunta, não foi feita 

a distinção entre compras por vias de anúncios ou por indicações orgânicas. Isto foi 

feito pois o intuito principal da pesquisa é avaliar se a credibilidade do apresentador 

afeta de alguma forma na compra. 

Sendo assim, identificamos que 23,5% (32) dos participantes já, em alguma 

ocasião, realizaram uma compra após o produto/serviço ter sido mencionado em 

um podcast. E levando em consideração o benchmark de taxa de conversão de 

outras mídias digitais (pagas ou não) para comércios eletrônicos nos EUA, 

encontramos uma média de 1,33% sendo que as melhores se encontram em 3,6% 

(COMPASS, via HACK, 2018). Portanto, pode-se inferir que podcast é uma mídia 

com uma taxa de conversão cerca de 8x maior do que as melhores taxas de 

conversão dos EUA outras mídias digitais. 
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Gráfico 21 – Ação após consumir podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Quando feita a distinção entre anúncios e recomendação orgânica, 

encontramos um resultado mais esclarecedor. Somente 4 (3%) participantes 

realizaram uma compra por influência de um anúncio, 27 (20%) compraram por 

conta de uma indicação orgânica e 1 já estava decidido antes de ouvir no podcast. 

Isso nos mostra que a indicação sem influência da marca (ou sem uma 

influência clara) é muito mais eficiente se comparado com a compra de um espaço 

dentro da programação do episódio. E entender o motivo desse efeito é um dos 

objetivos deste trabalho. 

Gráfico 22 – Categoria da influência da ação após consumir podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 Com relação à categoria de produtos, encontramos Livros como o produto 

mais citado quando perguntamos qual o produto de maior valor comprado por conta 
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de influência de podcast. O que nos leva a crer que as compras vindas por meio 

desta mídia, não são de alto valor agregado percebido pelo consumidor. O que pode 

ser confirmando pelo fato que 53% das compras feitas não passam da faixa de 

R$100,00. Porém, ainda é interessante notar que as respostas chegaram até 

R$5.000,00. Mostrando-nos que podcast pode ser um canal explorado por marcas 

com produtos de diversas faixas de preço e valor agregado. 

Gráfico 23 – Categoria do produto/serviço comprado após consumir podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Gráfico 24 – Preço do produto/serviço comprado após consumir podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 
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os participantes poderiam responder. É interessante notar que um número maior de 

pessoas que afirmaram ter realizado a compra (32), afirmou ter experimentado o 

produto e o recomendado (42). Possibilitando a inferência de que praticamente 

todas as pessoas que realizaram a compra a partir do podcast, recomendou o 

produto para outra pessoa. Levando em consideração também que existem 

pessoas que poderiam já ter o produto quando ouviram a indicação no podcast, 

portanto não compraram, mas ainda assim o recomendaram. 

Gráfico 25 – Recomendou produto/serviço após consumir podcasts 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 Com está questão, vê-se a possibilidade da elaboração de novos estudos. 

Como: “entender o tamanho do processo de compra em que podcast esteja 

inserido”; “determinar se, e qual o nível de influência que uma boa experiência com 

uma compra para uma recomendação futura”; entre outros. 

5.5 ESCALA DE CREDIBILIDADE 

Para mensuração de credibilidade, primeiro foi-se avaliado se as perguntas 

de cada uma das 3 categorias tinham relação entre si com validação de escala. 

Utilizando o teste confiabilidade de Alpha de Cronbach (HAIR, 2009, p. 126). 

Primeiro foi avaliado a categoria de site (podcast), sendo avaliadas as 

questões “Considero o apresentador confiável” (Q35_1), “Confio nos 

depoimentos/comentários do apresentador” (Q35_2), “Considero o apresentador 

61%

31%

08%

Recomendação

Não recomendei

Experimentei o produto ou serviço e o recomendei

Não experimentei o produto/serviço mas o recomendei



46 
 

 
 

íntegro” (Q35_3), “Costumo interagir com o apresentador do podcast (redes sociais, 

e-mail)” (Q35_9), “Gosto da imagem (capa) do podcast” (Q35_10). Porém, 

analisando os 5 itens em conjunto não foi possível encontrar uma confiabilidade 

entre eles. E após avaliarmos somente os itens Considero o apresentador 

confiável”, “Confio nos depoimentos/comentários do apresentador”, “Considero o 

apresentador íntegro” foi possível encontrar uma confiabilidade levando em 

consideração o Alpha de Cronbach acima de 0,6 seguindo Hair (2009, p. 126) 

(sendo a de maior valor de 0,849). 

Logo após foi avaliado a categoria de mensagem, sendo avaliadas as 

questões “Considero as informações apresentadas no podcast de qualidade” 

(Q35_4), “As informações apresentadas no podcast são embasadas” (Q35_5), “O 

tom que a mensagem é transmitida é condizente com o assunto” (Q35_6), “Posso 

verificar a veracidade da informação transmitida. (Exemplo: links na descrição)” 

(Q35_7) e “Faço a verificação da informação transmitida” (Q35_8) foi possível 

encontrar uma confiabilidade levando em consideração o Alpha de Cronbach acima 

de 0,6 seguindo Hair (2009, p. 126) (sendo a de maior valor 0,682). 

E por último, foi avaliado a categoria de patrocinador, sendo avaliadas as 

questões “A maior parte dos anúncios apresentados são relacionados com o tema 

do podcast” (Q35_11), “Gosto dos anúncios apresentados no podcast” (Q35_12) e 

“Confio nos anunciantes do podcast” (Q35_13) foi possível encontrar uma 

confiabilidade levando em consideração o Alpha de Cronbach acima de 0,6 

seguindo Hair (2009, p. 126) (sendo a de maior valor 0,829). 

Podendo assim validar as escalas como adequadas e seguir com as análises 

dos objetivos específicos. 

5.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para verificarmos se o objetivo específico 1 (Verificar se há e qual o nível 

de influência dos hábitos de consumo no processo de compra) é verdadeira, 

foi realizada uma regressão logística com uma variável binária. Foi escolhido este 

modelo por conta da variável dependente ser uma variável dicotômica categórica. 

(ou não-métrica) como afirma Hair (2009, p. 283). 

Analisando as varáveis categóricas de hábitos de consumo e se estas 

influenciam no processo de compra dentro da estratégia que encontramos 
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podcasts, foi verificado ao realizar uma regressão logística que as variáveis “Há 

quanto tempo você ouve podcasts?” (Q3_6); “Quantas vezes por semana costuma 

ouvir podcasts?” (Q28_8); “Quando ouve podcast, você ouve em média por quanto 

tempo?” (Q11); “Qual a duração média dos episódios podcasts que você costuma 

ouvir?” (Q9); “Na sua opinião qual seria a duração ideal de um episódio de podcast?” 

(Q8) e; “Há quanto tempo você ouve seu podcast FAVORITO?” (Q36) tem influência 

no processo de compra. Este resultado foi significativo [X²(6) = 44,628; p <0,001, R² 

Negelkerke = 0,421] (HAIR, 2009). 

Gráfico 26 – Variáveis de hábitos de consumo 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 44.628 6 .000 

Block 44.628 6 .000 

Model 44.628 6 .000 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Sendo estas variáveis não significativas (OR = 1,025; 1,043; 1,006; 0,999; 

1,021; 1,040 respectivamente). 

 

Gráfico 27 – Variáveis de hábitos de consumo 2. 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 

1a 

Quantas vezes por semana 

costuma ouvir podcasts? 

.025 .018 1.920 1 .166 1.025 

Quando ouve podcast, você 

ouve em média por quanto 

tempo? 

.042 .058 .523 1 .470 1.043 

Quando ouve podcast, você 

ouve em média por quanto 

tempo?” 

.006 .004 1.849 1 .174 1.006 

Qual a duração média dos 

episódios podcasts que você 

costuma ouvir? 

-.001 .011 .006 1 .938 .999 

Na sua opinião qual seria a 

duração ideal de um episódio 

de podcast? 

.020 .012 2.665 1 .103 1.021 

Há quanto tempo você ouve seu 

podcast FAVORITO? 

.039 .019 3.969 1 .046 1.040 
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Constant -4.622 .828 31.172 1 .000 .010 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Verificando que quanto mais se ouve podcasts ou período de consumo não 

afeta de maneira significativa no processo de decisão de compra. Podemos assim 

dizer que a hipótese 1 não se é corroborada (HAIR, 2009). 

Em seguida, verificarmos se o objetivo específico 2 (Determinar se a 

credibilidade do apresentador do podcast tem impacto na recomendação do 

produto ou serviço) é verdadeira, foi realizada uma regressão logística com uma 

variável binária. Foi escolhido este modelo por conta da variável dependente ser 

uma variável dicotômica categórica. (ou não-métrica) como afirma Hair (2009, p. 

283). 

Analisando as varáveis categóricas de hábitos de consumo e se estas 

influenciam no processo de compra dentro da estratégia que encontramos 

podcasts, foi verificado ao realizar uma regressão logística que a variável 

independente “Comprei por conta da recomendação” (Q35) não exerce influência 

no processo de compra. Este resultado não foi significativo [X²(3) = 11,480; p > 

0,005, R² Negelkerke = 0,128] (HAIR, 2009). 

Gráfico 28 – Variáveis de credibilidade. 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 11.480 3 .009 

Block 11.480 3 .009 

Model 11.480 3 .009 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Somente com a variável dependente categórica de recomendação foi obtido 

um resultado significativo – “Você chegou a recomendar o produto ou serviço 

indicado a alguém?” (Q19). Especificamente para pessoas que não experimentaram 

o produto, mas o recomendaram. Este resultado foi significativo [X²(3) = 16,564; p 

< 0,001. R² Negelkerke = 0,156] (HAIR, 2009). 

Gráfico 29 – Variáveis de credibilidade 2. 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 16.564 3 .001 



49 
 

 
 

Block 16.564 3 .001 

Model 16.564 3 .001 

Fonte: O autor, 2019. 

 

Onde somente a variável independente “credibilidade do patrocinador” 

obteve efeito significativo (OR = 0,473), e credibilidade da mensagem ou do site 

(podcast) não. 

Gráfico 30 – Variáveis de credibilidade 3. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

 

 Verificamos então, que a credibilidade não se mostrou como um fator 

relevante para o processo de decisão de compra. Podemos assim afirmar que a 

hipótese 2 não é corroborada. Porém, é importante apontar que apesar de nenhuma 

das outras análises de coeficiente ter sido encontrada significância (p < 0,005), 

encontramos que a variável independente de credibilidade de patrocinador se 

mostrou significativa nas questões “Você comprou por conta do anúncio ou da 

recomendação do apresentador?” (Q35); 

Gráfico 31 – Variáveis de credibilidade 4. 

 

Fonte: O autor, 2019. 

Gráfico 32 – Variáveis de credibilidade 5. 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 11.480 3 .009 

Block 11.480 3 .009 

Model 11.480 3 .009 

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

MDmensagem -.233 .373 .388 1 .533 .792

MDsite -.141 .386 .133 1 .715 .869

MDpatrocinador -.749 .227 10.919 1 .001 .473

Constant 4.672 1.796 6.767 1 .009 106.908

Variables in the Equation

Step 1a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

MDmensagem .195 .489 .158 1 .691 1.215

MDsite .671 .564 1.419 1 .234 1.957

MDpatrocinador .627 .272 5.325 1 .021 1.872

Constant -7.609 2.713 7.862 1 .005 .000

Variables in the Equation

Step 1a
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Fonte: O autor, 2019. 

Também para a variável dependente de “Experimentei o produto ou serviço 

e o recomendei” (Q19). 

Gráfico 33 – Variáveis de credibilidade 6. 

Variables not in the Equation 

  Score df Sig. 

Step 0 Variables MDmensagem .238 1 .625 

MDsite 1.376 1 .241 

MDpatrocinador 8.572 1 .003 

Overall Statistics 9.133 3 .028 

Fonte: O autor, 2019. 

Gráfico 34 – Variáveis de credibilidade 7. 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 9.855 3 .020 

Block 9.855 3 .020 

Model 9.855 3 .020 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com objetivo do estudo sendo avaliar o impacto do podcast no processo de 

decisão de compra com foco na credibilidade e hábitos de consumo dele, foi 

analisado os seguintes objetivos específicos: “Verificar se há e qual o nível de 

influência dos hábitos de consumo no processo de compra” e “Determinar se a 

credibilidade do apresentador do podcast tem impacto na recomendação do produto 

ou serviço”. Para ambos, não encontramos efeitos significativos para comprovar que 

há um efeito sobre os resultados de compra ou não (HAIR, 2009). Porém, ao avaliar 

credibilidade de patrocinador, obtivemos resultados esperançosos, onde talvez seja 

interessante uma repetição do estudo em outra situação para verificar se a variável 

apresenta algum efeito. 

É de grande importância ressaltar que apesar dos objetivos específicos 

levantados não terem tido os resultados esperados, ainda assim encontramos valor 

no estudo pois sabemos onde não há efeito quando estudamos o processo de 

compra do consumidor de podcast. Além também de termos identificado que a mídia 

é de interesse das marcas e deve ser considerada quando elaborando estratégias 

de marketing por ter sido identificado uma taxa de conversão geral da mídia próxima 
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a 25%. E de anúncios 2,2%, ainda se mantendo acima da média do benchmark de 

e-commerce americanos (HACK, 2018). 

 

7 CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Mesmo que o estudo tenha como objetivo principal contribuições e 

desenvolvimento acadêmico, este trabalho gera insumos para as marcas investirem 

na mídia por conta de apresentar resultados onde os ouvintes de podcasts, após o 

contato com um produto/serviço realizaram a conversão atribuindo o podcast como 

meio influenciador. Além de ter investigado uma área do mercado onde não há 

muitos estudos. Os estudos encontrados sobre o tópico de podcast ainda são muito 

rasos e de difícil acesso, portanto é incentivado novos estudos voltados à podcasts 

para entender ainda mais como a mídia se comporta e como ela pode evoluir no 

âmbito do marketing. Seja com a criação de branded content, ou com inserções 

pagas, entre outras possibilidades. 

7.1 SUGESTÕES DE ESTUDO 

Como encontramos resultados reveladores com relação a influência da 

credibilidade do patrocinador sobre o processo de decisão de compra, é incentivado 

um novo estudo focando neste tópico para avaliar e mensurar se há um efeito 

significativo. 

Juntamente com estudos relacionados a recomendações de segunda 

instância – recomendações que vão além do “fiquei sabendo e experimentei” para 

o “fiquei sabendo, experimentei (ou não) e recomendei” –, onde verificamos que 

mesmo com usuários que não tiveram experiências com o produto/serviço, 

recomendaram para pessoas (sejam elas amigos, familiares etc.) após ouvir sobre 

o produto/serviço no ambiente de podcast. Além de estudos como: “entender o 

tamanho do processo de compra (janela de conversão) em que podcast esteja 

inserido”; “determinar se, e qual o nível de influência que uma boa experiência com 

uma compra para uma recomendação futura”. 
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