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Spotify agora compartilha seus podcasts no Snapchat 

 

• Os usuários do Spotify podem compartilhar seus podcasts e músicas favoritas no Snapchat. 

Com suporte adicional para compartilhar uma música, lista de reprodução, perfil de artista 

ou podcast diretamente aos seus amigos no Snapchat ou em seu Snapchat Stories. O 

Snapchat agora é um dos vários destinos que os usuários do Spotify podem compartilhar, 

juntamente com WhatsApp, Messenger, Twitter, Instagram Stories e Facebook Stories. 

Enquanto isso, a diretora de conteúdo do Spotify, Dawn Ostroff, é entrevistada sobre seus 

planos de podcast no LA Times. 

Eu sou Rodilson Silva e assim começa RSS News – Notícias e principais tendências do mundo dos 

podcast em poucos minutos. 

• Sony Music estreia no universo dos Podcasts - mais uma iniciativa que acompanha a 

popularização da prática no mercado com discussões atuais e de interesse geral. O 

primeiro programa já está disponível nas plataformas de áudio streaming, com 

participação das cantoras Karol Conka e Tais Alvarenga. 

 

• 40,2% dos novos shows na plataforma Libsyn no segundo trimestre de 2019 foram 

realizados por mulheres, de acordo com Rob Walch, falando no podcast The Feed, 

enquanto isso, está sendo planejado um retiro de podcasting apenas para mulheres 

influenciadoras no meio de novembro em Tucson, EUA. 

 

• Voxnest relata que o Spotify está agora superando o Apple Podcasts em mais três países: 

Portugal, Argélia e Bulgária. A Apple conseguiu recuperar a Romênia. Voxnest também 

aponta que existe uma forte correlação entre os podcasts ouvidos no Brasil e em Portugal. 

Agora que o Spotify deu um salto gigante com sua nova plataforma, parece que é hora da 

Apple dar o próximo passo. 

 

• She Podcasts Live é uma conferência de mulheres que atende a todos os tipos de 

mulheres podcasters. Esta conferência não se concentrará apenas em como começar, 

crescer e gerar receita. She Podcasts nasceu com o desejo de apoiar esta comunidade de 

todas as formas possíveis. 

 

• Você faz podcasts. Agora está mais fácil para milhões de pessoas encontrá-los e ouvi-los. 

Coloque o seu podcast no Spotify e veja os dados e as informações necessárias para 

aumentar seu público. 

 

• O Spotify comprou dois podcasts populares em alemão, Herrengedeck e Gemischtes Hack. 

Os Novos episódios serão exclusivos do Spotify. 
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• No dia 30 de setembro, será celebrado o "Dia Internacional do Podcast". Esta celebração 

procura oferecer aos podcasters uma oportunidade de se conectar com outros criadores 

de conteúdo e com novos ouvintes para aumentar seu espaço. 

 

• 11 estatísticas de podcast que você deve conhecer. A «Amplifimedia» publicou alguns 

fatos interessantes sobre o meio: 750.000 é o número de podcasts no Apple Podcasts e 

36% dos 200 principais tem como host celebridades e influenciadores. 

 

• O Podfront joint venture entre dois dos maiores players de podcast do mundo, Stitcher e 

Wondery chega ao Museu de Arte de São Francisco. Nove das principais editoras e 

plataformas de podcast (Authentic, Cadence13, ESPN, iHeartRadio, NPR, PRX, Stitcher, 

WNYC Studios e Wondery) apresentarão novos shows e parcerias para 2019 nesta cidade. 

 

• Está procurando 50.000 efeitos sonoros gratuitos? Zapsplat oferece efeitos sonoros 

gratuitos, mais rápido e bibliotecas de músicas isentas de direitos autorais (free music) 

com 50.971 sons profissionais e gratuitos para baixar instantaneamente em mp3 ou WAV 

original e carregar centenas mais a cada semana. 

 

Podcast Recomendado: 
NaTrilha – Descomplicando o que parece complicado – Podcast de Renan Cirilo – O NaTrilha é um 

podcast voltado para compartilhar, experiências pessoais, dicas, informações técnicas, indicações 

de entretenimento sobre quaisquer esportes que proporcionem contato com a natureza, 

experiências e segurança nos esportes outdoor. A proposta é ter uma linguagem simples, 

agradável e leve, para que o ouvinte se sinta como que participando do bate papo. 

Te deixo o link para que escute o podcast NaTrilha. 

Fechamento 
O mundo do podcast está mudando rapidamente. Não tem tempo de navegar na web e descobrir 

as tendências de podcast. Nossa equipe de redação seleciona os assuntos mais relevantes da 

semana e prepara para ti um boletim resumido com os links. Não perca nada, se inscreva no RSS 

News e esteja familiarizado com as últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências 

que estão transformando a podosfera mundial. 

Você vai encontrar a transcrição do episódio com os links das notícias em 

https://guiacorporativo.com.br/rssnews/ 

Eu sou Rodilson Silva que te envia um podcast Abraço! 
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