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A Amazon está tentando produzir mais podcasts em espanhol. 

 

• A Amazon negocia com grupos de comunicação em Espanha para oferecer podcasts 

informativos. Eles pretendem incluir "revistas da atualidade" no Audible, uma nova 

plataforma multinacional de audiolivros. O Prisa Group, uma grande empresa de mídia 

espanhola, rejeitou o acordo com a empresa, o que colocaria um podcast diário no 

Audible. 

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

podcast em poucos minutos. 

 

• A Delta Air Lines adiciona podcasts à sua oferta de entretenimento. A partir de setembro, 

os viajantes que voam com esta companhia aérea poderão desfrutar de alguns dos 

melhores podcasts através de telas de backup localizadas em mais de 700 aeronaves. Em 

parceria com o Spotify, a Delta oferecerá em breve uma variedade de podcasts populares 

a bordo de seus voos. 

 

• O jornal francês Le Monde lançou três séries de podcast e informa que seus podcasts 

ajudam a vender assinaturas digitais. O Le Monde tem pouco mais de 200.000 assinantes 

digitais, e acrescentam 14.000 novos assinantes digitais a cada mês, graças aos podcasts. 

 

• SoundStripe, outra opção para oferecer música aos podcasts. Essa empresa sediada em 

Nashville, Estados Unidos, levantou U$ 2 milhões a mais em financiamento de 

investimentos e garante que esse dinheiro será usado para entrar ainda mais no negócio 

de concessão de licenças de música para podcasters. Travis Terrell, co-fundador e co-CEO 

da Soundstripe, disse que deseja remover as barreiras das licenças de música tradicional, 

para que os criadores de conteúdo tenham mais opções para usar a música em seus 

programas sem pagar muito. 

 

• Em 2022, as pesquisas por voz podem significar até 40% das pesquisas globais. Isso é 

afirmado pela Kantar e não há dúvida de que esse será o caso, uma vez que as vendas de 

alto-falantes inteligentes dobraram no segundo trimestre de 2019. De acordo com um 

relatório da Strategy Analytics, as vendas desses dispositivos cresceram 96 por cento, 

atingindo 30,2 milhões de unidades. Além disso, sabe-se que a maioria dos consumidores 

os utiliza para ouvir músicas ou podcasts, notícias ou saber o status do trânsito. 

 

• É possível viver apenas de podcasting? Segundo uma análise de Telo uma Fundação 

Telefónica, é possível, embora não funcione para todos. A melhor maneira de monetizar o 

seu conteúdo é através do micro-patrocínio e na Espanha já existem podcasters que vivem 

de seus programas. Para que um podcast seja rentável, ele deve ter assinantes suficientes 

para pagar mensalmente, ter um anunciante importante que o suporte ou pertencer a 

uma importante rede de podcasts como Podium Podcast ou Spain Media Radio. 
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• A Audioboom faz parceria com a Voxnest para oferecer sua tecnologia de publicidade. 

Com essa parceria, essa plataforma de áudio e podcasting poderá otimizar a entrega de 

anúncios aos ouvintes de podcast. 

 

• Os anúncios mais odiados pelos consumidores. Com o boom da Internet, os especialistas 

em "marketing online" têm mais opções de anúncios para atingir o público-alvo. Mas nem 

todos os formatos geram "engajamento". De fato, conforme explicado no portal 

"Marketing 4 eCommerce", uma investigação revelou que os consumidores que usavam 

computadores desktop odiavam anúncios com reprodução automática de vídeo com som, 

anúncios pop-up e 'intersticiais' com contagem regressiva. 

 

• As oportunidades de negócios que traz a voz. O "boom" de pesquisas por voz em alto-

falantes inteligentes e smartphones oferecem muitas oportunidades para o 

empreendedorismo. Segundo o portal «Empresários», uma dessas oportunidades são os 

provedores de voz. Amazon, Google, Microsoft, etc. eles têm a tecnologia, mas precisam 

de quem gera o conteúdo a ser consumido.  

 

• A família Obama têm problemas para registrar sua nova produtora. Conforme noticiado 

pela mídia "The Hollywood Reporter", o nome da empresa de Barack Obama e sua esposa 

Michelle, "Higher Ground Productions", é semelhante a outro registrado em 2016, 

chamado "Higher Ground Enterprises", que é uma empresa dedicada à publicação de 

livros eletrônicos. Segundo o advogado dos proprietários desta empresa, os Obama, em 

vez de desistir do nome, apresentou uma petição que visa cancelar a marca registrada de 

seus clientes. 

 

• Jorge Marín Nieto avalia o We.Fo, um serviço da web para compartilhar com um único link 

as principais plataformas em que seu podcast está localizado. We Fo é uma plataforma tão 

simples quanto interessante para compartilhar os links do seu podcast nas principais 

plataformas de podcast agrupadas em uma única página. 

 

Podcast Recomendado: 
Guiakast – Logística e Supply Chain – Podcast de Rodilson Silva – O Guiakast é um podcast voltado 

para conselhos, informações, ferramentas e melhores práticas de Logística e Cadeia de 

Suprimentos. São vários temas relacionados e dedicados a profissionais iniciantes e experientes a 

encontrarem conteúdo relevante que os ajudem a crescer e serem bem-sucedidos em seu negócio 

e em sua cadeia Logística. 

Te deixo o link para que escute o podcast Guiakast. 

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 
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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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