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YouTube o próximo gigante do podcasting 

• De acordo com um artigo do Business Insider o YouTube pode se tornar o próximo gigante 

do podcasting. De acordo com um estudo da "Future Media com a Universidade da 

Florida", a plataforma de vídeo está à frente dos principais players de podcast. De fato, 

43% dos ouvintes mensais de podcast disseram que usavam o YouTube para ouvir seus 

programas, enquanto 34% usavam Apple e 23% Spotify. Uma das vantagens que o 

YouTube oferece aos podcasters é a oportunidade de monetização adicional, além dos 

anúncios de leitura do podcast. 

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

podcast em poucos minutos. 

 

• Grave um podcast em um estúdio que você aluga no Airbnb. Nesta plataforma, você pode 

não apenas alugar um quarto, apartamento ou casa, mas também um estúdio para gravar 

um podcast. A cidade de Chicago, nos Estados Unidos, é pioneira em oferecer um espaço 

para gravar um podcast em um estúdio profissional que inclui todo o hardware e software 

necessários para a gravação. É um ambiente confortável, projetado para alcançar a 

máxima qualidade de som. Cada sessão dura uma hora.  

 

• O UOL lança mais 2 podcasts semanais de entrevistas: O primeiro traz entrevistas com 

presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, e o 

segundo tem foco em propaganda e criatividade, trazendo conversas com gestores de 

agências, vice-presidentes e diretores de marketing. 

 

• O conselho profissional do criador do «The CultCast». Erfon Elijah passou sete anos 

testando equipamentos de podcast e agora quer mostrar quais são seus favoritos. Ele 

também decidiu oferecer conselhos profissionais sobre como fazer um bom podcast. 

 

• O Google podcast terá um novo design. Um vazamento da versão beta do Google App 

revelou novos recursos no design de alguns aplicativos, como o Google Podcasts. De 

acordo com o site «9to5Google», os trechos de código descobertos mostram novos estilos 

na interface do aplicativo com base no «Tema material». Há também uma realocação dos 

itens, além de novos controles de reprodução, cronômetro para agendar o desligamento e 

um novo menu suspenso. 

 

• Entale arrecada £ 2 milhões do proprietário do Daily Mail. Este aplicativo interativo para 

ouvir podcasts garantiu esses milhões para expandir esta plataforma que visa adicionar 

um elemento interativo para ouvir esses áudios. 

 

• Dawn Ostroff quer fazer do Spotify o melhor centro de podcast. A Diretora de conteúdo 

do Spotify está procurando criar um arsenal de podcasts para catapultar a empresa e 

torná-la líder nesse novo tipo de conteúdo. 
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• As melhores ferramentas de edição de podcast. Se você deseja fazer um podcast, 

precisará de um bom software de gravação e edição. No portal «Aprenda», eles oferecem 

uma lista com seis opções gratuitas que você pode usar. 

 

• Os gastos com publicidade em podcast podem chegar a um bilhão de dólares até 2022. De 

acordo com a mais alta projeção da unidade de pesquisa "The Podcasting Report of 

Magna", a receita de podcasting está se aproximando rapidamente desse valor. Isso se 

deve em parte, ao aumento da programação e aos esforços de algumas plataformas como 

o Spotify. 

 

• Poderia estar próximo o fim da febre do podcast? Os podcasts não são o único formato 

crescente, embora sejam muito interessantes. Mas para quem procura desempenho e 

escalabilidade, essa pode não ser a melhor opção, segundo uma análise da Venture Beat. 

 

• O iHeartRadio é o principal editor de podcasts dos Estados Unidos. De acordo com o 

ranking dos dez maiores produtores de podcast da Podtrac, esta empresa ficou em 

primeiro lugar, graças ao aumento de 1,7% na audiência do que a NPR (National Public 

Radio), que ocupava a primeira posição. 

 

Podcast Recomendado: 
Rede Geek – Podcast de Tato Tarcan e Prof. Maury - Rede Geek é um canal com podcasts para 

apaixonados por tecnologia, curiosidades e cultura pop - mistura mágica de humor, informação, 

ciência e cultura para você que quer se divertir! 

Te deixo o link para que escute o podcast da Rede Geek. 

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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