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Como conquistar os ouvintes da Geração Z 

 

• Em discurso na DMEXCO, Marco Bertozzi, vice-presidente da EMEA e Vendas Globais de 

Mercados do Spotify, revelou algumas chaves para conquistar a Geração Z de maneira 

auditiva. Um deles são os influenciadores, que estão se concentrando nas playlists e 

podcasts. Em uma era governada pelo streaming, os consumidores têm acesso a mais 

conteúdo e mais experiências digitais do que nunca. E essas experiências não são 

meramente visuais, mas também têm o áudio como um companheiro inseparável. 

 

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

podcast em poucos minutos. 

• Podcast discute a nova forma de ver televisão – O episódio trata do lançamento da 

AMAZON PRIME, das mudanças do mercado brasileiro e da nova forma de ver TV.  

 

• Existe uma duração ideal para o podcast. Fred Jacobs de Jacobs Media explica que ao criar 

conteúdo, o tamanho não importa, um grande conteúdo não tem limites nem longitudes. 

Este item não cabe em uma caixa ou pacote e pode ser de diferentes formas, dependendo 

do produto e do consumo. Existem podcasts de sucesso de seis minutos e outros que 

duram horas e obteram igual sucesso.  

 

• Os criadores do YouTube estão transformando o site em uma rede de podcast. Alguns 

podcasters encontraram a chave para fazer com que os podcasts funcionassem em uma 

plataforma que não foi projetada para eles. E, de acordo com uma pesquisa canadense, 

43% das pessoas foram ao YouTube para pesquisar podcasts no ano passado. 

 

• O Spotify quer apostar em podcasts de esportes e notícias. De acordo com o relatório "The 

Information", a empresa sueca contratou Amy Hudson, líder de associações de mídia 

esportiva no Facebook, para supervisionar seus ativos de programação esportiva, e David 

Rhodes, ex-chefe de notícias da CBS, que será consultor da agenda de notícias. 

 

• Minha empresa precisa de um podcast? Raimon Sastre, consultor de comunicação, 

publicou em sua página uma análise de por que uma empresa precisaria de um programa 

nesse formato, quais vantagens e desvantagens ela oferece, entre outras coisas. 

 

• Como ser um bom host de podcast. No portal Skyword, eles oferecem dicas e truques de 

veteranos do setor para criar um bom conteúdo nesse formato. Eles enfatizam que é 

importante que você se prepare e nunca deixe os convidados ficarem vagando. 

 

• Jenna Fischer e Angela Kinsey lançam podcast sobre a série - The Office: Desenvolvido em 

parceria com o Stitcher, responsável também por diversos outros programas de comédia 
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em áudio, o projeto Office Ladies trará as duas atrizes assistindo a episódios da série 

enquanto comentam curiosidades dos bastidores por trás de suas gravações. 

 

• O Serviço de audiobooks Storytel estreia no Brasil por R$ 27,90 ao mês - Storytel também 

dá acesso a podcasts, documentários, produções originais e outros conteúdos em áudio. 

De origem sueca, a Storytel chega ao Brasil de olho justamente no crescimento do 

segmento de conteúdo em áudio por aqui. O país é o 18º mercado em que a companhia 

marca presença. 

 

• Está no ar mais um conteúdo exclusivo para Podcast do Portal Terceiro Tempo. É o Últimas 

da Bola. E a edição número 1 destaca a primeira decisão da Copa do Brasil. Além de 

informações da partida, tem ainda a opinião de Milton Neves. 

 

 

• Aprenda a usar sua voz no workshop "Locução e Dublagem". Durante os "Podcast Days" 

em 4 e 5 de outubro. Em Madri, Luisa Ezquerra e Marta Barriuso, professores e 

especialistas no mundo da dublagem, ensinarão neste workshop quem quiser aprender as 

chaves do mundo da dublagem e locução de publicidade. Ambos acreditam que a chave 

do sucesso é ter uma ideia original e executá-la, cuidando de todos os detalhes, 

principalmente da voz. 

 

Podcast Recomendado: 
Papo Editado – Podcast do Alexandre Gomes – O Senhor A – O Papo Editado é um podcast lançado 

originalmente em  fevereiro de 2017 para dar voz ao editores de podcasts nacionais, sejam eles 

hosts, criadores ou terceirizados – Um editor, conversando com editores, sobre edições, conteúdo 

e o universo dos podcasts. 

Te deixo o link para que escute o podcast Papo Editado. 

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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