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A Ernst & Young (EY) lança podcast para profissionais de marketing 

 

• A renomada empresa de serviços profissionais deseja ajudar os profissionais de marketing 

a construir o melhor futuro possível. E com este programa, ela procura orientá-lo sobre a 

melhor maneira de fazê-lo. O podcast, "Let’s talk marketing", apresentando líderes 

mundiais de CMOs, autores, consultores e acadêmicos, o podcast oferece conversas 

detalhadas sobre tópicos altamente relevantes e fundamentais da indústria. 

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

podcast em poucos minutos. 

• Como os YouTubers usam os podcasts para fazer crescer suas marcas - O The Verge está 

relatando que famosos YouTubers como Logan Paul, Marques Brownlee e Emma 

Chamberlain lançaram podcasts no ano passado. Eles também estão fazendo algo muito 

único que os ajuda a promover e expandir sua marca. 

 

• O Spotify comprou produtora de música SoundBetter. Ele será integrado ao Spotify for 

Artists, o equivalente da empresa ao Spotify for Podcasters, mas para artistas da música. 

 

• O Brexitcast®, um podcast popular da BBC, agora está sendo exibido na TV (enquanto 

ainda vem de um estúdio de podcast). Você vai encontrar um vídeo curto com o link na 

transcrição do episódio. 

 

• A AdWeek (nos EUA) lançou seu AdWeek Podcast do ano Awards. Honrando os podcasts 

mais destacados de 2019. Os vencedores dos prêmios serão anunciados e apresentados 

no Adweek.com em 3 de dezembro de 2019. As inscrições estão abertas agora. 

 

• O Spreaker Studio agora é totalmente compatível com os Chromebooks, os laptops mais 

vendidos na Amazon e os mais comprados para fins educacionais. O Spreaker Studio 

requer um Chromebook com suporte para Android. 

 

• Fox assina com o Triton para podcasts - A Fox News Radio fez um novo acordo com a 

Triton Digital por sua tecnologia de inserção de anúncios em podcast. A rede de podcasts 

da Fox inclui The Candidates with Bret Baier e The Brian Kilmeade Show e The Guy Benson 

Show, que são programas de rádio e podcasts. 

 

• 3 truques para comercializar seu podcast gratuitamente -  link na transcrição. 

 

• Evento aborda publicidade em áudio digital e em podcast - Direcionado a profissionais de 

agências e anunciantes, o evento 'Áudio Day - Áudio Digital e Podcast' acontece no 

próximo dia 24, das 8h30 às 11h, na sede da Associação Riograndense de Propaganda 

(ARP), em Porto Alegre. A iniciativa é da Áudio.AD, empresa de solução em publicidade em 

áudio digital, e da JC Comunicações. 
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• Mais grandes marcas entrando em cena no mundo dos podcasts - Marcas, como o Bank of 

America, estão usando podcasts para transmitir sua mensagem diretamente aos clientes. 

O Bank of America estreou “That Made All The Difference”, apresentado por Alicia Burke, 

vice-presidente sênior e chefe de gabinete de Anne Finucane, vice-presidente do banco. 

 

• Pesquisa: 25% dos ouvintes de podcast compraram um produto após ouvir um anúncio - 

Uma nova pesquisa de hábitos e percepções de ouvinte de podcast do Adobe Analytics 

mostra que mais da metade deles consome um programa no caminho para o trabalho ou 

enquanto trabalha. Isso inclui 42% que ouvem um podcast enquanto estão no carro. A 

pesquisa também mostra que 60% dos ouvintes de podcast disseram que procuraram um 

produto ou serviço depois de ouvir um anúncio, e um em cada quatro acabou fazendo 

uma compra. 

 

• 3º Seminário de Podcast do Espírito Santo que acontece no dia 19 de Outubro – com a 

proposta de divulgar e apresentar o podcast para o mercado, trazendo relevantes nomes 

do cenário nacional para compartilhar suas experiências, técnicas e cases visando o 

desenvolvimento da mídia. Destaca-se a participação do Sebrae no apoio dessa mídia 

como nova forma de comunicar uma marca, produto ou serviço de empreendedores. 

 

Podcast Recomendado: 
Podcitário – Podcast de Caio Costa - O Podcitário é um podcast que discute assuntos envolvendo o 

mundo da publicidade, marketing digital e mídias sociais – Com reflexões, entrevistas e bate papos 

para quem atua ou gosta da área. 

Te deixo o link para que escute o podcast Podcitário. 

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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