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Seriam os podcasters os novos youtubers? 

O podcast caiu no gosto dos brasileiros. Segundo pesquisa recente realizada pelo Ibope, 40% dos 

cerca de 120 milhões de internautas no País, já escutaram algum programa em áudio pela 

internet. Nos Estados Unidos, por exemplo, os podcasts atingem 67% da população (189 milhões 

de pessoas) e, de acordo com estudo do e-Marketer, deve crescer em 110% até 2020. O cenário 

mostra que haverá uma revolução na produção e consumo de conteúdos nesse mercado, como 

ocorreu com o YouTube, há cerca de 10 anos. 

Eu sou Rodilson Silva e assim começa o RSS NEWS – Notícias e principais tendências sobre o 

mundo dos podcast em poucos minutos. 

• O livro Vida simples, saudável e feliz, lançado pela mentora em mudança de hábitos e 

empreendedora de saúde Carla Lubisco, ganhou uma versão em podcast. O conteúdo em 

áudio de um dos capítulos da obra foi produzido pela America Podcast e tem a 

participação da médica psiquiatra e psicoterapeuta, Betina Mariante Cardoso.  

 

• A biblioteca pública de Dallas abrirá um estúdio de podcasting. A instituição terá três 

espaços para criadores e um deles será o 'Story Center', que será focado na criação de 

projetos de narrativa. Este espaço abrigará estúdios de podcasting, baias de edição de 

vídeo e equipamentos para escrita. 

 

• Podcast: Edmilson Cândido do Rosário, O bandido que aterrorizou o ES - No segundo 

episódio da série Vidas Bandidas, conheça a história do criminoso que ganhou fama de 

cruel e também Robin Hood capixaba na década de 80. 

 

• Para se aproximar dos fãs, NBB lança podcast semanal - "Território NBB Caixa" é iniciativa 

inédita de uma liga esportiva no país. Semanalmente, o programa levará para o aficionado 

por basquete novidades dos times e da competição. 

 

• A era do áudio e as oportunidades que esse momento oferece - Com o boom dos 

podcasts, o áudio está cada vez mais presente no nosso dia a dia e podemos esperar 

publishers embarcando nessa modalidade. Grandes marcas já começam a olhar o formato 

pensando em criar relações de mais longo prazo com os seus potenciais consumidores. Há 

previsões de que o crescimento e participação (%) exceda as receitas de circulação de 

jornais digitais. 

 

• Inglês no Enem: 5 podcasts para revisar o idioma – No Exame Nacional do Ensino Médio 

está presente cinco perguntas de língua estrangeira que pode ser inglês ou espanhol. Para 

quem optou pela língua inglesa no momento da inscrição, podem contar com alguns 

podcasts para ajudá-lo a estar preparado. 

 

• O Pocket Casts, popular aplicativo de podcast, agora é gratuito no Android e iOS. A 

empresa também lançou uma maneira de reproduzir seus próprios arquivos no aplicativo 

e lançou o Pocket Casts Plus, uma assinatura opcional para recursos adicionais, o web 
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player e o aplicativo de desktop. No tutorial apresentado, confira como usar o app para 

acompanhar seus podcasts favoritos no celular. 

 

• Podcasts em um quarto de hotel: o iHeartRadio fez um acordo com os hotéis Hilton, 

colocando podcasts, rádio ao vivo e música nos quartos do hotel. Os hóspedes podem 

acessar esse novo recurso diretamente de suas TVs na plataforma de entretenimento para 

hóspedes. 

 

• Folha lança podcast específicos para professores – O Podcast Folha na Sala, foi 

desenvolvido especificamente para professores de educação básica trazendo exemplos de 

iniciativas bem sucedidas nas próprias escolas do país. 

 

• Social Media Week 2019: Publicidade em Cannes, podcasts e muito mais! - O evento deste 

ano contou com cerca de 200 palestras com assuntos diversos indo do storytelling a 

vendas, brand content, marketing digital, redes sociais, sucesso pessoal, games, podcast, 

publicidade, empreendedorismo e muito mais. O evento ainda contou com a exposição de 

marcas, tendo a maioria uma forte conexão com o mundo digital. 

 

• A Descript lançou o Podcast Studio, um editor de podcast que funciona como um 

processador de texto que ao editar o texto já edita também o áudio do seu podcast - é 

gratuito nas três primeiras horas de transcrição.  A Descript também lançou o Overdub, 

uma maneira de você corrigir suas gravações de voz apenas digitando usando inteligência 

artificial para reconstruir sua voz. Vale a pena experimentar a demo. É uma ferramenta 

cuidadosamente projetada que funciona apenas com sua própria voz, e não com outras 

pessoas. 

 

• A Toyota terá podcasts no modelo Prius de 2020. A fabricante anunciou que o Apple 

CarPlay se tornará padrão nesses veículos e colocará um ícone de podcast na frente e no 

centro da tela inicial.  

 

• Procurando o melhor microfone para podcasting? Aqui está uma lista com os o top 20. 

1.372 podcasters contribuíram para esta pesquisa no WhatPods. O primeiro da lista é o 

Blue Yeti, com preço estimado de U$ 129,99. Confira se o seu microfone faz parte dessa 

lista. O Blue Yeti estará lançando em outubro o Blue Yeti X, possui um novo microfone 

com um "botão multifuncional" e medição de LED em tempo real no próprio microfone.  

 

• BH tem curso gratuito de podcast – A popularização dos podcasts tem levado muita gente 

a se interessar pelo novo formato de divulgação de informação. E se você é uma dessas 

pessoas, fique atento ao curso gratuito oferecido pelo Centro de Formação Artística e 

Tecnológica (Cefart) da Fundação Clóvis Salgado, com abertura de 20 vagas. 

 

• Oficina “Como Nasce um Podcast” – Na Bienal do Livro de PE - O Portal Olar Para Todos 

em parceria com Thiago Miro (Mundo Podcast e editor da Radiofobia ) irão ministrar a 

oficina “Como Nasce um Podcast” como parte da programação. A atividade é voltada 
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tanto para os entusiastas e amantes da mídia podcast que querem conhecer o processo de 

produção quanto para profissionais da área que queiram aprimorar seus conhecimentos. 

Te deixo o link para Inscrição! 

 

• O Crescimento do Podcasting no Brasil – Em matéria publicada por Robero Camara Jr do 

Podcastologia – é destacado a ascensão dos podcasts em 2019 alavancados com a entrada 

do Spotify na mídia e a divulgação da Rede Globo em sua grade de comunicação o que fez 

com que a curva de busca para o termo podcast no Google tivesse um aumento 

exponencial.  

 

• Confira essa e as demais notícias através dos links disponibilizados na transcrição do 

episódio em guiacorporativo.com.br/rssnews/ 

 

Podcast Recomendado: 
 
Insider Podcast – O podcast que dá voz aos grandes conteudistas do LinkedIn– Podcast de Nélio 
Xavier – O Insider é o primeiro podcast sobre conteúdo do LinkedIn, a sua voz linkediana. Para 
quem gosta de consumir o conteúdo da rede profissional, agora terá a oportunidade de ouvir no 
Insider, um monólogo narrado de aprox. 5 min com os melhores posts retirados do feed do 
LinkedIn. 
 
Te deixo o link para que escute o Insider Podcast. 
 

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 o mundos dos podcasts. 

Eu sou Rodilson Silva que te envia um podcast Abraço! 
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