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Podcast Week – com realização da USP, Mackenzie e Fundação Casper Libero 

• A profissionalização dos programas em áudio na internet é o tema da Podcast Week. 

Evento que reunirá produtores independentes e profissionais da academia e do mercado 

de mídia. O evento ocorrerá entre os dias 7 e 11 de outubro e discutirá sobre o desafio da 

nova ferramenta no país em oferecer conteúdo criativo com sustentabilidade financeira.  

A programação inclui: 

• 07/10 – O PODCAST NO BRASIL, que acontecerá no Mackenzie (Auditório da Escola 

Americana, portão da rua Piauí) das 9h30 às 11h e terá como convidados Julian Catino da 

Associação Brasileira de Podcasters (ABPod), Ricardo Gandour da rádio CBN e Paula 

Scarpin da Radio Novelo e Rádio Piauí. Além de ums Master Class (Podcast Narrativo) 

sobre Introdução ao storytelling no audiojornalismo; 

• 08/10 - O PODCAST NO JORNALISMO – além de um Workshop sobre - Como fazer um 

Podcast; 

• 09/10 – MULHERES NO PODCAST, além de um Master Class sobre Retratos Sonoros; 

• 10/10 - O PODCAST NARRATIVO, além de um Master Class sobre Podcast Narrativo; 

• 11/10 - PODCAST, DE HOBBY À PROFISSÃO - A publicidade e o financiamento coletivo em 

programas de áudio. 

Essa é uma semana que você podcaster não pode perder. As inscrições devem ser feitas através 

do e-mail sppodcastweek@gmail.com 

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

podcast em poucos minutos. 

• Projeto que obriga crédito de música vinculada em podcast avança na Câmara - Os meios 

digitais agora podem passar a ser obrigados a indicar quais músicas estão sendo 

executadas em seus programas publicados online. Pelo texto, entram na regra rádios 

online, podcasts, streaming, aplicativos, entre outros. 

 

• Enem 2019: cobertura especial  com publicação de podcast - A pouco mais de um mês 

para a realização das provas, as plataformas GaúchaZH, Rádio Gaúcha e Zero Hora 

apresentam conteúdo para ajudar candidatos na preparação para o exame. O podcast 

GaúchaZH no Enem é o primeiro da série de conteúdos que ajudarão os candidatos a se 

preparem para as provas. 

 

• Estúdio Podcast – suas ideias mais importantes merecem ser ouvidas – Estúdio Podcast é 

uma produtora de podcasts que acaba de chegar  - Produtora de Vittor Mattoso - oferece 

produção e divulgação de podcasts e tem por objetivo fomentar a cultura do podcast no 

Brasil com a visão de se tornarem referência nacional em produção e divulgação de 

podcasts até 2021. Se você busca produzir um podcast – o Estúdio Podcast é a sua mais 

nova opção! 

 

• Podbase: Validador de podcast - O seu feed de podcast está o mais otimizado possível? 

Essa ferramenta vai lhe dizer. - Esteja você construindo o seu RSS feed ou se o serviço de 
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hospedagem de podcast o gera automaticamente para você, essa é uma ferramenta 

essencial para você que é podcaster. Com o Podbase, você pode identificar rapidamente 

problemas no seu feed RSS e identificar problemas que poderiam expulsá-lo do Apple 

Podcasts ou algo pior. 

 

• Comece a monetizar o seu podcast com a plataforma Spreaker – O Programa de 

Monetização do Spreaker está disponível no Brasil, permitindo que o seu podcast seja uma 

fonte de receitas para você. Como funciona? Anúncios serão inseridos ao longo dos 

episódios, sendo distribuídos entre o início, meio e fim do seu podcast. Sempre que o 

anúncio obtiver uma “impressão”, ou seja, sempre que ele for ouvido pela sua audiência, 

você começa a monetizar! Descubra como através do link! 

 

• Os podcasts chegaram no mundo corporativo - Os programas de áudio ganham espaço no 

mundo corporativo e se transformam numa importante ferramenta de conteúdo. As 

empresas não têm por que desperdiçar essa mídia fácil e aberta e por essa razão a Nielsen 

Brasil, especializada em pesquisa de mercado, decidiu criar os próprios podcasts! 

 

• Os Podcasts da produtora Half Deaf já foram ouvidos mais de 20 milhões de vezes - o 

Podcast caiu no gosto dos brasileiros, que consomem cada vez mais o formato em 

diversos contextos. Nos últimos nove meses, os ouvintes da Half deaf passaram de 124 mil 

para 286 mil e foram produzidos mais de 23 programas de podcasts. 

 

• A história dos microfones - Engenharia de áudio desde os anos de 1600 até o século XXI - 

Um microfone é um dispositivo que converte energia acústica em energia elétrica com 

características de onda essencialmente semelhantes. Esses dispositivos convertem as 

ondas sonoras em voltagens elétricas que são posteriormente convertidas novamente em 

ondas sonoras e amplificadas pelos alto-falantes. Atualmente, os microfones são mais 

frequentemente associados às indústrias da música e do entretenimento, mas os 

dispositivos datam desde o ano de 1600, quando os cientistas começaram a procurar 

maneiras pelas quais podiam amplificar o som. Conheça a história completa através do 

link disponibilizado. 

 

• Chegou a hora de inserir o podcast na sua aula - Os arquivos em áudio podem ser 

produzidos como parte das atividades dos alunos, que vão desenvolver sua criatividade, 

oralidade e trabalho colaborativo. O fato de estar ganhando mais ouvintes todos os dias e 

alcançar também as escolas têm a ver com seu potencial para desenvolver habilidades 

cognitivas, além de acrescentar muito ao fazer pedagógico. 

 

• O DiscoverPods publicou os resultados de seu Relatório das Tendências de Podcast para 

2019 - O Relatório de 2019 foi compilado através de pesquisa realizada com 1.203 fãs de 

podcast, dos quais 234 deles são podcasters. A pesquisa revela que: 

 

o 82,4% das pessoas ouvem podcasts por mais de 7 horas por semana. 

o 33,2% dos entrevistados ouviram um podcast em um alto-falante inteligente. 
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o 59% dos entrevistados passam mais tempo ouvindo podcasts do que nas mídias 

sociais. 

o 55,6% dos entrevistados disseram que compraram um item depois de ouvi-lo 

anunciado em um podcast. 

o 61,3% dos podcasters listam o marketing e a construção de um público entre seus 

principais desafios. 

Esses insights dão uma compreensão única dos podcasters reais para saber o que eles 

consideram os maiores desafios e prioridades ao criar seus programas. 

• O Podcrypt, um aplicativo de podcast que (opcionalmente) recompensa podcasters com 

criptomoeda - bitcoin, foi lançado na versão beta. O Podcrypt permite ouvir e, 

opcionalmente, doar criptomoeda aos podcasters automaticamente.  

 

• Dia Internacional do Podcast – O Dia Internacional do Podcast, celebrado em 30 de 

setembro, é uma campanha de divulgação de podcasts a nível mundial. A data surgiu nos 

Estados Unidos em 2013 com o objetivo de promover esse moderno meio de 

entretenimento e educação que é o podcast. 

 

• Copyright para Podcasters: Como proteger seu Podcast - As leis de direitos autorais são 

uma questão legal incrivelmente importante para o mundo dos podcasters. As leis de 

copyrighting impedem que outras pessoas roubem seu conteúdo de podcast e também 

controlam quais sons e músicas você pode colocar no seu podcast. Os direitos autorais 

podem ser uma área muito complicada do direito, e por isso é tão importante conhecê-las. 

Podcast Recomendado: 
 
Papo de Educador – Podcast de Damione Damito - tem como propósito atualizar professores e 
aficionados por educação através da divulgação de novas ideias, inovação, metodologias ativas e 
boas práticas em educação. Tem como principal característica abordar temas essenciais para a 
vida profissional do professor usando linguagem simples e de fácil compreensão. Além de 
episódios em português, também tem episódios em inglês e espanhol. 
 
Te deixo o link para que escute o podcast Papo de Educador. 
 

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. 

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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Website: https://guiacorporativo.com.br/ 
Podcast: https://guiacorporativo.com.br/rssnews/ 
Livro - https://guiacorporativo.com.br/recomendo/gc 
LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/rodilsonsilva/ 
Facebook – https://guiacorporativo.com.br/FacebookP 
Twitter - https://twitter.com/Rodilsons 
Instagram - https://www.instagram.com/rssnews_podcast/ 
 

Diretórios: 

Apple Podcasts - https://guiacorporativo.com.br/rssnewsapple 
Spotify - https://guiacorporativo.com.br/rssnewsspotify 
Android – https://guiacorporativo.com.br/rssnewsandroid 
Deezer - https://guiacorporativo.com.br/rssnewsdeezer 
Stitcher - https://guiacorporativo.com.br/rssnewsstitcher 
Castbox - https://guiacorporativo.com.br/rssnewscastbox 
TuneIn - https://guiacorporativo.com.br/rssnewstunein 
Radio Public - https://guiacorporativo.com.br/rssnewsradiopublic 
Ihearthradio - https://guiacorporativo.com.br/rssnewsihearthradio 
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