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Como monetizar e ganhar dinheiro com o seu 

Podcast – 15 Estratégias Rentáveis. 

Muitos podcasters sonham com o dia em que 

possam sair do seu emprego atual e participar do 

projeto de sua paixão. Quando se trata de ganhar 

dinheiro com seu podcast, a venda de anúncios 

costuma ser a primeira opção para os podcasters.  

Pode parecer bastante simples incorporar anúncios, 

mas nem sempre é a melhor ou mais lucrativa 

estratégia de monetização. 

Mas como você realmente ganha dinheiro com seu 

podcast? E quais são as melhores estratégias para 

monetizar? Através de matéria publicada no portal Castos, descubra as 15 principais maneiras e 

como aplicá-las no seu podcast. Essas estratégias incluem doações, venda de anúncios ou 

patrocínios, venda de episódios premium, associações, organização de um evento, entre outros. 

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

mundo dos podcast em poucos minutos. 

• Ad blocker para podcast - O bloqueio de anúncios para áudio já chegou ao mercado. Mas a 

tecnologia está em sua infância e representa pouca ameaça a um canal de marketing em 

que pular um anúncio já é tão fácil quanto clicar em um botão de avanço rápido. Os 

desenvolvedores estão trabalhando no bloqueio de anúncios em áudio, mas ainda é muito 

cedo. Se o bloqueio de anúncios em áudio realmente funcionar, seus apoiadores 

precisarão encontrar uma maneira de detectar uma ampla variedade de formatos, 

incluindo anúncios nativos lidos pelos próprios hosts e anúncios inseridos dinamicamente 

em plataformas técnicas como TuneIn e Slacker Radio. 

 

• Marcas estrangeiras querem popularizar audiolivros no Brasil. A companhia sueca Storytel 

começou as operações no país oficialmente neste mês, em um esquema de assinatura 

similar ao da Netflix, com uma mensalidade de R$ 27,90. Entre os produtos exclusivos do 

catálogo brasileiro estão podcasts de personalidades como a Monja Coen e a astróloga 

Madama Brona. Essa é uma tendência que está crescendo no mundo inteiro e não tem por 

que no Brasil ser diferente. 

 

• 6 podcasts feitos por mulheres para você ouvir - As mulheres também têm lutado para 

conquistar esse espaço.  

 

o O Chazinho – de Ana Luiza Toledo e Carolina Faria - falam sobre arte, sonhos e 

cotidiano; 

o Originárias – de Renata Machado, mais conhecida como Aratykyra – fala sobre 

questões indígenas; 

o Ventre Nós – de Ana Gabriela Nascimento e Isabela Borges – falam sobre temas 

relacionado ao corpo feminino; 
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o Soul+ - de Raissa Nejaim – ela entrevista músicos independentes do Brasil; 

o Descabeladas – de Val Becker e Monica Ramalho – falam sobre assuntos do 

universo feminino; 

o Bora Marcar? - Seis mulheres do subúrbio carioca conversam sobre o nada e o 

tudo com bastante bom humor; 

 

• Oficina "Mídia e Oralidade – O Podcast como ferramenta para encontrar o outro – 

ministrado por Andriolli Costa - os participantes vão trabalhar com teoria, técnica e 

criação de conceito para seu programa. Encontro ocorre no dia 10 de outubro em Porto 

Alegre/RS. 

 

• Alexa chega ao Brasil falando português - A Amazon.com lança seu assistente virtual Alexa 

que já está em pré-venda. Com planos para três dispositivos diferentes com o software 

instalado, à medida que expande rapidamente as operações na maior economia da 

América Latina. Logo teremos a oportunidade de executar com a Alexa tarefas simples, 

como configurar alarmes, informar a situação do trânsito ou reproduzir podcasts por 

streaming. 

 

• Os vencedores do Podcast Awards 2019 foram anunciados. Os primeiros prêmios de 

podcast - foram realizados pela primeira vez em 2005. Parabéns aos vencedores – confira 

a lista completa no link disponibilizado. 

 

• O Spotify, uma das plataformas que oferece música via streaming e a mais famosa do 

planeta, finalmente adiciona o suporte ao Siri através do iOS 13. Dessa forma, os usuários 

terão a capacidade de reproduzir músicas, álbuns e listas de reprodução através do 

assistente de voz apple. 

 

• 2º Encontro de Podcasters e Ouvintes em Sorocaba que ocorre no dia 12 de outubro - Na 

primeira parte será aberto os microfones para apresentação de todos e debate sobre 

temas como dificuldades técnicas, monetização, força da comunidade e voz local. Se você 

pretende se reunir com a galera que curte podcasts num bate-papo informal e divertido, 

sem fones de ouvido – Te deixo o link com as informações para que esteja presente. 

 

• O serviço de streaming de música nascido na França, Deezer, registrou um crescimento de 

250% no uso de podcast em sua plataforma nos últimos dois anos e está aumentando suas 

capacidades neste espaço para aproveitar ao máximo o que está descrevendo como um 

"boom" de podcast. Estabeleceu novas alianças globais com cinco empresas de podcast: 

Libsyn, Ausha, Podomatic, Blubrry e Simplecast. 

 

• Podcasts: novas ferramentas digitais na advocacia - Estão abertas as inscrições para o 

curso de podcast específico para profissionais do direito. O curso será ministrado por Aline 

Hack, onde será apresentado a mídia podcast, os caminhos para fazer um podcast e como 
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distribuir nos principais canais. Te deixo o link para que veja todo o conteúdo 

programático e faça a sua inscrição. 

 

• Novo podcast da Folha acompanhará rotina de grávidas - o podcast 40 Semanas, sobre 

gravidez – trará em seu primeiro episódio o tema - como toda gravidez começa, do ponto 

de vista biológico, e o que mudou na gestação ao longo do desenvolvimento humano e de 

tecnologias. 

 

• O assistente virtual da Amazon - Alexa chegará aos veículos da General Motors em 2020. A 

montadora anunciou que os proprietários de Chevrolet, Buick, GMC e Cadillac poderão 

contar com a experiência completa do assistente de voz da Amazon no primeiro semestre 

do próximo ano. 

 

• Podcast Alarm, um aplicativo que acorda você ouvindo podcasts. É um serviço projetado 

para que as pessoas acordem inspiradas. Você pode baixar e criar uma lista com os seus 

podcasts favoritos. Você terá muitas opções para escolher e, assim, acordará todos os dias 

com um tema escolhido. Além disso, permite que os usuários estabeleçam um momento 

no futuro para ouvir o episódio. Está disponível para iOS e, por enquanto, pode ser 

baixado gratuitamente. 

 

• Como criar um podcast na América Latina. Esse foi o tema de Paula Scarpin, durante o 

Festival Gabo, que foi realizado de 2 a 4 de outubro em Medellín, Colômbia. Paula é a 

diretora criativa e uma das fundadoras da Radio Novelo e produtora de podcasts no Brasil. 

Em uma entrevista para o jornal El Colombiano, Scarpin recomendou que àqueles que 

desejam iniciar um podcast, devem começar agora e trabalhar muito duro, porque, 

segundo sua opinião, o podcasting é um negócio em que quanto mais você trabalha, mais 

você melhora. 

 

• A atriz Dakota Johnson cria um podcast para conscientização sobre a violência de gênero. 

Este é o “The left ear” ou O Ouvido Esquerdo, um programa que surgiu após o final de 

2018, quando a atriz disponibilizou um número de telefone para mulheres vítimas de 

assédio sexual e violência para contarem sua história - estão reunidos milhares de 

testemunhos recebidos na caixa de mensagens da atriz. 

Você vai encontrar a transcrição do episódio com os links das notícias apresentadas em - 

guiacorporativo.com.br/rssnews/ 

E caso tenha alguma notícia relevante, evento, reportagem, opiniões e tendências do mundo dos 

podcasts que gostaria de dar destaque no RSS News, basta entrar em contato através do telefone 

98705 4454 – DDD 11 de SP, fique à vontade para entrar em contato ou apenas enviar uma 

mensagem. 

Podcast Recomendado: 
 
Papo de Calçada – Opinião informal sem perder a qualidade – Podcast de Guilherme Andrade – O 
Papo de Calçada é um podcast que visa a diversão de seus integrantes por levar aos ouvintes 

https://guiacorporativo.com.br/rssnews/
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2019/10/novo-podcast-da-folha-acompanhara-rotina-de-gravidas-ouca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2019/10/novo-podcast-da-folha-acompanhara-rotina-de-gravidas-ouca.shtml
https://voicebot.ai/2019/09/29/gm-to-provide-the-first-full-alexa-auto-implementation-and-its-different-than-what-came-before/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=como_produjeron_el_podcast_the_daily_para_la_television&utm_term=2019-10-01
https://www.podcastalarm.app/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=el_consumo_de_audiolibros_aumenta_en_estados_unidos&utm_term=2019-10-03
https://www.elcolombiano.com/cultura/paula-scarpin-directora-radio-novelo-habla-sobre-como-hacer-podcasts-en-latinoamerica-AO11686767
https://twitter.com/paula8scarpin
https://www.delas.pt/testemunhos-de-agressao-sexual-recolhidos-por-dakota-johnson-reunidos-em-podcast/pessoas/690444/
https://guiacorporativo.com.br/rssnews/
http://papodecalcadapodcast.blogspot.com/
https://twitter.com/papocalcada


 
4 https://guiacorporativo.com.br/rssnews/ 

discussões do dia-a-dia com opinião sobre diversos assuntos atuais. Na prática é uma reunião de 
pessoas que procuram debater ideias em um ambiente livre de pré-conceitos. 
 
Te deixo o link para que escute o podcast Papo de Calçada. 
 

• Você acredita que tem uma história única para contar? Você quer contar ao mundo sobre 
o seu programa, sobre o seu podcast? Queremos ter o seu show como Podcast 
Recomendado no RSS News.  

• Envie uma mensagem direta através do Instagram para rssnews_podcast ou através do 
twitter para @Rodilsons e tenha o seu podcast em destaque! Todos os Podcasts 
recomendados no programa terão uma página exclusiva como spotlight no site 
guiacorporativo.com.br/podcastrecomendado/ 

 

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 mundo dos Podcasts. 

Eu sou Rodilson Silva que te envia um podcast Abraço! 
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