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OOOOOlá que tal, tudo bem! Eu sou Rodilson Silva - E trago para vocês agora as últimas notícias, reportagens, opiniões e 

principais tendências do mundo dos Podcasts. 

 
Compartilhe com seus colegas, amigos e principalmente podcasters e nos ajude a mudar o mundo dos Podcasts um download 

de cada vez. 

 
Fale comigo através do Instagram em rssnews_podcast, twitter @Rodilsons e se possível deixe uma avaliação e comentário 

em ratethispodcast.com/rssnews 

 
E vamos aos destaques dessa semana: 

Como gravar entrevistas de podcast de maneira remota 
 

Se você entrevista convidados com frequência ou tem um co-host, é provável que você precise gravar seu programa em locais 

diferentes em algum momento (se não o tempo todo). 

 
O distanciamento social torna a gravação de podcast remotos uma habilidade essencial para se ter em sua caixa de 

ferramentas. E, felizmente, existe uma nova tecnologia que ajuda a tornar esse processo muito mais fácil do que nunca. 

 
Em artigo publicado no blog do Buzzsprout, eles abordam quais equipamentos você precisa para começar, as melhores 

soluções de software de gravação remota e como obter uma excelente gravação, não importa a distância que você esteja de 

seu convidado! 

 
Tenha acesso a essa e demais notícias com o seu respectivo link no nosso canal no telegram em t.me/rssnewspodcast 

 

• Um estudo da Westwood One revela que o Spotify está se aproximando da Apple podcasts como a plataforma mais 

usada para ouvir podcasts. Eles acabaram de apresentar o 4º estudo anual de podcast que se relacionam com 

plataformas de podcast, tendências de uso, conteúdo e publicidade no meio. A nova avaliação incorpora vários 

estudos que examinam o público do podcast e as tendências dos anunciantes nos últimos cinco anos. 

 

• O Spotify agora permite que você compartilhe podcasts nas redes sociais. A plataforma de streaming adicionou uma 

nova ferramenta chamada "Meus eternos favoritos", com a qual o usuário pode criar uma playlist com seus cinco 

podcasts e canções favoritas e depois compartilhá-la nas redes sociais, conforme explicado no Portal de Montevideo. 

 

• A Apple Podcasts continua a mostrar sinais de que está levando o podcasting mais a sério. O portal Current informou 

que ela acaba de contratar Jake Shapiro, cofundador e CEO da RadioPublic, como chefe das associações de criadores. 

Shapiro foi o fundador da RadioPublic e também cofundou a PRX em 2002. Ele também é co-fundador e ex-CEO da 

Podfund. A Apple contratou outros funcionários da mídia pública nas últimas semanas, incluindo o vice-diretor de 

programação da NPR. 

 

• De acordo com o The Wall Street Journal, a Amazon Music foi lançada esta semana no mundo do podcasting. Seu 

objetivo é atrair novos ouvintes com 70.000 títulos. A plataforma passou a oferecer podcasts nos Estados Unidos, 
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Reino Unido, Alemanha e Japão. O serviço de streaming foi lançado com uma mistura de podcasts estabelecidos, 

programas novos e originais produzidos exclusivamente para a Amazon Music. 

 

• SpeechText, um novo serviço de transcrição de áudio que faz a transcrição em 30 idiomas, incluindo português. Uma 

empresa francesa acaba de lançar este serviço no qual você carrega seu podcast e em menos de 5 minutos você tem a 

transcrição. Você pode experimentá-lo gratuitamente e o plano pago começa em $ 10 por mês. 

 

• Anunciar em podcasts mais do que dobra o seu investimento de acordo com novos dados da Podsights - dando um 

retorno médio de $ 2,42 para cada dólar gasto. A variedade de podcasts disponíveis é quase infinita, o que pode 

tornar difícil para os profissionais de marketing identificar os locais ideais para suas mensagens. 

 

• O Deezer adiciona um recurso para selecionar o país que permite que você alterne o conteúdo editorial de seu 

aplicativo para o país de sua escolha. Seja você um brasileiro, mas mora na Austrália, ou um canadense amante do 

Brasil, você pode obter destaques dos podcasts mais recentes de qualquer país que desejar. 

 

• Spotify ganha alertas para novos episódios de podcasts - O Spotify continua a investir na distribuição de podcasts em 

sua plataforma. Após o lançamento de podcasts em vídeo e da criação de listas dos podcasts mais ouvidos em cada 

país, o serviço de streaming vai emitir alertas para novos episódios de podcasts em seu aplicativo. 

 

• O host de podcast Captivate se tornou o primeiro host de podcast a permitir que os podcasters adicionem seus 

programas diretamente ao “The Podcast Index”, um índice alternativo que promete ser o local central categorizado 

que estará sempre disponível gratuitamente, para qualquer uso”. 

 

• Os 7 melhores lugares para obter música gratuita para seu podcast 2020 - Seria ótimo se você pudesse pesquisar no 

Google sua música favorita, mas infelizmente, as leis de direitos autorais e o licenciamento de música tornam um 

pouco mais difícil encontrar músicas legais para o podcast. Neste blog, mostraremos como obter música podsafe 

gratuita (ou acessível) e desmascarar alguns mitos comuns sobre o uso de conteúdo protegido por direitos autorais. 

 

Podcast Recomendado 
 
E a recomendação do RSS News de hoje é o podcast “Criado Solto”. Onde a nutricionista Lis Cereja fala de cozinha sustentável, 

vinhos naturebas e gente criada solta - desde saúde, raízes, tradições alimentares, desperdício e tudo o que você precisa 

colocar em prática para fazer as melhores escolhas para suprir a si próprio. “Criado Solto” é o podcast recomendado de hoje 

no RSS News. 

 

Finalização! 
 
Muito bem! tenho certeza de que algumas das notícias apresentadas despertou o seu interesse, se quiser ter acesso a todas 

as notícias com o seu respectivo link acesse o nosso canal no telegram em t.me/rssnewspodcast 

 

 
Isso é tudo para o RSS News de hoje – O podcast de notícias para Podcasters onde falamos sobre Podcasting no mundo dos 
Podcasts. 
 
Até a próxima!! - Tchau Tchau! 
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