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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: 

O menor estúdio de streaming portátil do mundo para podcasters 
 

PortCaster - uma peça de tecnologia interessante que se autodenomina o menor mixer móvel e interface de áudio USB-C 

do mundo. Do tamanho de um passaporte, é um mixer e gravador de quatro canais com recursos específicos para 

podcasters. 

Ele é projetado para criadores de conteúdo, que gravam ou transmitem ao vivo no Facebook, Instagram, YouTube, Twitch 

e outras plataformas. Torna mais fácil adicionar música, efeitos sonoros e convidados ao seu podcast ou stream. 

 

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

 

• O aplicativo Apple Podcasts ganhou novos recursos com o lançamento recente do iOS14. John Dinkel CEO and Co-

Fundador do LaunchPod Media, observa que as mudanças podem impactar diretamente os hábitos de escuta no app 

para novos e antigos usuários. 

 
 

• A Bloomberg está relatando que a Apple comprou uma empresa iniciante chamada Scout FM, que torna possível ouvir 

podcasts através de uma experiência parecida como sintonizar estações de rádio. A Apple está em uma batalha de 

podcast com o Spotify e outros aplicativos que estão tentando dominar o cenário na audição de podcasts. 

 
 

• O host de podcast Libsyn está testando a versão beta da interface mais recente do “Libsyn 5”. Os clientes podem se 

inscrever para participar através do link disponibilizado. 

 
 

• Foi lançado nos Estados Unidos o Portal Podcast Rental, um marketplace com vários estúdios de gravação disponíveis 

para você alugar. É um diretório destinado para pessoas que desejam alugar estúdios para gravar o seus podcasts com 

equipamentos de gravação de ponta para produção de som de qualidade. O objetivo é que os criadores de conteúdo 

possam aprimorar suas gravações de podcasting, alugando um dos vários estúdios bem equipados listados através do 

site. 
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• No Podcast “The Feed”, Rob Walch da Libsyn relata que o novo aplicativo de podcasts da Amazon Music superou os 

aplicativos Downcast, TuneIn Radio, Castro e outros app no dia do lançamento. Segundo ele, isso nunca aconteceu no 

primeiro dia levando em conta os números que a Amazon Music tinha. 

 
 

• O Spotify está testando pesquisas de ouvintes ou pools no aplicativo para ajudar os criadores de podcast a obter 

feedback do público. O recurso está ativo em programas exclusivos do Spotify como o The Rewatchables para a 

maioria dos usuários. Esse parece ser outro recurso proprietário apenas para programas do Spotify. 

 

• Semana do Podcast da Mídia NINJA com a #podePlay - Um encontro que vai conectar você ao novo universo da 

podosfera. O evento é online, organizando pelo NINJACast, e conta com uma programação diversa de painéis, debates 

e oficinas que apresentam muito conteúdo de formação para criadores de podcasts. A #podePlay vai acontecer entre 

os dias 30/09 a 03/10, será 100% online e totalmente gratuito. Faça parte! Acesse ninjacast.org/inscricao 

 

• Quase 2 anos após o lançamento do The RØDECaster Pro, o Zoom anunciou seu produto concorrente, o PodTrak P8, 

que estará disponível a partir de novembro por U$ 499. Te deixo o link para um vídeo bem chique da empresa. 

 

• A Libsyn, empresa de hospedagem de podcast mais antiga, anunciou um acordo com a Player FM para distribuir os 

podcasts hospedados na plataforma. O Player FM é um dos reprodutores de podcast mais baixados na Apple Store e 

Google Play. Ele oferece mais de 20 milhões de podcasts gratuitos segmentados em mais de 500 tópicos 

especializados. Além disso, você pode ouvir podcasts de vídeo, áudio livros, resumos de notícias entre outros 

conteúdos. 

 

• A Microsoft está testando o botão Skype Meet Now na barra de tarefas do Windows 10. Para tornar essa ferramenta 

mais fácil de usar, a Microsoft está integrando-a ao seu sistema operacional. Para iniciar o Skype Meet Now, você só 

precisa clicar no pequeno ícone da câmera digital que foi adicionado à barra de tarefas, de acordo com o Portal Best 

Gaming Pro. Tá aí mais uma opção para gravação remota de podcast. 

 

• A Triton Digital lançou seu último Relatório de Podcast da América Latina. O podcast “O Assunto” continua na 1º 

posição com 853,203 downloads semanais. O podcast Gringolândia do Grupo Globo entrou para o top 10 ao subir 20 

posições, ficando na 9º posição. 

 

• Como usar o Soundtrap para gravar músicas para seu podcast - O Soundtrap (disponível para Android | iOS | e via 

Web) é um estúdio virtual colaborativo pertencente ao Spotify, que traz uma grande biblioteca de instrumentos e 

efeitos musicais. Nele, é possível criar as músicas e editar o podcast diretamente pela plataforma importando faixas 

de áudio. 

 

• Se você é produtor de podcast, você precisa responder a PodPesquisa para Produtores. O objetivo é contribuir para a 

podosfera nacional conhecer mais sobre formatos, temas, estruturas e atividades. A captação de respostas para a 

PodPesquisa Produtores foi prorrogada até o dia 30 de outubro de 2020. Responda no link. Leva em média 10 

minutos e os resultados serão disponibilizados para todos. 

 

• O Banco Inter lança podcast gratuito sobre investimentos - O Inter Invest traz atualizações semanais rápidas com  

novidades e análises sobre mercados, fundos de investimento e empresas, bem como dados e perspectivas do 

cenário macroeconômico aos investidores. 
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Podcast Recomendado 
 
E a recomendação do RSS News de hoje é o podcast “1 poesia por dia”, onde o produtor Bruno Venga da Olá Podcasts com 

episódios curtos e sem pressa, de maneira contemplativa e energizante explora o mundo diverso da poesia com leituras 

diárias de poetas contemporâneos.. Porque a vida pode ser mais leve... com poesia... como poesia... “1 poesia por dia” 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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