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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: 

A publicidade via áudio digital nos podcasts  
 

Anúncios lidos pelos hosts dominam o podcasting, mas a tecnologia de anúncios através do áudio digital está mudando 

isso. 

Os anunciantes procuram melhores medidas e tecnologias para facilitar campanhas maiores, esse meio está crescendo e 

já existem muitas opções de publicidade, como inserção programática, segmentação geográfica, atribuição, conversão e 

engajamento, entre outros.  

O ÁUDIO DIGITAL já é uma realidade no mercado brasileiro e hoje é a segunda atividade depois das redes sociais e a 

Áudio.ad traz uma combinação de áudio tradicional e digital na estratégia, desde testemunhais em podcasts a spots de 

áudio geolocalizados para públicos específicos. 

 

Tenha acesso a todas as notícias com o seu respectivo link no nosso canal no telegram em t.me/rssnewspodcast 

 

• A PRX e Google anunciaram os vencedores que participarão do programa de criação de Podcasts do Google 2020-

2021, um acelerador de podcast e programa de treinamento. Este ano, a PRX e o Google darão as boas-vindas a 20 

equipes de produção de 11 países representando podcasts existentes produzidos em seis idiomas, com conteúdo 

diversos. 

 

• O Spotify diz que o número de programas em sua plataforma aumentou 240% até agora em 2020. Desde o último 

Dia Internacional de Podcast, o número de podcasts criados no Anchor, o host de podcast gratuito da empresa, 

aumentou mais de 380%. 

 

• O Podfriend, um aplicativo de podcast que usa o The Podcast Index de Adam Curry, lançou uma versão web, que 

também funciona como um PWA no celular. 

 

• James Bond chega ao mundo dos podcasts - Os podcasts são cada vez mais usados como conteúdo de suporte para 

outros conteúdos. Um exemplo disso é a nova série de podcast em 6 partes que será basicamente um olhar sobre os 

bastidores do novo filme de James Bond “No Time To Die 2”, que chegará aos cinemas em novembro. 

 

• Quer incorporar um reprodutor de podcast ao seu site que seja atualizado automaticamente a cada novo episódio? 

Esses três players permitem que você incorpore seu podcast, não importa onde ele esteja hospedado. 
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• Um guia para se tornar um melhor host de podcast - Todo podcaster quer acreditar que é um ótimo host, mas é 

preciso um podcaster realmente sábio para saber quando essas habilidades precisam ser aprimoradas levando em 

conta que os hosts podem tornar os podcasts tanto excelentes como também torna-los insuportáveis. 

 

• OmniPod, aplicativo que permite você gravar e fazer upload de novos episódios direto no app, compartilhar com sua 

rede, ouvir podcasts de outras pessoas - e, claro, curtir, seguir e comentar como está acostumado em outras redes 

sociais. É como uma mídia social onde todos podem experimentar ser um podcaster ou apenas ouvir o conteúdo de 

outras pessoas. Resumindo, OmniPod é para o áudio assim como Instagram é para fotos. 

 

• As vídeo chamados gratuitos ilimitados do Google Meet acabaram. Em abril, eles lançaram ferramentas premium em 

sua plataforma com a intenção de competir com ‘Zoom’. No entanto, em 30 de setembro, o limite de tempo foi 

aplicado para chamadas em contas gratuitas. Agora elas podem durar no máximo 60 minutos, 20 minutos a mais que 

Zoom aos usuários não pagos, conforme publicado no portal RPP. Então, se você usa o Google Meet para gravar os 

seus podcasts, fiquem atentos ao limite. 

 

• O Reportlinker.com - dedicado a organizar os dados mais recentes da indústria para que todas as pesquisas fiquem 

em um só lugar, acaba de lançar o relatório "Mercado de Podcasting Global por Gênero, Formatos, Região e Análise" 

e incluiu uma previsão da indústria para o período 2020-2026. Neste relatório, eles concluem que o tamanho do 

mercado global de podcasting deve chegar a U$ 41. 8 bilhões em 2026, aumentando para um crescimento de 

mercado de 24,6% durante o período de previsão. 

 

• Riverside.fm, um serviço que permite que ouvintes liguem para fazer perguntas. Este serviço, além da gravação local 

de áudio em formato wav e vídeo 4K, permite que você grave até 8 participantes via web e deixa os ouvintes 

fazerem vídeo chamadas. Assim, o podcaster pode interagir com seu público e dar-lhes um motivo adicional para 

ouvir e compartilhar. Saiba mais sobre este serviço em seu site. 

 

• Conheça o Melon - um novo serviço Beta da Streamlabs que facilita a transmissão do seu podcast ao vivo para 3 

plataformas ao mesmo tempo. Eles garantem que com apenas quatro cliques você já estará transmitindo. Não 

precisa instalar nada e a configuração não é complicada. Seus convidados não precisam criar uma conta e podem 

participar de sua transmissão com apenas um clique. O Melon conecta simultaneamente seu podcast ao vivo com 

Twitch, YouTube e Facebook. 

 

• A história do Batman será o primeiro podcast da DC no Spotify - Batman Unburied será o primeiro podcast a surgir 

da aliança entre Warner Bros., DC Comics e Spotify. Embora os detalhes da trama do podcast sejam desconhecidos, a 

série "irá explorar os aspectos mais sombrios da psicologia de Bruce Wayne", de acordo com o comunicado. 

 

Podcast Recomendado 
 
E a recomendação do RSS News de hoje é o podcast “Moda fora de moda”, onde Juliana Bernardino e Rafael Sales abrem o 

jogo sobre um dos mercados mais criativos e cheios de histórias de bastidores, a Moda! A ideia é conversar abertamente 

sobre os perrengues, dificuldades, polêmicas e prazeres desse mercado apaixonante. “Moda fora de moda” é o podcast 

recomendado de hoje no RSS News. 

 

Finalização! 
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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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