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OOOOOlá que tal, tudo bem! Sejam bem-vindos ao episódio 79 do RSS News. 

 
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: 

 

Ouça um podcast através de uma ligação via telefone 
 
 
Nem todo mundo se sente confortável com essa nova tecnologia - Dial-a-Podcast – que fornece ao seu podcast um número 

de telefone para que os seus ouvintes possam ligar e ouvir o seu conteúdo. Eles oferecem uma maneira simples para quem 

não tem acesso fácil à internet e querem ouvir o seu show através de uma ligação. 

 
É fácil de configurar - Tudo que você precisa é digitar o nome e o feed do seu podcast. Você continua atualizando o seu 

podcast normalmente, que eles cuidam do resto automaticamente! 

 
O título será anunciado para o ouvinte quando ele ligar. Eles simplesmente discam um número local do Dial-a-Podcast, 

digitam o código do podcast de seis dígitos e, em seguida, ouvem quando desejam ... tudo sem nenhum custo para eles. 

 
Eles estão oferecendo planos de U$9, U$25 e U$50 dólares, podendo colocar até 30 feeds diferentes. 

 
Veja a matéria completa e demais links em guiacorporativo.com.br/rssnews ou no nosso canal no telegram em 

t.me/rssnewspodcast 

 

• Podosfera Summit – Sim um evento feito por podcasters para podcasters. Tem por objetivo criar conexões e 

transformar todo o ecossistema, dando visibilidade para o mercado que está em constante expansão. Vai acontecer 

no dia 21 de outubro (Dia do Podcast no Brasil), das 17 às 21h. Se inscreva no link, crie conexões e fortaleça a 

diversidade com outros podcasters no Brasil. 

 

• Conheça o Volley - um aplicativo (até o momento apenas para iOS) que permite fazer entrevistas em podcast usando 

mensagens de áudio. Grave entrevistas assíncronas através de mensagens. As práticas assíncronas são benéficas 

para mais do que apenas fins de comunicação entre equipes, elas podem ser extremamente poderosas para 

entrevistas em podcast. Descubra com o Volley. 
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• As ferramentas do Anchor facilitam a cópia do podcast de outra pessoa sem que ela saiba. Você nem precisa 

confirmar seu próprio endereço de e-mail para produzir um novo feed de podcast pirata. No canal do Podnews eles 

te levam por meio de 6 etapas fáceis para piratear um podcast e discutir como ele deve funcionar. Incrível não... 

 

• O Spotify lançou cartões promocionais para podcasters para ajudá-lo a compartilhar seu programa ou episódios nas 

redes sociais. Você pode ter acesso a um site dedicado do seu podcast, personalizar o cartão, compartilhar nas redes 

sociais ou fazer o download para usá-lo quando quiser. 

 

• Você precisa de um efeito sonoro especial para incluí-lo em uma história? A BBC tem 16.000 efeitos sonoros em 

formato WAV disponíveis para download. Os efeitos sonoros são protegidos pelos direitos autorais da BBC, mas 

podem ser usados para fins pessoais, educacionais ou de pesquisa. 

 

• Uma extensão do Chrome que converte notícias escritas em podcasts. Esse é o Podcastle, uma ferramenta Text to 

Speech que funciona por meio de aprendizado de máquina (Machine Learning) e que oferece conteúdo falado de 

forma natural. 

 

• O Podiant apresenta o seu novo player de podcast. Este host de podcast lançou um novo reprodutor para web 

aprimorado e uma nova maneira de compartilhar o seu podcast. Ele oferece melhor suporte para dispositivos móveis 

e é mais acessível para pessoas com deficiências visuais e motoras. 

 

• O Podcast oficial de Assassin’s Creed – Echoes of Valhalla é lançado no Spotify - O podcast conta a história das 

invasões Viking em episódios de 15 minutos, cada um lidando com um aspecto diferente daquele período 

conturbado de conquista e guerra. 

 

• Por que os podcasters também deveriam escrever livros? Jim Woods, do Better Marketing, explica que mesmo que 

os podcasters gostem de áudio (é por isso que eles fazem podcast), é importante que pensem em escrever um livro, 

pois o público sempre quer mais e um livro é uma ótima maneira de se conectar com eles. Em um artigo eles 

explicam como usar o conteúdo do seu um podcast para escrever um livro. 

 

• Os podcasts no Deezer agora estão disponíveis em mais 51 países. O aplicativo de música e streaming adicionou 

podcasts para mais 32 países europeus e 19 territórios latino-americanos. A empresa tem 16 milhões de usuários 

ativos mensais em todo o mundo. Ele não armazena o áudio em cache. O RSS News está no Deezer, veja como 

adicionar o seu show. 

 

Podcast Recomendado 
 
E a recomendação do RSS News de hoje é o podcast “Na Linha de Frente”, onde Ricardo Palma traz assuntos relevantes e 

práticos para líderes que estão na linha de frente das empresas, e que diariamente enfrentam desafios novos e complexos 

com pessoas, clientes, estratégias de negócio e mercado. “Na Linha de Frente” é o podcast recomendado de hoje no RSS 

News. 

 

Finalização! 
 

about:blank
https://podnews.net/article/how-to-pirate-anchor
https://promocards.byspotify.com/podcasters/pt
https://twitter.com/Rodilsons/status/1314310031110742031
http://bbcsfx.acropolis.org.uk/
https://podcastle.ai/
https://podiant.co/blog/web-player-v3/
https://observatoriodegames.uol.com.br/destaque/podcast-oficial-de-assassins-creed-valhalla-e-lancado-no-spotify
https://medium.com/better-marketing/why-podcasters-should-also-write-books-6a905bd5e14e
https://www.deezer-blog.com/press/deezer-shows-up-in-51-more-countries/
https://www.deezer.com/en/show/520982
https://podnews.net/article/our-podcast
https://www.olapodcasts.com/channels/basementors
https://www.olapodcasts.com/channels/basementors


 

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

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 guiacorporativo.com.br/rssnews ou 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. 
 
Obrigado a todos por ouvir - Eu sou Rodilson Silva e espero por você no próximo episódio do RSS News Podcast. 
 
Até a próxima!! - Tchau Tchau! 
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