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OOOOOlá que tal, tudo bem! Sejam bem-vindos ao episódio de nº 80 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: 

 

Um novo tipo de SHOW – Podcasts inteiros com músicas 
 
 
Você sempre quis ter música em seu podcast? Agora é sua chance. A Anchor e Spotify lançaram o “Shows with Music” ou 

programas com música - uma chance de programas completos de rádio com faixas completas, além de opções de 

monetização e sem taxa de licenciamento.  

 
A empresa afirma que adicionar qualquer uma das mais de 60 milhões de faixas de música do serviço a um podcast é uma 

das funções mais solicitadas por seus usuários. 

 
No entanto, os programas só aparecem no Spotify e seus ouvintes só ouvem as músicas completas com o Spotify Premium - 

mas os músicos são pagos como em qualquer outra reprodução do Spotify.  

 
Disponível agora nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Irlanda, os episódios contendo música 

passarão por um processo de revisão antes de serem publicados no Spotify. 

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

t.me/rssnewspodcast 

 

• A Amazon já tem data para estrear podcasts brasileiros no Amazon Musics. A prometida seção de podcasts do 

Amazon Music já tem previsão de estreia no Brasil. Os programas estarão disponíveis dentro da plataforma a partir 

da segunda quinzena de novembro de 2020. Produtores que queiram oferecer seus podcasts no serviço precisam 

preencher o formulário de cadastro no link disponibilizado. 

 

• O Podfriend adicionou um novo recurso “Tinder for podcasts”, permitindo que você ouça novos episódios de 

maneira aleatória. Deslize para a esquerda para “não” ou deslize para a direita para adicionar a uma lista de podcasts 

que você gostaria de conhecer um pouco mais. Tosse.. 
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• O agregador de podcasts - Podcast Addict agora oferece vários mecanismos de busca de podcast em seu aplicativo, 

que inclui o Apple Podcasts e The Podcast Index. 

 

• O Google anunciou um novo recurso para o Google Podcasts Manager. Os podcasters podem ver quantas vezes o 

seu programa apareceu na pesquisa do Google, bem como os episódios mais descobertos e os termos de pesquisa 

que levaram ao podcast. O podcast do RSS News teve 8.565 impressões na pesquisa nos últimos 28 dias. O Google 

também adicionou dicas de otimização para podcasters. 

 

 
 

o SPOT – ABPOD 

 
 

• O host de podcast Buzzsprout lançou um serviço de distribuição de transcrição e integração com o Podcast Addict. 

Os podcasters que usam o Buzzsprout também podem oferecer legendas sincronizadas. A empresa está trabalhando 

com o The Podcast Index para torná-la uma tag RSS oficial. 

 

• A Amazon comprou dois novos domínios: podcast.com e podcasting.com. Ambos encaminham para o Audible, que 

não contém podcasts de terceiros. 

 

• A Amazon Music lançou o seu primeiro podcast exclusivo. The First One – podcast com o DJ Khaled, magnata e 

superstar da música mergulhando nos maiores sucessos de todos os tempos com seus artistas favoritos para 

aprender sobre canções que fizeram eles icônicos e, eventualmente, lendários. 

 

• Novo serviço de gravação remota será lançado em breve em Beta - Este é o 'Iris', serviço que permitirá gravações 

remotas com qualidade de estúdio. Ele oferecerá gravações de áudio em trilhas separadas e combinadas com vídeo 

HD local para podcasts de vídeo de alta qualidade para fácil postagem no YouTube. Você pode entrar na lista de 

espera para ser um dos primeiros a ter acesso a esse novo serviço por meio do link disponibilizado. 

 

 

o SPOT – PODOSFERA SUMMIT 

 
 

• O “The Podcast Academy” realizará a primeira cerimônia de premiação de podcast em março de 2021. 'The Ambies', 

que são os primeiros prêmios anuais de excelência em áudio, onde serão premiadas 23 categorias na indústria. Os 

vencedores receberão uma estatueta de ouro com microfone e fones de ouvido, segundo o portal The Hollywood 

Reporter. 

 

• Um novo aplicativo para ouvir podcasts que converte áudio em texto. Este é o Listener, um aplicativo que busca 

oferecer uma melhor experiência de audição de podcast, permitindo que os usuários convertam o que acabaram de 

ouvir em texto com o toque de um botão. Se você tem Android, pode encontrá-lo no Google Play. 

 

• 4 sites para gravar e editar o seu Podcast – Anchor (plataforma gratuita de criação de podcast), Adobe Audition 

(software de edição de áudio completo da Adobe), MP3 Skype Recorder (te permite gravar chamadas feitas no 

Skype em formato MP3) e por último Audacity (poderoso software de edição digital de áudio gratuito). 
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• Pão de Açúcar lança Podcast sobre sustentabilidade – O podcast “Lugar de escuta” visa ampliar a conscientização e 

conhecimento sobre sustentabilidade, economia circular, bem-estar animal, mudanças climáticas, desperdício e 

outros assuntos contemporâneos em discussão pela sociedade. 

 

Podcast Recomendado 
 
E a recomendação do RSS News de hoje é o podcast “Em desconstrução”, onde Marcos Guimarães traz reflexões que se 

coloca como uma iniciativa antipreconceito de para dar visibilidade, provocar discussões e propor ações concretas em torno 

do Racismo, LGBTfobia, Machismo e todos os outros preconceitos estruturais a partir do reconhecimento que cada um é parte 

do problema, mas principalmente parte da solução. “Em desconstrução” 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 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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