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OOOOOlá que tal, tudo bem! Sejam bem-vindos ao episódio de nº 81 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: 

 

Novo Feed RSS com bloqueio contra pirataria 
 
O Buzzsprout é o primeiro host de podcast a oferecer suporte ao novo elemento RSS <podcast: locked>, projetado para 

ajudar com o problema de pirataria de podcast.  

Na prática, eles fornecem uma solução simples para a pirataria, utilizando um elemento adicionado aos feeds que 

simplesmente informa aos sites de hospedagem se eles devem permitir ou não que esse podcast seja copiado ou importado 

para sua plataforma. 

Eles agora suportam totalmente este elemento em que você pode alternar o status de bloqueio entre ligado e desligado, que 

o Buzzsprout não importará um podcast que esteja bloqueado. 

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

t.me/rssnewspodcast 

 

• O “The Podcast Index” tem um novo website. A plataforma foi criada para promover a liberdade de expressão por 

permitir que desenvolvedores tenham acesso a um índice aberto e categorizado de podcasts que sempre estará 

disponível gratuitamente para uso. 

 

• Agora é possível clonar a sua própria voz para falar novos idiomas através de Inteligência Artificial - Será possível 

criar seu podcast, com sua voz, em idiomas que você não fala. A startup de tecnologia de voz Resemble AI através da 

função “Localize” pode traduzir o que alguém diz para um idioma diferente, mas ainda usará a voz artificial padrão. 

O Localize faz a tradução sobre o gerador de voz artificial para que você possa dizer uma frase em inglês e, em 

seguida, ouça sua própria voz em francês. 

 

• O agregador de Podcasts Stitcher agora é oficialmente propriedade da SiriusXM, após a compra ser concluída essa 

semana. Como parte disso, os principais podcasts da Stitcher agora estão no Pandora incluindo, My Favorite Murder, 

Office Ladies, Conan O’Brien Needs a Friend entre outros. 

 

about:blank
https://ratethispodcast.com/rssnews
https://www.buzzsprout.com/blog/podcast-locking
https://guiacorporativo.com.br/rssnews/
https://t.me/rssnewspodcast
https://podcastindex.org/
https://voicebot.ai/2020/10/15/resemble-ai-can-now-clone-your-voice-to-speak-new-languages/
https://techcrunch.com/2020/10/19/stitchers-podcasts-arrive-on-pandora-with-acquisitions-completion/


 

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

• A campanha de Joe Biden para presidente gastou U$ 163.000 em anúncios de podcast no mês de setembro. A 

campanha de Joe Biden é impressionante porque pode mostrar uma tendência para atingir as gerações mais jovens. 

Será que isso pega no Brasil?  

 

• O Porsche elétrico Taycan agora vem com o Apple Podcasts. É a primeira "integração total" dos podcasts da Apple 

em qualquer veículo. O assistente de voz Porsche permitirá que você pergunte por “episódios ou programas de 

podcast populares” e também inclui os gráficos principais para navegação. 

 

• O Spotify começa a integrar seus podcasts ao Google Assistente. A empresa de áudio anunciou que é o primeiro 

serviço de terceiros a oferecer suporte ao Assistente do google. Alguns usuários do Spotify, além de poderem ouvir 

música e playlists, também poderão ouvir seus podcasts favoritos em dispositivos compatíveis com o Google 

Assistant, como os alto-falantes Nest Mini e Nest Audio, de acordo com o Portal Xataka Android. 

 

• O Podcorn, um marketplace que conecta podcasters com anunciantes para patrocínios está anunciando novos 

acordos de parceria com os hosts de podcast Buzzsprout, Podomatic, RSS, Captivate e Omny Studio. A Podcorn 

afirma ter feito milhares de campanhas com dezenas de milhares de criadores de podcast. 

 

• Audio Recess, um novo evento virtual gratuito da PRX e do programa Google Podcasts Creator. Vai acontecer no dia 

21 de novembro e está aberto para todos - podcasters, criadores de áudio e entusiastas em todo o mundo para se 

conectar, apoiar uns aos outros e se divertir! 

 

• A Triton Digital publicou o seu Relatório de Podcast da América Latina para setembro de 2020. Este relatório inclui 

percepções sobre os 100 melhores podcasts da região para o período de 31 de agosto a 27 de setembro. Nesse 

período, duas novas entidades se destacaram no top 100 de podcasts, o podcast Clássico Mineiro e embolada. Além 

disso o podcast - O Assunto se manteve na 1º posição como o podcast com mais downloads no período. 

 

• A iHeartMedia fez um acordo para adquirir a Voxnest, que possui a empresa de hospedagem Spreaker. Lançada em 

janeiro de 2018, após a fusão da Spreaker e da BlogTalkRadio, a Voxnest é liderada pelo co-fundador e presidente 

Francesco Baschieri, que permanecerá na empresa quando o negócio for fechado. Nenhum dos lados divulgou 

detalhes financeiros sobre o negócio. 

 

• A Audi do Brasil estreia série de podcast - Projeto faz parte do novo posicionamento global da Audi cujo slogan é 

“Future is an attitude”. A série é conduzida pela jornalista Adriana Couto, apresentadora do programa diário 

Metrópolis, da TV Cultura, e é realizada em parceria com a Folha de S.Paulo 

 

Podcast Recomendado 
 
E a recomendação do RSS News de hoje é o podcast “MIND7” o podcast destruidor de regras, onde a educadora e 

comunicadora Deh Bastos, do projeto 'Criando Crianças Pretas', conversa sobre temas como liberdade, integridade e 

educação, além de valores que vieram de nossos pais e como adaptá-los para transformar as gerações futuras. “MIND7” 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 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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