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RSS News 

 

• A amazon chega com tudo através da Audible para competir com o Spotify e Apple podcasts; 

• Você usa clipes de áudio em seu podcast? Aguarde logo mais uma batida na sua porta: uma nova agência de direitos 

autorais para a palavra falada – acaba de surgir; 

• Como compartilhar o seu podcast no Instagram Reels; 

• Shure lança novo microfone dinâmico híbrido USB e XLR. 

 
 
OOOOOlá que tal, tudo bem! Sejam bem-vindos ao episódio de nº 82 do RSS News. Eu sou Rodilson Silva - E trago para vocês 

agora as últimas notícias, reportagens, opiniões e principais tendências do mundo dos Podcasts. 

 
E vamos aos destaques dessa semana: 
 

PodBooking - O LinkedIn dos Podcasts 
 
Fundado por Daniela Garcia, uma empreendedora cubano-americana, o PodBooking está determinado a ser a rede social 

com foco na indústria que a comunidade de podcasting precisa desesperadamente. Conectando hosts não apenas com 

convidados em potencial para seu programa, mas também com patrocinadores, editores, redes, softwares, compradores de 

mídia em potencial e, conforme o mundo do Podcasting cresce, também cresce a lista de colaboradores relevantes. 

 
Eles pretendem ser o recurso que agiliza o crescimento inevitável do Podcasting por meio de discussões selecionadas, 

eventos ao vivo / webinars e, claro, uma plataforma elegante e simplificada que não está repleta de discurso político, fotos 

de família ou amigos do ensino médio. 

 
Veja a matéria completa e todos os links para esse episódio no nosso site em guiacorporativo.com.br/rssnews  

 

• Como fazer com que a arte do episódio do seu podcast apareça corretamente – Em artigo publicado no portal 

Limelink eles mostram como a arte é capturada pelos 8 principais players de podcast mais populares. Segundo eles 

não existe um padrão! Alguns usam a arte nas tags de Id no mp3, alguns usam a arte no feed RSS do host. Então, o 

que você deve fazer? Descubra no Link disponibilizado! 

 

• As “Big Tech” vem para os podcasts - “O Vale do Silício pode destruir o jornalismo de áudio”, afirma um artigo no 

Washington Monthly, argumentando que precisamos de regulamentação governamental para manter o podcasting 

saudável. O futuro brilhante do podcasting está cada vez mais ameaçado. O meio corre o risco de ser corrompido por 

plataformas de tecnologia monopolistas que podem vir a possuir e controlar o próprio mercado. 

 

• A Shure lançou o microfone Shure MV7 por U$ 249 e receberam uma crítica brilhante na Forbes. Com saída XLR e 

USB e um aplicativo para ajudar a controlá-lo, é baseado no Shure SM7B usado por Michael Jackson, Joe Rogan e 

Roman Mars. 

 

• A Amazon está transformando o Audible em um verdadeiro aplicativo de podcast por colocar 100.000 podcasts ao 

seu catálogo. Este movimento prepara a Audible para competir com mais intensidade contra o Spotify e a Apple 
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Podcasts, os dois maiores nomes do mercado, bem como outros concorrentes menores. O RSS News já está no 

Audible. 

 

• Um novo serviço de podcast foi lançado. BrandStoryCasting é voltado para podcasters de negócios e oferece um 

estúdio privado baseado na web, pré e pós-produção e hospedagem. É um Podcasting-as-a-Service (PaaS) para 

líderes de negócios compartilharem histórias B2B por meio de podcasts de alta qualidade e alta fidelidade. 

 

• O Spotify assume a liderança. De acordo com dados da pesquisa trimestral da MIDiA, que apresenta uma visão 

abrangente do comportamento do usuário de podcast, o Spotify é agora a plataforma de destino líder para usuários 

de podcast. No segundo trimestre de 2020, 42% dos ouvintes de podcast usaram o Spotify, 10 pontos à frente da 

Apple, que ficou em segundo lugar, conforme publicado no portal Music Industry. 

 

• Séries de TV poderão ser ouvidas como podcasts? A Netflix não confirmou e ainda não se sabe se vão implementá-lo, 

mas estão testando um modo "apenas áudio" que permitirá ouvir "séries" e filmes sem vídeo. Especialistas 

descobriram essa evidência na cadeia de códigos da versão Beta. Acredita-se que o novo recurso "somente áudio" 

pode ser destinado a usuários que desejam economizar no uso de dados da Internet. 

 

• O App de podcasts Stitcher foi redesenhado. A empresa, que foi recentemente adquirida pela SiriusXM, anunciou 

uma nova atualização em seu aplicativo para ouvir podcasts em iOS e Android. A nova versão que está em Beta 

oferece uma interface mais limpa, um design renovado e otimizado e novos recursos, como maior controle sobre a 

velocidade de reprodução e download de episódios. 

 

• Spoken Giants, uma nova organização de direitos autorais para a palavra falada lançada foi lançada – Empresa que 

administrará e coletará royalties de criadores de "palavra falada", como podcasters, comediantes, redatores, 

discursos, entre outros. De acordo com o CEO e cofundador, King, embora a lei de direitos autorais dos EUA proteja 

ativos de palavra falada, esta ainda é uma área em que mesmo ter um nome de destaque não garante que você 

receberá o que é devido. E a organização quer mudar isso com uma representação coletiva transparente para todos, 

a fim de fortalecer o mercado a favor dos criadores. 

 

• O seu podcast pode parar na Netflix - Archive 81, podcast de histórias de horror lançado em 2018, irá virar uma série 

da Netflix - O seriado será produzido pela Atomic Monster, fundada por James Wan, e terá como diretora Rebecca 

Thomas, de Stranger Things. 

 

• O host de podcast Podbean lança um novo recurso premium de podcasts em que cobra apenas pela comissão das 

vendas – Os podcasters podem usar o serviço para vender cursos, capítulos bônus e todos os tipos de conteúdo 

especial. O que será vendido e o preço será definido pelo podcaster. Os podcasters podem criar e vender todo o 

conteúdo premium que quiserem, sem armazenamento adicional ou custos de download, mas por uma comissão de 

vendas. 

 

• Como compartilhar seu podcast no Instagram Reels - Primeiro veio o TikTok e depois o Instagram Reels, como 

resposta do Instagram ao seu mais novo concorrente de mídia social. Em artigo publicado no Portal Wavve, eles 

mostram como você pode aproveitar as vantagens desse novo recurso e compartilhar seu podcast de maneira fácil e 

eficaz no Instagram Reels. 

 
Podcast Recomendado 
E a recomendação do RSS News de hoje é o podcast “Revide”. o podcast que subverte um termo que nos remete a briga e 

duelo pra algo bom! Izabella Ceccato estará com pessoas que revidam coisas maravilhosas para o Planeta, para as pessoas, 
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para a humanidade, em bate papos leves, profundos e com muita inspiração! “Revide” 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. 
 
Eu sou Rodilson Silva e espero por você no próximo episódio do RSS News Podcast. 
 
Até a próxima!! - Tchau Tchau! 
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