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RSS News 

 

• A plataforma brasileira concorrente do Spotify no Brasil; 

• Podcasts sendo pirateados também no YouTube; 

• A plataforma de podcasts Anchor e também a plataforma Buzzsprout recebem a certificação IAB; 

• Como foi a edição virtual do evento – “The Podcast Movement” 

 
OOOOOlá que tal, tudo bem! Sejam bem-vindos ao episódio de nº 83 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: 
 

Orelo – a plataforma brasileira que quer concorrer com o Spotify 
 
Lançando produções originais e remunerando criadores, a Orelo quer seu espaço em um mercado que está em franco 

crescimento. Fundada por Luiz Felipe Marques a Orelo deseja crescer seu reinado no Brasil com dois grandes diferenciais: 

investimento em programas próprios e remuneração para criadores. 

 
A fim de atrair mais gente para a base de ouvintes, a Orelo investe em conteúdos ficcionais, projetos para fazer 

documentários e até mesmo novelas em áudio. A ideia é ir muito além de formatos tradicionais de podcast como o mesacast 

ou jornalísticos. 

 
Matéria publicada no Portal Consumidor Moderno escrito por Luciana Borges! 

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

t.me/rssnewspodcast 

 

• O Plugin PowerPress da Blubrry - PowerPress 8.4.1 foi lançado no final da semana passada. Inclui uma ferramenta de 

envio para The Podcast Index e Amazon Music. Traz várias opções como reprodutor de áudio e vídeo, inscrição em 

páginas de podcast e widgets de barra lateral, recursos de SEO e muito mais! 

 

• Como foi a edição virtual do evento The Podcast Movement? No Podcast Business Journal eles entrevistaram Dan 

Franks cofundador do evento sobre sua experiência este ano de maneira virtual, Franks revelou que, embora a carga 

de trabalho de sua equipe de 15 pessoas fosse balanceada de maneira diferente, ela não foi drasticamente reduzida, 

algo que os surpreendeu. A maior diferença com o evento presencial foi que vários milhares de pessoas se 

inscreveram e aproximadamente 90% delas compareceram no evento on-line e geralmente participaram durante a 

maior parte dele. Na conferência virtual, cerca de 85% dos inscritos estavam bastante ativos na plataforma. Os 

organizadores presumem que os outros 15% estarão lá posteriormente para assistirem as gravações do evento. 

 

• O The Podcast Index adicionou páginas de podcast para cada podcast que fazem parte do seu índice. O RSS News já 

está no The Podcast Index. Coloque o seu podcast também!! 
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• Como obter arquivos de áudio separados para cada participante em uma gravação via plataforma Zoom. Se você usa o 

Zoom para gravar o seu podcast, aprenda com Justin Phillips como configurar a ferramenta para melhorar o som de 

seu áudio depois de concluir suas gravações. 

 

• A plataforma de podcast Buzzsprout obteve a certificação IAB para medição de podcast, conseguindo-a sem quaisquer 

ajustes em seus sistemas. Segundo o cofundador Tom Rossi, os clientes não verão nenhuma queda em seus números. 

 

• Os Podcasts estão sendo pirateados no YouTube e como todos sabemos, eles não estão sozinhos. O YouTube parece 

não ter marca d'água de áudio para impedir a pirataria de podcast em sua plataforma o que tem sido uma das maiores 

barreiras para o podcasting atualmente – A pirataria. 

 

• A plataforma Anchor mudou o modelo de negócio referente aos pagamentos de patrocínio para podcasters. Agora, há 

um mínimo de $10 para saques em dinheiro e você precisará esperar quatro vezes mais tempo para receber seus 

pagamentos iniciais: e também ainda levar mais tempo para o dinheiro chegar ao seu banco. Essas mudanças parecem 

ter por objetivo tornar o Anchor menos atraente para quem está pirateando podcasts na plataforma. 

 

• A Pex (mecanismo de pesquisa global de vídeo e música irá simplificar o processo de licenciamento para usar música 

em podcasts. Eles estão lançando o que eles chamam de 'Motor de atribuição' que simplificará o processo de 

licenciamento entre proprietários de música e podcasters. O mecanismo da Pex permite que aplicativos e plataformas 

de música e vídeo online autentiquem o conteúdo de forma programática antes que os usuários o carreguem. Bob 

Barbiere, vice-presidente sênior de direitos digitais da Pex, espera que o recurso de licenciamento de música esteja 

disponível no início de 2021.  

 

• O Podcastle, uma “plataforma de podcast de última geração”, arrecadou com sucesso U$ 1,75 milhão em 

financiamento. O Podcastle, com sede na Armênia, converte notícias e artigos de texto em um podcast. 

 

• A plataforma Anchor, o maior host de podcast do mundo, obteve a Certificação IAB por suas análises de podcast. 

Como um pequeno aviso: “alguns podcasters podem notar um ligeiro declínio nas contagens de reprodução como 

resultado”. 

 

• A plataforma Spotify e a produtora KondZilla fecham parceria com músicas, vídeos e podcast voltados ao funk – Essa 

parceria deve agradar aos fãs do funk, gênero que vem crescendo no Brasil e no exterior nos últimos anos. O projeto 

prevê conteúdo original e exclusivo, de música, vídeo e o podcast - No Passinho do Funk, uma áudio-série que irá 

explicar todas as facetas do gênero, com convidados como Rennan da Penha, Dennis DJ, entre outros. 

 

• A Apple e a Sony querem comprar a rede de podcast norte-americana Wondery – a rede lançada por Hernan Lopez, 

com o apoio da 20th Century Fox, tem estado na mira destas empresas. Ainda não está claro se a Apple, a Sony Music 

ou outro grupo está pronto para apostar tanto. Assim, caso o negócio de concretize por este valor, este seria o maior 

negócio financeiro no mundo do podcast. 

 
 

Podcast Recomendado 
 

E a recomendação do RSS News de hoje é o podcast “CBO - Chief Buddha Officer”. A dimensão humana no mundo dos 

negócios. Onde Tiago e Robin da Jazzz exploram o que está por trás das pessoas, trazendo a experiência de cada um como 

líder, o que mudou ao longo da carreira e quais insights mudaram em relação a como enxergam o mundo. No final das contas 

about:blank
https://medium.com/jrp-creative/getting-separate-audio-files-for-each-participant-on-a-zoom-call-d5d053777aac
https://podnews.net/press-release/buzzsprout-iab
https://podnews.net/uploads/anchor-payout-1.png
http://recordworldmagazine.com/blog/pex-announces-launch-attribution-engine/
https://podcastle.ai/
https://podnews.net/press-release/podcastle-funding
https://podnews.net/press-release/podcastle-funding
https://blog.anchor.fm/updates/iab
https://f5.folha.uol.com.br/musica/2020/11/spotify-e-kondzilla-fecham-parceria-com-musicas-videos-e-podcast-voltados-ao-funk.shtml
https://pplware.sapo.pt/informacao/apple-e-sony-querem-comprar-a-wondery-a-rede-norte-americana-de-podcast/
https://olapodcasts.com/channels/cbo


 

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

uma aproximação do ponto onde todos somos iguais e funcionamos mecanicamente da mesma forma. “Chief Buddha Officer” 

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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