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De acordo com Milja Milenkovic,
gerente de comunidade da
DesignAdvisor. Net, as cores que
você escolhe para a capa do seu
podcast podem influenciar muito
nas primeiras impressões dos
ouvintes, afetando até mesmo o
fato de alguém dar o passo
importantíssimo de clicar no “play”.

 Você pode estar pensando: “Os
podcasts são de áudio, o aspecto
visual não é o ponto principal,
então por que devo me preocupar
com isso?”. 

A própria questão do elemento
visual ser tão pequena significa que
você precisa fazer valer a pena!

COMO ESCOLHER
AS CORES
PERFEITAS PARA A
CAPA DO SEU
PODCAST

O impacto da cor

Os seres humanos são criaturas tão
conectadas visualmente que até
mesmo a pequena arte da capa do
seu podcast pode definir o tom
para a experiência de audição. As
cores podem desencadear uma
série de emoções diferentes e
transmitir diferentes significados
para o observador. O impacto na
cor é mais significativo do que a
maioria das pessoas imagina. Na
verdade, o Design Advisor afirma
que 62% a 90% da avaliação do
produto é baseada apenas na cor.
Portanto, comece a observar como
você pode aumentar o impacto do
logo do seu podcast por meio das
cores que usa para o ícone, capa,
plano de fundo e até mesmo o seu
site.

Logo vs fundo do
podcast

Dependendo de como o logotipo
do seu podcast é projetado, a cor
de fundo pode ser ainda mais
impactante e influente na definição
do tom geral da arte do que o
próprio logo. Isso ocorre porque a
cor de fundo do seu podcast ocupa
mais espaço do que o próprio logo.
Em termos gerais, seu logo em
relação ao fundo se beneficiará de
opções de cores contrastantes, que
tornam o design destacado.
Portanto, é aconselhável ver o
design final à distância e avaliar o
impacto geral da combinação de
cores.
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Design da logo de
podcast com cores

Ao iniciar o processo de criação de
uma logo ou contratar alguém para
fazer isso, você deve entender quais
cores funcionarão para a arte do
seu podcast. 

É importante criar um design para
atender às especificações do Apple
Podcast, bem como quaisquer
outras plataformas.

Um recurso útil é usar a ferramenta
gratuita Adobe Kuler que permite
navegar, visualizar e definir seus
próprios esquemas de cores e
combinações. 

Em seguida, você pode passá-los
para o designer de logotipo do
podcast.

Especificações da
capa para o Apple
Podcast

Quer você mesmo crie a capa do
seu podcast ou contrate alguém, as
especificações do Apple Podcast
são uma consideração importante.

A Apple recomenda uma resolução
mínima de 1.400 x 1.400 pixels e
máxima de 3.000 x 3.000 pixels a
72 dpi (pontos por polegada). 

Os arquivos devem estar nos
formatos .jpg ou .png. O espaço de
cores deve ser RGB e o perfil de
cores deve ser incorporado ao
arquivo .jpg.REVISTA  PODCASTERS

https://color.adobe.com/Kuler-color-theme-8031663/
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para criar um logo de podcast
para você, certifique-se de
esclarecer suas expectativas.
 
Solicite também a arte original
no formato Adobe .ai
(Illustrator) ou .psd (Photoshop).
Assim, você pode usar a arte
original e o conceito do design
do logotipo do podcast em
outros formatos, como
cabeçalhos de página, perfis do
Facebook / Twitter e seu site.

Uma palavra sobre
licenciamento e
propriedade
intelectual de
terceiros

Também é recomendado garantir
que você seja o proprietário
exclusivo e total da licença da arte
da capa do podcast, portanto, não
aceite que ícones e componentes
que você possam ser de sua
propriedade sejam usados   na arte.

Você deve ter os direitos autorais
exclusivos, incluindo todos os
elementos usados   para o seu
design. 

Peça ao seu designer para incluir
todas as licenças de ícones ou arte
que ele usou na criação do logotipo
do seu podcast.

https://www.especialista.site/podcastparapodcasters


Que tipo de
mensagem cada cor
transmite?

Nesta seção, dividiremos as
mensagens transmitidas por cada
cor e, em seguida, faremos algumas
perguntas que você deve se fazer
ao decidir quais cores funcionarão
melhor para o seu podcast. A
psicologia das cores pode ser um
aliado significativo no web design,
não apenas em termos de estética
e humor, mas também na escolha
da cor dos botões CTA (call to
action) e outros elementos. 

Verde: crescimento e
saúde

Esta cor calma e pacífica dá uma
sensação de saúde e harmonia, mas
também simboliza a natureza e o
crescimento. Dependendo do
tópico do seu podcast ou negócio,
o verde pode ser uma ótima cor de
capa para atrair seus ouvintes. É
uma escolha popular dentro dos
setores de energia, bem como
finanças, lar, tecnologia e algumas
subseções da indústria de
alimentos.

Azul: verdadeiro e
confiável

Há uma razão pela qual eles dizem
‘azul verdadeiro’ para algo que foi
experimentado e testado. O azul é
uma cor tranquila, favorita em todo
o mundo. 

Se você deseja enviar uma
mensagem de estabilidade e
confiança, não há como errar com o
azul. Lembre-se de que há uma
infinidade de diferentes tons de
azul disponíveis, então não se
preocupe em não se destacar.
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Vermelho: ousado e
apaixonado

Não há como negar que o vermelho
se destaca. Essa é a razão pela qual
é usado para qualquer coisa, desde
sinais de liquidação até sinais de
parada. A visão do vermelho
também aumentou os batimentos
cardíacos das pessoas e é, sem
dúvida, a cor da emoção e da
paixão. Se o conteúdo do seu
podcast for arrojado e intenso,
talvez o vermelho seja a cor certa
para o design da capa.

Laranja: ambição e
confiança

O laranja fica entre o vermelho e o
amarelo na roda das cores e é uma
cor quente e entusiasmante. 

O laranja dá uma sensação de
confiança e estimula as áreas
lógicas do cérebro e também
estimula a criatividade. É o favorito
de crianças e jovens.

Amarelo: brilhante e
ensolarado

Essa cor quente e alegre tem um
efeito poderoso, especialmente
quando definida contra um fundo
escuro ou contrastante. 

Amarelo se destaca na multidão e
funciona bem para os setores de
indústria alimentícia, doméstico e
de energia. É um símbolo de
alegria, felicidade e otimismo.
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Roxo: rico e real

Conhecido como a cor dos reis e
rainhas, o roxo é de fato associado à
realeza e riqueza. É o favorito na
indústria da beleza e para produtos
anti-envelhecimento. Roxo sugere
juventude e sabedoria eternas, com
um toque de misticismo. A
mensagem do seu podcast
combina com esta imagem? Então
talvez roxo seja a cor da sua capa!

Rosa: bonito e positivo

Por ser um tom mais claro de
vermelho, o rosa também é uma
cor apaixonada, mas com um
toque bem mais suave. 

Existem muitos tipos diferentes de
rosa, do salmão pastel ao fúcsia
brilhante. Na psicologia das cores, o
rosa denota compaixão, carinho e
esperança. 

Os sentimentos que tendem a ser
evocados pela cor rosa são
geralmente positivos, calorosos,
reconfortantes e calmantes.

Cinza ou prata:
elegante e sofisticado

Prata e seu primo próximo cinza
são muito úteis como cores neutras
que trazem equilíbrio e dão aquele
toque elegante, muito parecido
com o proverbial forro de prata.

Prata e cinza podem ser
perfeitamente combinados com
qualquer outra cor.
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Preto: clássico e
elegante

O preto está em uma classe própria.
Fala de luxo e elegância, bem como
de poder, autoridade e força. 

Se você deseja uma aparência
profissional e atemporal para a
capa de seu podcast, pode escolher
um design simples em preto e
branco.

Branco: puro e
perfeito

O branco é uma cor versátil e útil,
quer você o use como plano de
fundo para o ícone do seu podcast
ou como parte do seu ícone. 

O branco dá uma sensação fresca
de limpeza e perfeição e também
pode estimular a criatividade.

Perguntas para ajudá-
lo a escolher as cores
da capa do seu
podcast

Qual é o tópico de seus
podcasts?

Sobre o que são seus podcasts?
Qual é a sua mensagem e com qual
setor ou setor você se identifica em
termos de seu produto ou serviço?
Dadas as mensagens básicas acima
associadas às diferentes cores, qual
delas se adapta melhor a você?
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Quem são seus
ouvintes?

Você antecipa que a maioria dos
seus ouvintes serão homens ou
mulheres, ricos ou preocupados
com o orçamento, profissionais ou
amadores, pessoas mais jovens ou
mais velhas? Tenha em mente sua
demografia ao fazer escolhas de
cores, pois diferentes grupos de
pessoas tendem a responder de
maneira diferente às cores.

Você tem um logotipo
ou uma cor de marca?

Se você já tem um logotipo ou uma
cor de marca, já está mais da
metade disso. Deixe que seus
ouvintes identifiquem você
imediatamente quando virem seu
logotipo. Certifique-se de que o
formato que você usa para o
logotipo e ícone do seu podcast
ficará bom em qualquer plataforma
que você escolher usar.

E as combinações de
cores?

Depois de identificar qual deve ser
sua cor principal, você pode
adicionar uma ou duas cores de
destaque. 

Você pode escolher um tom da
mesma cor, ou ir para uma cor
complementar diferente. Tente se
limitar a não mais do que três cores
para evitar uma aparência
exagerada.
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Que tipo de
impressão a
aparência geral
deixa?

Com o espaço limitado disponível
para o ícone de seu podcast, você
precisa se certificar de que sua
aparência geral não está
desordenada ou bagunçada.
Mantenha-a limpo e simples, com
fontes e imagens que se destacam,
são fáceis de ler e reconhecíveis.
Agora que você tem algumas ideias
e dicas sobre o poder das cores nos
visuais, é hora de escolher a arte do
ícone para o seu podcast! Deixe-a
ser um complemento visual
adequado para o seu incrível
conteúdo de áudio!

Fonte: 
https://www.bichodegoiaba.com.br
/como-escolher-as-cores-perfeitas-
para-a-capa-do-seu-podcast/

https://www.bichodegoiaba.com.br/como-escolher-as-cores-perfeitas-para-a-capa-do-seu-podcast/


7ª Temporada Ouvir Podcast

OUÇA AGORA!

Jussara Leal
Best Seller na Amazon

Autora com

+ de 100
milhões de
leituras

http://especialista.site/
http://especialista.site/podcastrfc


Está pensando em rentabilizar o
seu programa publicando
anúncios, mas não sabe por onde
começar? Aqui está tudo o que
você precisa saber sobre a
monetização de podcast! Veremos
as várias maneiras pelas quais ela
pode funcionar. Também
abordaremos como entrar em
contato com patrocinadores em
potencial – caso você decida que
essa é uma boa opção.

A força do Podcasting

A maioria dos podcasts que “dão
certo” foca num determinado
tópico ou nicho. Isso significa que o
público que eles constroem
geralmente compartilha um
interesse comum, que pode ser
qualquer coisa, desde perder peso,

MONETIZAÇÃO DE
PODCAST – TUDO O
QUE VOCÊ PRECISA
SABER

‘Leitura do Host’

 criar galinhas, colecionar selos ou
preparar café.

De imediato, isso dá ao podcast a
força de direcionamento. Anunciar
em um podcast não é como
colocar um outdoor na beira de
uma estrada, onde 90% das
pessoas que o veem não são o
público-alvo da empresa.

A outra grande força da
monetização de podcast está no
método de entrega. O conteúdo de
áudio de formato longo significa
que os ouvintes podem passar
muito tempo ouvindo um
apresentador de uma forma muito
íntima e regular, criando um elo de
confiança e autoridade. 

Como funciona a
monetização de podcast?

No nível mais básico, o anunciante
paga para ter seu produto ou
serviço promovido em um ou mais
episódios de podcast.
Normalmente, os podcasts exibem
anúncios de uma das duas
maneiras:

A maneira mais eficaz é o Host falar
sobre o produto ou serviço. Ele
menciona porque o recomenda,
alguns exemplos sobre como ele
próprio o usa, como se beneficia
com isso e por que o ouvinte
também deveria usar. Se for bem
feito, um anúncio de leitura do host
pode soar como parte do próprio
programa, e não uma propaganda.
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Pre-Roll – Antes do conteúdo
começar
Mid-Roll – durante o conteúdo
principal do episódio
Post-Roll – Depois que o
conteúdo for concluído

Outra alternativa é um terceiro criar
os anúncios. Dessa forma, o
podcaster simplesmente os
reproduz em seus episódios. Isso é
menos eficaz porque uma narração
aleatória interrompendo o
conteúdo para fornecer um
argumento de venda pode ser
chocante e até irritante. Os ouvintes
podem avançar assim que ouvirem
a mudança na cadência ou no som
de fundo.

Inserção de anúncios

Um anúncio pode aparecer no
início de um episódio, no final ou
em algum lugar no meio. Esses
slots são conhecidos como:

1.

2.

3.

O anúncio intermediário é o local
mais desejado (e, portanto, o mais
caro). Os ouvintes têm menos
probabilidade de pular este
conteúdo. O anúncio final é a
posição menos ideal para um
anúncio, mas também é a mais
barata.

Como faço para criar um
bom anúncio de podcast ou
espaço de monetização?

Fazer os anúncios você mesmo os
tornará mais eficazes, afinal, seu
público aparece para ouvi-lo. Há
duas opções para você: ou fazer o

Interrupção mínima do seu
conteúdo. Como dito
anteriormente, quando são bem
feitos, podem se misturar
perfeitamente.
Edição e produção mínimas –
você não precisa adicionar nada
na fase de edição.

Pode ser difícil fazer a transição
durante uma entrevista de
podcast.
Pode ser mais difícil para o
apresentador inexperiente
“acertar” na primeira vez.

 anúncio durante a gravação ou
gravar e mixar separadamente e
juntá-lo ao episódio final. Vamos
falar um pouco sobre as duas
abordagens:

1. Slots de monetização
como parte do seu conteúdo

Aqui, você falará sobre um produto
ou serviço durante a gravação do
seu episódio.

Prós

Contras

2. Pré-produzindo seu
anúncio de podcast

A alternativa é que você crie o
script de seu anúncio, grave-o
separadamente e edite-o no
episódio.

Prós
Você não precisa pensar ou se
preocupar em fazer leituras de seu
anúncio durante a sessão de
gravação. Isso permite que você 
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no tópico do episódio.
Você pode levar um pouco mais
de tempo para ler seu anúncio e
sentir que o produto final
parece perfeito.
Anúncios pré-gravados são mais
fáceis de veicular como um
anúncio intermediário durante
uma entrevista de podcast.

Este tipo de anúncio – embora
entregue por você – ainda pode
ser visto como uma interrupção
por alguns de seus ouvintes.
Se você estiver reproduzindo o
mesmo em todos os episódios,
seus ouvintes começarão a
pular.
Isso pode começar a irritar
aqueles que estão ouvindo um
atrás do outro.

Contras

Quanto custa a monetização
do podcast?

Certamente, há muitas variáveis   a
serem consideradas. Existe o que é
conhecido como “modelo CPM” (ou
custo por mil ouvintes), é um
método de medir a publicidade
com base nos números do público.
Normalmente, os podcasters
gringos ganham cerca de $20
dólares por anúncio, a cada 1000
downloads, dentro de 30 dias do
lançamento de um episódio. É um
número para usar como base.
O CPM pode funcionar bem para
podcasts com números de
download na casa dos milhares,
mas, muitos podcasts têm públicos
muito menores do que isso. Porém,
um público menor não o torna

 menos valioso. Na verdade, pode
valer mais por ser bem direcionado

Imagine que você exibe um
podcast sobre a construção de
foguetes capazes de levar humanos
a Marte e só tem um ouvinte – mas
esse ouvinte é Elon Musk. Quanto
você acha que poderia cobrar por
um espaço de anúncio nesse
programa? Basicamente, você pode
dizer o seu preço.

Um podcast de nicho fixo com
cerca de 200 ouvintes pode cobrar
$ 150 por episódio, enquanto um
podcast com 5.000 ouvintes
baseado em um tópico mais geral
pode ter dificuldade em conseguir
um negócio melhor do que $ 20 a
cada mil ouvintes.

A boa notícia é que isso é só uma
base. Ou seja, é você quem vai
decidir o quanto cobrar. 

Mas, isso não significa
necessariamente que alguém
esteja disposto a pagar. No entanto,
isso significa que não há
necessidade de veicular anúncios
se você não estiver satisfeito com o
valor que eles oferecem. 
.

Como faço para encontrar
um patrocinador?

Existem agências de publicidade
de mídia e plataformas de
hospedagem de podcast que
podem trabalhar com você para
ajudar a estabelecer um contrato
de patrocínio para seu programa. 

https://www.bichodegoiaba.com.br/aumentando-a-audiencia-do-seu-podcast-quanto-tempo-leva/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elon_Musk
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Um podcast em execução em
que o apresentador está usando
uma determinada peça de
tecnologia para medir seu
desempenho.
Um podcast de jardinagem em
que o apresentador está usando
um determinado tipo de
fertilizante em seu gramado.
Um podcast sobre jogos de
guerra em miniatura onde o
apresentador utiliza uma
determinada empresa para
comprar tintas e modelos.

Normalmente, esses serviços
também procuram um
determinado nível de downloads.
Normalmente, são 5.000
downloads por novo episódio, no
primeiro mês de seu lançamento. A
maioria dos podcasts tem números
significativamente mais baixos do
que isso. Já falamos sobre como ter
um público menor não o torna
necessariamente menos valioso,
mas, se seu público não chega a
centenas, é melhor você mesmo
procurar seu patrocinador ideal e
tentar negociar um acordo
diretamente com ele.

Para identificar patrocinadores em
potencial, pense nos produtos ou
serviços que você já usa e que
também melhorariam a vida de
seus ouvintes. Isso depende
totalmente do tópico, mas alguns
exemplos podem ser:

Qualquer um desses podcasters
poderia alcançar as empresas por
trás dos produtos que eles usam e
fazer uma apresentação.

Informações sobre seu público:
suas necessidades, desejos e
pontos fracos
O papel que seu podcast
desempenha em seu nicho ou
tópico
Estatísticas de engajamento
Preço do episódio e
disponibilidade de slot
Links para amostras do seu
áudio
Alguns exemplos de avaliações
de ouvintes que você teve

Criação de um kit de mídia

Um kit de mídia é basicamente a
informação essencial sobre como
patrocinar seu programa,
embalada de uma maneira fácil de
ler. 

Você pode criá-lo como um PDF
projetado e ilustrado, disponível
mediante solicitação ou por
download direto em seu site.
Em um kit de mídia, você deve
incluir coisas como:

Além disso, certifique-se de facilitar
o contato de patrocinadores em
potencial com você. Isso não é
relevante apenas para pessoas que
buscam um patrocinador de
podcast, mas para os podcasters
em geral. 

Crie uma página de ‘Contato’ em
seu site e liste todas as maneiras
pelas quais alguém pode interagir
com você (telefone, e-mail,
Facebook. Instagram, WhatsApp,
etc).
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Outro modelo de monetização de
podcast é a rota de comissão de
afiliados. Aqui, você veicula
anúncios da mesma maneira que
acima, mas em vez de ser pago por
episódio ou por 1000 downloads, o
pagamento é baseado em quantas
pessoas realmente compram o
produto ou serviço.

Esse é um caminho que muitos
podcasters em estágio inicial
seguem, porque pode ser difícil
negociar quando você tem um
programa novo e um público
iniciante. A desvantagem é que não
há garantia de comissão alguma.
Por outro lado, não há limites de
ganho caso seus anúncios atraiam
seu público.

Normalmente, você também não
precisa de permissão para se
inscrever em esquemas de
afiliados, portanto, você pode exibir
anúncios em seu podcast a partir
do episódio 1, se desejar. Em breve
faremos uma postagem mostrando
onde você pode escolher
“patrocinadores” com base em seu
conteúdo, seu público e quais são
adequados para ambos, fique
ligado!

Na monetização afiliada, você pode
acompanhar as vendas e as
comissões de várias maneiras.
Alguns usam URLs de rastreamento
especiais, outros usam códigos de
cupom – alguns até oferecer um
desconto para os ouvintes. Tudo
isso dependerá do esquema
específico de afiliados com o qual
você decidir trabalhar.

Desvantagens da monetização de
podcast. As coisas mudam no
minuto em que há dinheiro
envolvido. E o seu podcast não é
exceção.
Se você está recebendo o
pagamento de alguém, você tem
uma obrigação com essa pessoa.
Ela está pagando por um serviço e
você precisa entregá-lo e tentar
mantê-la feliz.
Então, se o seu podcast era um
hobby, você poderia se dar ao luxo
de não produzir nada se estivesse
muito ocupado ou simplesmente
não tivesse vontade de bater o
recorde. No entanto, isso muda
quando alguém paga para
anunciar em seu programa,
especialmente se esses anúncios
são urgentes.

Além disso, você tem um dever
com o seu público, pois houve a
construção de uma confiança com
eles. E se eles começarem a
questionar se seu último episódio
só foi lançado porque você estava
sendo pago para veicular um
anúncio?
Leve tudo isso em consideração
antes de decidir com certeza que
deseja seguir o caminho da
monetização.  Tem alguma dúvida
sobre como monetizar seu
podcast? Deixe aqui pra gente nos
comentários, te ajudaremos da
melhor forma. Ah, e se você já
obteve algum ganho com
patrocínios, conte sua experiência
também!

Fonte:
https://www.bichodegoiaba.com.br/moneti
zacao-de-podcast-tudo-o-que-voce-
precisa-saber/

https://www.bichodegoiaba.com.br/monetizacao-de-podcast-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
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Ouvir Podcast
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Nem sempre é fácil manter a
atenção do ouvinte durante todo o
episódio e isso pode acabar
impactando negativamente em
taxa como retenção ou average
listen time. 

Mas a chave para apresentar bons
episódios está em saber como criar
roteiro para podcast! 

Estar preparado antes de cada
gravação é um passo fundamental.
Você deve organizar suas ideias, os
tópicos que preparou e suas
informações extras para se manter
focado e ficar tranquilo enquanto
realiza o episódio.

Mas uma vez que você sabe os
tópicos que pretende explorar no
episódio, fazer um bom roteiro para 

COMO CRIAR
ROTEIRO PARA
PODCAST: PASSO
A PASSO

seu podcast é a melhor forma de se
preparar.
E, quando bem feito, ele pode
facilitar todas as etapas, incluindo a
edição e a relação com os
coapresentadores e convidados.

É importante dizer que o roteiro
não é para ser lido durante o
episódio. Afinal, não queremos
deixar o bate papo artificial ou
mecânico, não é mesmo?

A ideia é que ele seja um guia, sua
colinha durante o andamento do
episódio, recheado de tópicos com
frases chave que você considera
importante para explorar de forma
natural.

Por isso, separamos algumas dicas
que vão te ajudar a escrever um
ótimo roteiro para podcast.
Vamos lá?

ESCREVA O ROTEIRO
PENSANDO EM COMO
VOCÊ FALA

Ao escrever um roteiro para
podcast, pense na maneira como
você fala, para que eles soem o
mais natural possível.

Quando criadores elaboram
roteiros como se fossem ser lidos,
eles acabam ficando engessados e
mais monótonos.

Tente fazer seus roteiros
respeitando seu ritmo e modo de
falar. Leia em voz alta (ou grave um
teste) para se certificar de que o
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Intro: inclua o nome do podcast
e tema, seu nome e quem você
é, o assunto do episódio e uma
chamada para ação.

Vinheta: repita sempre que
iniciar um novo episódio para
que seus ouvintes criem uma
identificação com seu podcast.

 conteúdo está soando como você
imaginou. 

É importante que você incorpore
sua personalidade no texto que
você preparou para os episódios. 
Então, não se preocupe em
encontrar “a palavra certa”, tente
usar as palavras que soam certas
quando você fala.

Até porque o objetivo é que as
pessoas consigam se envolver com
o que você está dizendo, logo, o
ideal é evitar palavras difíceis ou
incomuns 

DESENVOLVA UMA
ESTRUTURA

Para melhorar seus roteiros de
podcast, o ideal é que você
desenvolva uma estrutura.

Conforme você for gravando mais
episódios, mais você vai se
acostumar com ela e continuar
aperfeiçoando os pontos que achar
necessário.

Para começar, separamos um
exemplo de estrutura para te
inspirar:
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Tópico 1: elabore uma visão
geral sobre o tema do episódio
e, em seguida, traga a discussão
detalhada de seu primeiro
tópico/segmento.

Tópico 2: discussão detalhada
de seu segundo
tópico/segmento.

Pausa: vinheta, música ou
anúncios de patrocinadores.

Tópico 3: discussão detalhada
de seu terceiro
tópico/segmento.

Tópico 4: discussão detalhada
de seu quarto tópico/segmento.

Últimas considerações:
Encontre uma forma de fechar
o tema, os tópicos e tudo que foi
discutido no episódio.

Fechamento: agradeça os
ouvintes, os convidados, crie
expectativa sobre o próximo
episódio e faça uma última
chamada para ação.

Vinheta final: repita sempre que
finalizar um episódio para que
seus ouvintes identifiquem seu
podcast.

Você pode incluir transições
sonoras entre tópicos ou
segmentos, seja uma vinheta curta,
efeito sonoro ou uma frase pré-
gravada por você mesmo.

https://feedgurus.com/tipos-de-podcast/
https://feedgurus.com/como-gravar-podcast-online/


COLOQUE SUA
PERSONALIDADE NO
ROTEIRO

Cada podcaster tem seu estilo e
você precisa escrever roteiros para
os episódios que atendam ao seu
perfil.

Algumas pessoas precisam de mais
detalhes, algumas pessoas
precisam escrever exatamente o
que vão dizer em certos momentos,
algumas pessoas utilizam apenas
tópicos. O importante é o que
funciona para você.

CRIE IMAGENS COM
SUAS PALAVRAS E
SEJA DESCRITIVO

Seus ouvintes não têm acesso a
imagens ou vídeos enquanto te
escutam, mas isso não significa que
você não possa resolver essa
questão.

Enquanto você cria seu roteiro para
podcast, pense em quais tópicos
necessitam uma descrição mais
aprofundada. O que vai ajudar seu
público a visualizar melhor suas
histórias, exemplos e, até mesmo,
notícias.

SEJA DIRETO

Escrever um roteiro para podcast
mais direto pode te dar espaço
para improvisar e desenvolver
certos pensamentos enquanto você
grava.
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para

SAIBA TUDO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS PARA
O SEU PODCAST

E P I S Ó D I O  D E  H O J E

OUÇA AGORA!

Ouvir Podcast

https://www.especialista.site/podcastparapodcasters
https://www.especialista.site/podcastparapodcasters


REVISTA         PODCASTERS A leitura de um roteiro faz com
que o que você está dizendo soe
artificial. A ideia aqui é ler o mínimo
possível. Você pode diminuir os
momentos que você lê ao incluir
apenas palavras ou frases que são
essenciais para o episódio.

Roteiros mais curtos, que vão direto
ao ponto, oferecem mais espaço
para você ser criativo enquanto
fala. 

DÊ LIBERDADE PARA
VOCÊ MESMO

Você precisa se certificar que está
abrindo espaços para ser flexível
enquanto grava seu podcast.
Inclua em seu roteiro certas
palavras que você quer utilizar
durante o episódio.

Assim como exemplos, tópicos,
notícias e detalhes específicos que
você quer abordar.

Mas faça questão de elaborar um
roteiro que te dê liberdade. 
Inclua diferentes opções de
vocabulário, exemplos e histórias
para poder consultar e explorar
enquanto está gravando o episódio.
Esse tipo de flexibilidade pode
deixar seu podcast muito mais
interessante e menos engessado. 

USE DADOS PARA
MELHORAR O SEU
ROTEIRO DE
PODCAST

Ser data-driven com podcasts é
uma excelente maneira de mostrar
como e porquê o seu show pode
ser relevante para o marketing da
sua empresa.

Mas dados também te ajudam com
outra coisa: melhorar e otimizar o
roteiro do seu podcast.

Analisando métricas de retenção
(como tempo médio de audição e
taxa de retenção de ouvintes) você
pode fazer ajustes no seu roteiro
que são focados em garantir que
mais pessoas escutem os seus
episódios, e por mais tempo!
Analise em quais trechos a maioria
das pessoas para de ouvir os
episódios, e faça testes para
entender o melhor formato, tema e
conteúdo, podem ajudar a
melhorar os números!

Fonte:
https://feedgurus.com/criar-roteiro-
para-podcast/

https://feedgurus.com/kpi-para-podcast/
https://feedgurus.com/como-podcasts-agregam-valor/
https://feedgurus.com/criar-roteiro-para-podcast/
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7ª Temporada

PRESENTE EM 46 PAÍSES

Ouvir Podcast

Pra casais que pensam fora da caixa!

http://especialista.site/
http://especialista.site/


Pré-lançamento
Lançamento: As primeiras oito
semanas
Vida após o lançamento

Onde você está atualmente na sua
jornada com podcasts fará uma
grande diferença na estratégia
escolhida para conseguir um
número maior de download de
podcasts.

Na minha visão, há três grandes
fases em todo podcast.

Onde você está na sua jornada com
podcasts?

Com todo o dinheiro sendo
investido em podcasting, é hora de
colocar essas dicas para trabalhar e
começar a obter mais downloads
de podcasts.

15 DICAS MATADORAS
PARA CHEGAR A
10.000 DOWNLOADS
NO SEU PODCAST

Você só precisa de 1,000 fãs de
verdade para viver bem como
criador de conteúdo.

Publicar os seus podcast em uma
plataforma não vai fazer com que
você seja notado. É preciso fazer
algo notável para ser descoberto.

1. Comece com o valor
ainda antes do
lançamento

Alguns meses antes de sua morte,
Albert Einstein disse o seguinte:

“Não tente se tornar um homem de
sucesso, tente se tornar um homem
de valor”.

Os podcasts mais famosos
entregam valor consistente.

Crie e entregue conteúdo de valor
consistentemente para os seus
ouvintes, tanto em sua
programação quanto com seus
convidados (se o formato do seu
podcast incluir entrevistas).

Comece fazendo uma lista de
entrevistas ou temas de episódios
potencialmente valiosos.

Sessões de Pergunta e Resposta são
uma boa opção para temas de
episódios de todas as áreas.
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https://support.apple.com/en-us/HT201859
https://quoteinvestigator.com/2017/11/20/value/
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qualidade sem o alto
custo

Quando falamos em qualidade de
áudio e de produção, é preciso soar
como um profissional a todos os
momentos.

A boa notícia é que você não
precisa ia à falência para criar
podcasts de alta qualidade graças a
grande quantidade de opções de
equipamentos com ótimo custo-
benefício disponíveis para
podcasters.

Cinco anos atrás você
provavelmente poderia ter usado o
viva-voz ou gravado suas
entrevistas no seu celular.
Hoje, não. Seus consumidores vão
acabar indo em busca de outros
podcasts que soem como se
tivessem sido gravados em um
estúdio.

3. Encontre os “super
ouvintes”

96% dos fãs mais dedicados de
podcasts recomendam conteúdos
aos amigos e consomem o dobro
de conteúdo que o ouvinte médio
consome.

Chamamos essas pessoas de “super
ouvintes”.

Em média, eles ouvem cerca de 13
podcasts por semana e são,
geralmente, “ouvintes com
fidelidade”– que assinam o podcast

 em vez de fazer o download de
podcasts por episódios individuais.

Então, como atrair esses super
ouvintes?

Primeiro, facilite o processo de
assinatura do seu conteúdo para
apenas alguns cliques.

Segundo, ofereça conteúdo
aprofundado e considere elaborá-lo
cada vez mais de episódio em
episódio para fazer com que eles
voltem todas as semanas.

E, finalmente, crie conteúdo
suficiente para saciar a curiosidade
deles.

4. Encontre
convidados que se
encaixem no seu
nicho

Garantir convidados parece ser
muito complicado no começo.

Você não consegue entrevistar
grandes convidados sem um
público e não consegue construir
um público sem convidados, certo?

Afinal, o alcance é importante para
as grandes personalidades que
sempre recebem inúmeros
convites.
Por sorte, existem algumas formas
de obter o comprometimento de
convidados, mesmo que ainda não
tenha construído um grande
público.

https://www.amazon.com/PR-40-Dynamic-Studio-Recording-Microphone/dp/B000SOYOTQ
http://www.adweek.com/digital/could-podcast-super-listeners-be-the-next-advertising-sweet-spot/
https://knightfoundation.org/press/releases/new-report-podcast-super-listeners-reveal-lessons-in-audience-engagement
https://current.org/2017/11/podcast-super-listeners-are-big-public-media-consumers-but-are-they-loyal/
https://medium.com/informed-and-engaged/understanding-public-medias-most-engaged-podcast-users-bb592cd7e03e
http://www.niemanlab.org/2017/11/who-are-podcast-super-listeners-what-do-they-do-and-how-do-we-build-podcasts-for-them/


REVISTA         PODCASTERSComo? Busque as pessoas certas
nos lugares certos.

Um forma de fazer isso é procurar
por autores e experts com
lançamentos de livro ou
publicações próximos. Não há nada
que os autores gostem mais do que
um palanque para falar sobre o seu
trabalho.

Mas certifique-se de que a linha do
conteúdo deles seja relevante para
a sua.

A Amazon é uma ferramenta útil
para te ajudar a encontrar autores
que podem desejar divulgar o
próprio livro.

Você só precisa filtrar a sua
pesquisa de livros por “lançados em
breve” para descobrir quais tópicos
que se alinham ao seu conteúdo
estão surgindo.

Exposições comerciais e
conferências são outras formas
incríveis para recrutar convidados.
Dê uma olhada na programação e
na lista dos experts que se
encaixam no seu nicho. Ao garantir
seus convidados, não se esqueça de
pedir por recomendações para
obter acesso a futuros
entrevistados.

Você precisa de apenas alguns
convidados de alto-padrão para
criar um efeito bola de neve.

Vale repetir: O sucesso do podcast
sempre depende do valor que você
entrega — tanto para o seu público
quando para os convidados do seu
podcast.

5. Marca com clareza

É melhor ser objetivo com o
branding do seu podcast.
Seu público precisa compreender
sobre o que o seu podcast fala só
de olhar a arte na capa dele.

6. Esteja em todos os
lugares em que o seu
público baixa
conteúdo

Antes da TV a cabo e serviços de
streaming de vídeo dos seus
programas preferidos, se você
produzisse um show, venderia ele
para um dos três canais de
broadcasting. Hoje, é possível
transmitir seu podcast em todos
eles ao mesmo tempo. Por que
você faria isso? Nós já
estabelecemos que o ramo do
podcasting está crescendo. O seu
podcast precisa estar em destaque
em todos os canais que o seu
público usa para ouvir podcasts.

Podcasting pode ser outra parte da
sua estratégia permanente de
marketing. Você não precisa de um
ROI instantâneo, mas deve alcançar
o seu público ideal. Então, não
importa se você está na fase de pré-
lançamento ou se já passou dela há
muito tempo, precisa de uma
estratégia para transformar seus
ouvintes em assinantes que
avaliarão bem o seu podcast e
então deixarão uma avaliação
positiva.

https://www.buzzsprout.com/blog/book-top-podcast-guests
https://www.amazon.com/
https://www.amazon.com/s/ref=sr_nr_p_n_publication_date_2?fst=as%3Aoff&rh=n%3A283155%2Cn%3A3%2Cn%3A2741%2Cn%3A2745%2Ck%3Abusiness+books%2Cp_n_publication_date%3A1250228011&keywords=business+books&ie=UTF8&qid=1524188029&rnid=1250225011
http://marcguberti.com/2018/03/awesome-podcast-guests/
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lista de “Novo & Digno
de Nota” da Apple e
Spotfy

Como um podcast novo, você tem
oito semanas para aparecer na lista
de Novos e Dignos de Nota da
Apple.e spotfy

Para entrar na lista a tempo, você
precisa de um plano de
lançamento de podcast.

O algoritmo que a Apple e spotfy
usam para essa lista ainda não é
conhecido, mas as métricas
importantes estão relacionadas a
velocidade do crescimento de
assinantes, avaliações de 5 estrelas
e críticas.

Então como fazer com que as
pessoas assinem, avaliem e
analisem o seu podcast durante
esse período crucial de oito
semanas?

Primeiro, não esqueça de enviar um
email para a sua lista de assinantes
e convidá-los para ouvir o podcast.

Segundo, entre em contato com
influenciadores e jornalistas no seu
nicho e explique o valor do seu
podcast.

Pergunte se você pode fazer
promoções cruzadas com outros
podcasters. Finalmente, crie
trechos que podem ser
compartilhados para divulgar o
podcast nos seus canais de social
media.

8. Amigo de um
amigo

Não se esqueça de aproveitar o
público dos seus convidados. Isso é
marketing gratuito. Para fazer isso,
os podcasters precisam facilitar o
compartilhamento dos episódios
com suas listas de email e redes
sociais.

Ser apresentado nas redes sociais
deles cria um caminho entre o seu
podcast e novos ouvintes e
assinantes em potencial.

Se você está atraindo um público
que se encaixa no seu nicho, é justo
entender que o público deles
também vai gostar do seu
conteúdo.

9. Contribua com a
tribo

Ser um contribuinte de valor em
comunidades online vai expandir o
alcance do seu público em
potencial. Como encontrar as
comunidades certas?

Comunidades como salas no
Clubhouse, os grupos do Facebook
e do LinkedIn, fóruns online e
outras congregações online são
ótimos lugares para encontrar um
público.

TODOS OS CAMINHOS
LEVAM A ROMA, qual
é a sua?

https://www.apple.com/itunes/podcasts/
https://www.podcastmotor.com/how-to-use-podcast-guests-to-expand-your-audience-reach/
https://www.stephaniecalahan.com/20-powerful-ways-to-help-your-guest-promote-your-show/
https://www.linkedin.com/groups/41352


REVISTA         PODCASTERS10. Tire vantagem das
suas redes sociais

Promover o seu podcast através de
redes sociais é uma forma valiosa
de induzir tráfego de volta para o
seu podcast, site ou aplicativo.

Mas se é áudio como eu faço para
postar? Você deve usar o que
chamamos de Audiogramas.
Audiograma é basicamente um
vídeo no qual é possível “assistir” as
ondas de rádio de um episódio de
podcast. Trata-se de uma imagem
estática que torna-se um vídeo ao
adicionarmos o áudio, as ondas
sonoras e, às vezes, a transcrição do
áudio. 

11. Inspire o seu
público a tomar uma
atitude

Eu já falei sobre a importância de
auxiliar o seu público a assinar,
avaliar e criticar o seu podcast. Use
a recompensa, mostre a
importância de ter um feedback.

Deixar uma avaliação separa o
conteúdo bom do conteúdo ótimo
rapidamente com um visual
simples (estrelas). Não tenha
vergonha de pedir para o seu
público deixar avaliações de 5
estrelas.
Isso vai ajudar o seu podcast com o
visado ranking de “novo e digno de
nota”.

Seja criativo ao pedir por
avaliações.

12. Apareça de novo e
de novo e de novo

As pessoas esperam que você
produza podcasts novos e de valor
consistentemente.

Se você chamar o seu podcast de
“podcast diário”, crie ele
diariamente.

OU SEJA SEJA RECORRENTE

13. Melhore a sua
habilidade como
entrevistador com a
prática

Antes de tudo, saiba que é preciso
muita experiência para ser um
entrevistador melhor.
Isso não acontece da noite para o
dia.

Você precisa entrevistar pessoas
para ganhar experiência e melhorar
durante o processo.

Não caia na tentação de comparar
as suas primeiras entrevistas com
podcasters que possuem mais
experiência, mas observe esses
entrevistadores experientes e
aprenda com eles.

https://www.especialista.site/podcastparapodcasters
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invertida

Conseguir convidados pode ser
uma tarefa chata. Assim como
qualquer outra tarefa, existem
serviços que você pode utilizar para
reduzir o trabalho.

Empresas como a Interview Valet e
a Interview Connections podem te
ajudar a tornar o processo mais
fácil, encontrando e marcando as
entrevistas para o seu podcast.

15. Esteja no ranking
de pesquisa

Todo podcast precisa ter uma base.
É um site separado das plataformas
de streamming em que você pode
aumentar o engajamento do seu
público.

Colocar o seu podcast no ranking
de SEO segue os mesmos princípios
de colocar o seu blog ou página no
ranking–se resume a uma boa
escrita para engajar os leitores e
adesão às melhores práticas dos
mecanismos de busca.

Criar anotações sobre o seu show é
apenas uma das formas de
melhorar o seu SEO com conteúdo
de podcast.

Como bônus, isso também ajuda o
ranking de SEO do seu convidado
depois de um entrevista com você.

Ouvir Podcast

https://interviewvalet.com/
https://interviewconnections.com/
https://neilpatel.com/what-is-seo/
https://convertkit.com/podcast-show-notes/
https://www.especialista.site/podcastparapodcasters
https://www.especialista.site/podcastparapodcasters
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Não se preocupe se você leu o título
e não sabe realmente o que é uma
tribo de podcast. 

A maioria dos podcasters
provavelmente não.
Permita-me explicar. 

Sua tribo é composta por ouvintes
que são as líderes de torcida do seu
programa. 

Eles não são os ouvintes passivos
que sintonizam cada episódio que
você assiste - embora sejam
igualmente valiosos. 

São eles que interagem, que
espalham a palavra, cujo nome
você vê aparecendo nas redes
sociais e nos e-mails o tempo todo. 

Eles constituem sua tribo.

CINCO ETAPAS PARA
CRIAR SUA PRÓPRIA
TRIBO DE PODCAST

Etapa um - compreensão

Muito simples, mas extremamente
importante. O primeiro passo na
criação de uma tribo é realmente
entender o que isso significa. Você
não pode criar um sem essa
compreensão - uma vez que você
decifrou isso, você pode começar a
descobrir tudo. Não fiqu

Etapa dois - encontre
sua tribo

Na etapa dois, encontrando sua
tribo. Este é provavelmente o maior
passo. Se você já faz podcasting há
algum tempo, é possível que você
já tenha um. Você pode muito bem
conhecer algumas das pessoas nele
- e algumas delas podem até se
conhecer. Não há nada para reuni-
los formalmente, mas as bases
podem já estar no lugar.

Mas aqui está um ponto realmente
importante - você provavelmente
não conhecerá uma grande parte
deles. Algumas das suas maiores
líderes de torcida podem nunca
interagir com você nas redes
sociais; na verdade, eles podem
nem estar nas redes sociais.

É um lembrete para todos nós - o
mundo não gira em torno das
mídias sociais, e nem deveriam
nossos podcasts. É uma ótima
ferramenta para promover
programas, encontrar novos
ouvintes, comunicar-se com os
ouvintes e obter feedback, tudo
isso. Mas não é tudo e o fim de
tudo.

REVISTA         PODCASTERS



REVISTA         PODCASTERSAgora, construir uma tribo não é
necessariamente pedir dinheiro às
pessoas, mas espero que você
entenda aonde estou chegando -
talvez você não conheça um pouco
de ... metade de ... ou talvez a maior
parte de sua tribo de podcast.

Outro exemplo aqui são as listas de
e-mail. Estou disposto a apostar
que qualquer podcaster que
decidiu criar uma lista de e-mail
para seu programa ficou surpreso
com algumas das pessoas que se
inscreveram. Haverá nomes que
eles não reconhecerão e
provavelmente um alcance
geográfico muito maior do que eles
esperavam.

Etapa três - junte-os

Depois de identificá-los, o terceiro
passo é realmente juntá-los.
Já falamos sobre algumas das
maneiras de fazer isso acima, como
patreon ou uma lista de e-mail.
Você pode simplesmente
configurar um grupo no Facebook,
ou um canal no Slack, ou algum
tipo de fórum. Você pode reuni-los
para bebidas pessoalmente ou
hospedar um evento.

Etapa quatro -
coloque sua tribo em
uso

Depois de tê-los juntos, seja
virtualmente ou fisicamente, o
quarto passo é usar sua tribo de
forma eficaz.
Lembre-se de que eles são seus

líderes de torcida e podem ajudá-lo
a desenvolver o show. Não apenas
em termos de ouvintes - agora você
tem um painel de pesquisa de
mercado a quem pode recorrer
para obter ajuda no
desenvolvimento do podcast ou na
execução de ideias de recursos
anteriores.

Passo Cinco -
Continue Crescendo

Sua tribo nunca deve se tornar um
clube estático - deve estar sempre
crescendo e se desenvolvendo. O
passo final é aquele que você
nunca vai colocar para dormir.

O modo como você vai crescer
realmente depende de como você
realizou todas as etapas acima.

Você pode anunciar seu Patreon ou
lista de e-mail publicamente em
seu programa, por exemplo, mas
talvez a forma como você
configurou sua tribo seja mais
adequada para manter as coisas
um pouco mais exclusivas ou
discretas.

Mas lembre-se de que a forma
como você identificou sua tribo
originalmente não é um processo
único ... novas pessoas surgirão, as
quais você deseja que também
participem.

Ouvir Podcast

https://www.especialista.site/podcastparapodcasters
https://www.especialista.site/podcastparapodcasters


PODCAST
PODCASTERS

para

COMO CRIAR SUA
COMUNIDADE E CRESCER
O SEU PODCAST

E P I S Ó D I O  D E  H O J E

OUÇA AGORA!

Ouvir Podcast
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GERAÇÃO Z (NASCIDOS ENTRE 1995 A
2010) PREFERE OUVIR PODCASTS DE

COMÉDIA



CLUB

RELACIONAMENTO

"PERFEITO"

@mmacademy

CLIQUE NO LINK 

E SIGA NOSSO

CLUB

SALAS SOBRE:

 

RELACIONAMENTO

SEXUALIDADE 

TODA SEMANA

Seguir o Club

Seguir o Club

https://www.clubhouse.com/join/relacionamento-perfeito/2VuAB2dz
https://www.clubhouse.com/club/relacionamento-perfeito
https://www.clubhouse.com/join/relacionamento-perfeito/2VuAB2dz
https://www.clubhouse.com/club/relacionamento-perfeito


As salas de áudio no estilo
Clubhouse agora estão disponíveis
para todas as figuras públicas e
criadores verificados.

Facebooktem feito um grande
avanço no áudio nos últimos
meses. Agora, ele está trazendo
esses recursos juntos. Os usuários
podem acessar um hub de áudio
no aplicativo móvel do Facebook, a
partir do qual podem acessar
podcasts, salas de áudio ao vivo
eclipes curtos.

A empresa está lançando
discretamente o hub no iOS e
Android, como TechCrunchnotas.
Todos os usuários dos EUA com 18
anos ou mais devem ver a opção na
guia Assistir a partir de hoje.

O HUB DE ÁUDIO DO
FACEBOOK PARA
PODCASTS, BATE-PAPOS
AO VIVO E MUITO MAIS
AGORA ESTÁ AO VIVO

Facebook inicialmente lançou salas
de áudio ao vivo, Está Clubhouse e
Twitter Spacesconcorrente, em
julho. Istodizque todas as figuras
públicas e criadores verificados
agora podem hospedar salas de
áudio ao vivo, não apenas aqueles
nos Estados Unidos. 

Todos os grupos do Facebook
também poderão realizar
discussões em áudio. 

A empresa está testando a opção
de criar salas de áudio no Android
(era um recurso exclusivo do iOS
até agora) e você poderá ouvir as
conversas no desktop.

O recurso de clipe de áudio
Soundbites ainda está em beta,
embora o Facebook planeje lançá-
lo de forma mais ampla nos
Estados Unidos nas próximas
semanas.  Além disso, a empresa
tem trabalhado em medidas, como
tecnologia que sinaliza
automaticamente conteúdo
nocivo, para detectar e tomar
medidas em áudio que violam os
Padrões da Comunidade. 

Dada a história do Facebook como
umterreno fértil para
desinformação, essa será uma
questão importante a ser abordada
conforme a empresa avança para o
áudio.

Fonte:
https://www.engadget.com/facebook-
audio-content-hub-live-audio-rooms-
podcasts-170633543.html?
utm_source=podnews.net&utm_mediu
m=email&utm_campaign=podnews.net:
2021-10-12
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https://www.engadget.com/tag/facebook
https://www.engadget.com/facebook-audio-podcast-features-clubhouse-181726338.html
https://techcrunch.com/2021/10/11/facebook-launches-a-audio-hub-in-the-u-s-for-podcasts-live-audio-and-short-form-clips/
https://www.engadget.com/facebook-launches-audio-rooms-and-podcasts-110028076.html
https://www.engadget.com/tag/clubhouse
https://www.engadget.com/twitter-spaces-share-discover-195041240.html
https://twitter.com/alexvoica/status/1447553731126599683
https://www.engadget.com/facebook-misinformation-researchers-incomplete-data-050143486.html


O que significa redirecionar algo?

De acordo com o Cambridge
Dictionary , “Reaproveitamento” é
um verbo que significa “encontrar
um novo uso para uma ideia,
produto ou edifício”. Algumas
pessoas pegaram escadas velhas e
as transformaram em estantes,
outras pegaram latas de
refrigerante e fizeram armaduras
com elas. 

Todos esses são ótimos exemplos
de reaproveitamento, mas como
podemos pegar esse pensamento e
aplicá-lo ao conteúdo do seu
podcast?

Como redirecionar o conteúdo do
seu podcast

Você trabalhou muito no seu
podcast e é importante que você o
compartilhe o mais longe possível.

7 MANEIRAS DE
ADAPTAR SEU
CONTEÚDO DE PODCAST

 Então, vamos pegar seu arquivo de
áudio e ver em quantos pedaços de
conteúdo podemos transformar
esse arquivo.

Não só vamos falar sobre como ele
pode aumentar sua descoberta,
mas também como pode fornecer
mais valor para seus ouvintes, bem
como atrair novos.

1. Crie audiogramas
para conteúdo social
compartilhável

Audiogramas são conteúdos incríveis
para compartilhar em seus sites sociais
ou sites. Um podcast longo às vezes
pode ser demais para alguém
mergulhar, mesmo que seja incrível,
mas com um audiograma, você pode
prendê-los com um destaque ou clipe
específico de seu programa e deixá-los
ansiosos para começar o episódio
completo.

Os audiogramas são muito mais
atraentes do que uma imagem estática
e também são mais propensos a serem
compartilhados do que o conteúdo que
é apenas uma imagem + texto.

2. Dê ao seu podcast
um elemento de
vídeo

Áudio e vídeo são a manteiga de
amendoim e a geléia do sanduíche da
mídia digital. Você pode estar
pensando “meu podcast é áudio, esse é
o objetivo de um podcast”, mas minha
resposta para você é que ainda é muito
possível pegar seu conteúdo de áudio e
aplicar alguns elementos visuais nele!

REVISTA         PODCASTERS

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/repurposing
https://podchaser.com/claim


REVISTA         PODCASTERSVocê não precisa converter todo o
episódio em um vídeo (a menos
que queira), mas pode levar um ou
dois minutos e adicionar imagens
para acompanhar o que está
falando OU até mesmo gravar a si
mesmo enquanto fala no
microfone .

Este é um ótimo material
promocional para o seu programa e
pode existir em todos os seus sites
de mídia social, bem como no seu
site! 

Eles ainda funcionam muito bem
para teasers e anúncios.

3. Converta o
conteúdo do seu
episódio em
infográficos

Talvez o seu podcast exija muita
pesquisa e preparação. 

Pegue alguns dos insights mais
valiosos de seus episódios e
transforme-os em um infográfico. 

Essas imagens acompanhadas de
texto são valiosas e chamam a
atenção. E

les podem funcionar
excepcionalmente bem se você
estiver falando sobre um conteúdo
que envolve estatísticas, porque
você pode então visualizar os dados
e torná-los mais poderosos, mas se
o seu programa é principalmente
narrativo, eles podem funcionar
bem, especialmente como teasers /
anúncios !

4. Escreva seus
episódios como
postagens de blog

Este conteúdo escrito é incrível
para SEO e é algo que muitos de
seus ouvintes podem achar valioso.
Alguns conteúdos são melhores
para ler do que para serem ouvidos,
e às vezes é melhor ter os dois.
Se você tem um tópico realmente
interessante, pode transformar esse
episódio em um artigo e pode
atrair novos ouvintes para o seu
programa, fazendo com que eles
descubram o seu artigo.

Executar um blog e um podcast ao
mesmo tempo pode parecer difícil,
mas você já fez o trabalho difícil
pesquisando e gravando seu
podcast, tudo o que resta é escrever
seu conteúdo em um artigo.

99% Invisible faz isso e tem um
monte de artigos incríveis em seu
site.

5. Execute seu
podcast como uma
transmissão ao vivo

Você já pensou em gravar um de
seus podcasts, mas como uma
transmissão ao vivo? Isso dá a você
a chance de realmente falar com o
público e até mesmo torná-lo
interativo. Este é um ótimo
conteúdo para seus vídeos em
potencial, canal do Youtube /
TikTok e algo que muitos
podcasters realmente usaram para 

https://www.podchaser.com/articles/podcast-insights/9-podcasters-explain-how-they-found-their-voice
https://www.podchaser.com/podcasts/99-invisible-3255
https://99percentinvisible.org/articles/


REVISTA         PODCASTERSmonetizar seus programas .
Faça com que seus fãs possam
fazer perguntas ou até mesmo
fazer algo tão pequeno quanto
adicionar uma reação emoji
quando gostarem (ou não
gostarem) de algo que você diz. É
uma ótima maneira de envolver seu
público.

O Facebook Live é útil, mas mesmo
começar com uma simples
chamada de Zoom pode ser muito
divertido.

6. Comece um
boletim informativo
para o seu podcast

Seus fãs já sintonizam diariamente,
semanalmente ou mensalmente
(dependendo da frequência de
seus episódios) para ouvir você
falar, então por que eles não
estariam interessados   em receber
atualizações e e-mails de você? 
Seu conteúdo pode variar de
recapitulações de seu episódio
mais recente a coisas interessantes
sobre as quais você pensou ou
encontrou em sua pesquisa. Essa é
uma ótima maneira de manter seus
ouvintes engajados e fornecer a
eles mais do que apenas um
arquivo de áudio.

Publique fotos e vídeos dos
bastidores.

Identifique pessoas, histórias e
marcas que você mencionou no
artigo para incentivar novos
compartilhamentos.

Compartilhe seus links em
plataformas de fórum como o
Reddit para iniciar uma
discussão.

Adicione o seu episódio a uma
lista de Podchaser ,
compartilhe-o e marque os
outros podcasts da lista.

7. Adapte seus episódios
em transcrições 

Isso não apenas torna seu podcast
mais acessível para o público com
deficiência auditiva, mas também é
ótimo para SEO. Seus episódios e
conteúdo se tornam pesquisáveis   e
isso vai realmente te impulsionar
nos principais mecanismos de
busca.

This American Life tem transcrições
de todos os episódios em seu site.
Bônus. Aproveite ao máximo as
mídias sociais

Você provavelmente já está
postando seu podcast nas redes
sociais, mas aqui estão algumas
dicas rápidas para ajudar a usar seu
conteúdo para espalhar a palavra.

Ouvir Podcast

https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://podchaser.com/lists
https://podchaser.com/lists
https://www.podchaser.com/podcasts/this-american-life-39961
https://www.thisamericanlife.org/748/transcript
https://www.especialista.site/podcastparapodcasters
https://www.especialista.site/podcastparapodcasters


Se você está interessada(o) em
estudar e tornar-se um
especialista da Saúde e Bem-
Estar do casal, mas não tem
condições financeiras, não se
preocupe!

Pois foi pensando em pessoas
que se encontram nessa
situação que foi criado o
Programa Bolsa Solidária 2021. 

Com esse programa você pode
receber Bolsa até 100% no valor
total do Curso.

Verifique se sua cidade está
liberada. 

Clique abaixo para saber como
funciona o programa.

Mas, e após se formar, o que vai
acontecer? Primeiro, você vai
receber sua Carteira de
Especialista da Saúde e Bem-
estar do Casal Internacional, em
duas versões: Impressa e
Digital, assim, você pode ser
identificado como um
profissional especialista e
qualificado.

Segundo, você pode ter acesso
ao Programa de Qualificação
Continuada, esse programa foi
criado para que o profissional
especializado sempre esteja
atualizado sobre sua carreira.

Desta maneira, além de ganhar
mais conhecimento, também vai
ganhar mais confiança de seus
clientes. E a melhor parte deste
programa é que ele é gratuito!

Além deste ótimo programa,
você vai participar da
Aceleradora. Nela você aprende
a vender seus trabalhos, suas
consultas, seus livros e cursos.

Você aprende do ZERO como
realizar lançamentos e como
faturar de 
R$ 20.000,00 a R$ 1000.000,00
em 7 dias.

PROGRAMA
BOLSA-SOLIDÁRIA
2021

ME TORNEI
ESPECIALISTA, E
AGORA?

EU QUERO

EU QUERO
SABER 

https://www.especialista.site/
https://www.especialista.site/
http://especialista.site/
http://especialista.site/
http://especialista.site/
http://especialista.site/


DICA DE PODCAST

S U G E S T Õ E S  P R A  V O C Ê

S E M  S A B E R  O  Q U E  O U V I R ?



Dica de
Podcast

Um Podcast criado para Podcasters. 

Se você quer criar seu Podcast ou se você

já tem seu Podcast, este podcast é pra

você. Vamos abordar temas essenciais de

maneira objetiva e pensando fora da

caixa. 

Aprenda tudo para alavancar seu Podcast

ou criar seu Podcast do ZERO.

Ficou curioso ou curiosa?

Ouvir Podcast

O Escriba Cafe é o primeiro podcast de

história do Brasil e, também, o primeiro

no formato storytelling. Através de muita

pesquisa e extremo cuidado técnico na

gravação e edição, o resultado é uma

experiência sonora diferente, que traz

conhecimento com emoção.

Ouvir Podcast
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https://www.especialista.site/podcastparapodcasters
https://www.escribacafe.com/
https://www.especialista.site/podcastparapodcasters
https://www.escribacafe.com/


Ouvir Podcast

Conteúdo jornalístico para um abraço

sonoro de provocações, reflexões e

contação de história. A cada novo

episódio mensal, o jornalista Andreh

Jonathas traz uma personagem para

aprofundar suas vivências e histórias aos

ouvintes. Se mexer com você, valeu a

pena!

Ouvir Podcast

Ser mãe pode ser mais leve, pode ser

divertido e no Maternar em Pauta,

trazemos profissionais para um papo

sobre todo aprendizado que a

profissionaliza. Da maternidade real,

passando pelas profissões abraçar nessa

jornada, com apoio de profissionais.

Ouvir Podcast

Paladar Distinto é um Podcast de

entrevistas com chefs de cozinha,

proprietários de restaurante e

empreendedores do setor.  os mais

diversos temas e produtos da Gastronomia

local e Internacional, entrevistando os

maiores especialistas em cada assunto.

Ouvir Podcast

Brasileiros Longe de Casa é um podcast

de entrevistas com conterrâneos que

decidiram viver em outro país. Com

leveza e bom humor, a jornalista Martha

Gonzalez reúne um mix de histórias de

vida, informações de outras culturas e

dicas de viagem  fora do comum.
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https://serifacast.libsyn.com/
https://open.spotify.com/show/0meNyXmIlQ26XoL39ZK4Ge?si=hyl2nTgCT3GnUREUnl5tyg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/0jPghMXbOZoCV1bp9iFnmn?si=edd00c649b22480c
https://open.spotify.com/show/0pVdrqxMEJfxf7lZosC9Fk
https://serifacast.libsyn.com/
https://open.spotify.com/show/0meNyXmIlQ26XoL39ZK4Ge?si=hyl2nTgCT3GnUREUnl5tyg&dl_branch=1
https://open.spotify.com/show/0jPghMXbOZoCV1bp9iFnmn?si=edd00c649b22480c
https://open.spotify.com/show/0pVdrqxMEJfxf7lZosC9Fk


No dia 21 de outubro, dia do podcast, a

Escola do Podcast tem boas taxas de

crescimento a comemorar. Criada pelos

engenheiros Edward Schmitz e Jeferson

Peres, a escola abriu em novembro de

2018 um curso on-line que hoje se chama

Academia do Podcast. 

Outro programa de ensino é o Podcast do

Zero. Juntas, as duas iniciativas somam

914 alunos.

O e-book com tutorial para os

interessados em criar um podcast já foi

baixado quase 80 mil vezes e o canal da

escola no Youtube congrega 10.400

seguidores. 

“A Academia do Podcast é uma

comunidade fechada com curso avançado

e reuniões semanais ao vivo para tirar

dúvidas. Seus alunos estão interessados

em promover o crescimento de podcasts e

em construir um modelo de negócio em

torno do canal”, explica Edward Schmitz.

“A integração da comunidade é tal que em

setembro um dos membros, que vive em

Lisboa, fez um aparte na reunião semanal

para pedir uma colega brasileira em

casamento. 

Depois do ´sim´ e da emoção geral, o

agora noivo veio ao Brasil para encontrar-

se com a futura esposa. É a maior prova de 

que o podcast aproxima as pessoas”,

relata Schmitz.

Os executivos da escola mantêm dois

podcasts: o Vida nos Trilhos e a Escola do

Podcast. Ambos estão disponíveis nos

principais agregadores e somam mais de

180 mil downloads.

ESCOLA DO PODCAST
FAZ A DIFERENÇA NO
MARCADO DE ÁUDIO

Acessar Site
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http://www.escoladopodcast.com/
http://instagram.com/escoladopodcast_
https://www.facebook.com/escoladopodcast
http://www.youtube.com/c/escoladopodcast
http://www.escoladopodcast.com/


Ouvir Podcast

Participação Especial

Patrícia Lorete

 Instagram Janeladapatty

RELACIONAMENTO
E PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA
 MITOS E VERDADES

OUÇA AGORA!

OUÇA AGORA!

7ª Temporada

http://especialista.site/
http://especialista.site/podcastrfc
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Quer divulgar
seu podcast?

Se você tem um Podcast,

pode divulga-lo na próxima

edição, é totalmente

GRATUITO, basta entrar

em contato com a Revista e

pronto!

Clique no link e divulgue

seu podcast!

Divulgar Podcast

https://wa.me/5519992603307
https://wa.me/5519992603307


Não pergunte o que seus ouvintes
podem fazer por você: pergunte o
que você pode fazer para manter
seus ouvintes envolvidos em seu
programa e voltando a cada
episódio. 

O envolvimento dos ouvintes se
resume a mais do que conteúdo
empolgante - embora esse seja um
componente. Os podcasters com os
fãs mais leais são aqueles que
reservam um tempo para se
conectar com seus ouvintes fora do
programa e para considerar seu
feedback e até mesmo suas vozes
em seu podcast. Dar-lhes
mensagens sobre os episódios
também não atrapalha.

As regras de ouro do engajamento
do ouvinte podem ser resumidas
como: mantenha-o consistente,
seja original e torne-o comunitário. 

4 MANEIRAS ÚNICAS DE
ENVOLVER SEUS
OUVINTES DE PODCAST

Veja como incorporá-los ao seu
podcast, para garantir que cada
episódio do seu programa seja
imperdível.

1) Mantenha sua
programação de
produção consistente
e seu conteúdo
atualizado

Os humanos são criaturas de hábitos, e
isso se estende ao nosso
entretenimento. 

Por exemplo, pense em sua série de TV
semanal favorita. Se os três primeiros
episódios saíram em segundas-feiras
consecutivas às 18h00, seguidos de
nenhum episódio por quatro semanas,
e então outro episódio foi ao ar sem
aviso em uma sexta-feira às 15h30, você
ficaria muito frustrado. Você
provavelmente encontrará um
programa diferente para assistir.

Os podcasts são iguais. É por isso que
um dos elementos fundamentais para
criar um podcast de sucesso é seguir
uma programação consistente. Isso
beneficia você e seus ouvintes: eles
sabem quando esperar cada episódio
sem ter que atualizar constantemente o
feed e terão tempo para fazer o
download e ouvir.

No entanto, por mais que os humanos
gostem da rotina em nossas agendas,
também ficamos entediados facilmente
com o mesmo tipo de conteúdo. O que
significa que você precisa manter o
conteúdo de seus episódios o mais
fresco e original possível. Acompanhe
os tópicos que você está cobrindo e as
pessoas com quem está falando, e
certifique-se de que não seja muito
semelhante. 
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https://squadcast.fm/blog/how-to-make-sure-your-listeners-are-engaged-in-your-podcast-content-and-will-keep-coming-back-for-more/?utm_source=podnews.net&utm_medium=email&utm_campaign=podnews.net:2021-09-28


REVISTA         PODCASTERSPor exemplo, o podcast Sway do
New York Times ( gravado usando o
SquadCast !) É um programa de
entrevistas baseado no amplo tema
do poder. Os assuntos incluem
atores, autores, historiadores,
políticos, CEOs (e não apenas em
tecnologia) e pelo menos um
economista comportamental . 

Sabendo que o programa atrai uma
variedade de convidados
interessantes, os ouvintes
continuarão checando apenas para
ver com quem a apresentadora
Kara Swisher está falando naquele
episódio. Mesmo que não gostem
de uma determinada pessoa,
voltarão na próxima vez, porque
sabem que há uma boa chance de
que seja alguém com uma
perspectiva completamente
diferente.

Uma programação consistente
garante às pessoas que um
episódio estará esperando por elas
quando quiserem: a originalidade
garante que elas fiquem intrigadas
o suficiente para se incomodar.

2) Construir uma
comunidade

Fora dos ouvidos, longe da mente -
o podcast equivalente a "longe da
vista, longe da mente". Prenda a
atenção de seus ouvintes e
mantenha seu programa em sua
mente entre os episódios,
conectando-se com eles online. 
Aqui estão algumas maneiras
confiáveis   de iniciar sua
comunidade de podcast online:

Faça um Grupo no
Facebook 

Os Grupos do Facebook podem ser
uma boa maneira de alcançar
muitos dos seus ouvintes de uma
vez, ao mesmo tempo que lhes dá a
oportunidade de iniciar conversas
entre si. 
Quando as pessoas começam a
discutir umas com as outras por
conta própria, você ainda consegue
aquele impulso de marketing sem
nenhum esforço extra. Dito isso,
você deve supervisionar o que está
sendo postado, para garantir que
nenhuma conversa que possa
prejudicar sua marca - sem
mencionar os sentimentos das
pessoas - comece em sua página.

3) Feedback do
ouvinte de boas-
vindas

Depois de criar oportunidades para
se conectar regularmente com seus
ouvintes online, use essas
plataformas para pedir feedback.
Isso pode ser em torno da estrutura
do programa, um novo segmento
que você está experimentando ou
ideias de produtos. Você também
pode pedir sugestões de tópicos e
de quais convidados eles gostariam
de ouvir. 

Você pode facilmente criar
enquetes no Facebook , Twitter e
LinkedIn , ou apenas postar uma
pergunta aberta (se você estiver se
sentindo corajoso!) 

https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.facebook.com/business/learn/lessons/post-polls?utm_source=podnews.net&utm_medium=email&utm_campaign=podnews.net:2021-09-28
https://help.twitter.com/en/using-twitter/twitter-polls?utm_source=podnews.net&utm_medium=email&utm_campaign=podnews.net:2021-09-28
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/119595/create-linkedin-polls?lang=en&utm_source=podnews.net&utm_medium=email&utm_campaign=podnews.net:2021-09-28


REVISTA         PODCASTERS4) Incorpore a
correspondência do
ouvinte em seu
programa

Nas palavras do autor Dale
Carnegie de “Como fazer amigos e
influenciar pessoas”, “O nome de
uma pessoa é, para essa pessoa, o
som mais doce e importante em
qualquer idioma”. Isso inclui um
podcast. 

Incorporar uma seção de “Correio
do Ouvinte” dá às pessoas a
oportunidade de ouvi-lo dizer seus
nomes no programa e compartilhar
suas opiniões - duas coisas que
todo mundo adora. É melhor
colocar isso no final dos episódios.

Dessa forma, quem estiver
interessado em escrever ainda terá
que ouvir o resto do show, e você
não vai incomodar as pessoas que
querem apenas chegar ao evento
principal.

Pode ser difícil gerar contribuições
de ouvinte suficientemente
interessantes (e arejáveis) no início.

Você pode fazer a bola rolar
pedindo respostas a uma pergunta
específica no final de cada episódio
e nas redes sociais e no seu boletim
informativo. 

Se ainda não o fez, configure um
endereço de e-mail apenas para
essas respostas. Dessa forma, você
terá todos em um só lugar, sem
entupir sua caixa de entrada. Uma
vez que os podcasts giram em

 torno de áudio, considere também
configurar um número gratuito do
Google Voice onde as pessoas
podem deixar mensagens de voz
para você adicionar ao podcast.
Depois que você tiver algumas
temporadas no currículo e tiver
construído uma base regular de
ouvintes, as pessoas começarão a
enviar e-mails com menos
insistência de você. 

Por exemplo, coisas que você deve
saber (eles também gravam usando
o SquadCast!) Existem desde 2008 -
tornando os apresentadores Josh
Clark e Chuck Bryant os padrinhos
genuínos do meio. O podcast teve
uma seção de correio de ouvinte na
maior parte desse tempo. 

As pessoas escrevem
principalmente sobre episódios
anteriores, com petiscos extras ou
até mesmo correções. 

Não tenha medo de incluir o
último: as pessoas apreciam a
honestidade e os esforços para
mantê-las informadas.

O fato de você ter ouvintes com os
quais gostaria de se envolver
significa que você começou bem. 

E um podcast não precisa de
centenas de ouvintes para ter
sucesso: às vezes, a lealdade é mais
importante do que um grande
número de downloads. Com essas
dicas, você pode construir uma
comunidade de fãs que assistem a
cada episódio e se envolvem com
você no meio - o sonho de um
podcaster.
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Definitivamente estamos vivendo a
era dos podcasts e, para celebrar a
ascensão dessa mídia, a Deezer
separou algumas tendências de
comportamentos dos usuários da
plataforma. Globalmente, só no ano
passado foi registrado um aumento
de 61% nos fluxos desse tipo de
conteúdo. 

Durante o mesmo período, a
plataforma de streaming também
recebeu um crescimento de 40%
no número de usuários ativos que
escutam podcasts. 

Já em 2021, só no Brasil, o número
de ouvintes cresceu em 24%,
enquanto o número de streams em
podcasts aumentou em 32%, e
quem atualmente assume o
primeiro lugar de podcast mais
ouvido é o “NerdCast”, seguido em
segundo de “Podpah” e “O Assunto” 

SEGUNDO A DEEZER,
24% DOS BRASILEIROS
PASSARAM A OUVIR
PODCAST EM 2021

De olho nas tendências e buscando
disponibilizar um cardápio variado de
atrações para seus ouvintes, a Deezer
oferece várias opções de podcasts
originais, sendo “Céu da Semana”,
apresentado por Mariana Candeias,
astróloga e taróloga, conhecida como
Maga Astrológica, “Amigos do Fim” e
“Quem Quer Ser Um Alienado”, dois
projetos da parceria entre Porta dos
Fundos e a Deezer, os favoritos do
público durante o ano de 2021,
ocupando as três primeiras colocações
no ranking de exclusivos mais
escutados, seguido por “Só acho
engraçado que” e “Bom Dia, Cid
Moreira“, em quarto e quinto lugar.

O levantamento também mostrou que
os gêneros que mais interessam a
audiência brasileira são os que falam
sobre as questões experienciadas pela
sociedade. A comédia aparece em
segundo, espiritualidade e religião,
educação e estilo e hobbies seguem
em terceiro, quarto e quinto lugares,
respectivamente. Oito da manhã foi o
horário escolhido pela maioria dos
ouvintes e os podcasts mais curtos, de
até 10 minutos, são os preferidos dos
ouvintes. Por fim, as principais cidades
que consomem podcasts no Brasil são
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte, Curitiba e Recife.

https://www.deezer.com/br/show/45529
https://www.deezer.com/br/show/2513102
https://www.deezer.com/br/show/904772
https://www.deezer.com/br/show/62292
https://www.deezer.com/br/show/2895302
https://www.deezer.com/br/show/2653932
https://www.deezer.com/br/show/1724902
https://www.deezer.com/br/show/1139792


Bom, que o podcast é uma mídia
que vem conquistando cada vez
mais usuários e anunciantes, você
já está cansado de saber, certo?
Como contra fatos não há
argumentos, vim trazer hoje uma
análise do estudo que a PWC fez
para o IAB US sobre a receita
publicitária em podcast em 2020
nos EUA. Apesar de não chegar à
marca de US$ 1 bilhão como
prometido há três anos, mesmo
com a pandemia o mercado
apresentou um considerável
crescimento mostrando a força
deste “velho-novo” meio.

Em um país em que mais da
metade da população com mais de
12 anos já ouviu um podcast pelo
menos uma vez e possui uma
audiência mensal de mais de 116
milhões de pessoas, é de se esperar
que o mercado procure se

A CASA DOS BILHÕES
PARA OS PODCASTS
ESTÁ LOGO AÍ

 comunicar com seu consumidor por
este meio. Mesmo em um ano tão
intenso e diferente do que estávamos
acostumados, 2020 se mostrou
promissor para o podcast. De acordo
com o relatório, o crescimento dessa
mídia nos EUA foi de 19% em
comparação a 2019, gerando uma
receita total de US$ 842,3 milhões.

No entanto, não é apenas o que foi
atingido no ano passado que nos
chama a atenção. A projeção para este
ano – e para os próximos – é de brilhar
os olhos! Os dados do IAB US projetam,
só para 2021, um crescimento de 60%
na receita, ultrapassando a casa do
bilhão, com um montante de US$
1,347.9 bilhões. Até 2023, são esperados
US$ 2 bilhões.

Qual a leitura dessa projeção? O que
vemos nos EUA é um número crescente
de grandes anunciantes desenvolvendo
campanhas de “brand awareness”
voltadas para o meio. Se em 2018, elas
tinham um share de 38%, em 2020, o
índice é 45%.

É nítido que os anunciantes estão
vendo o potencial deste mercado, ainda
mais nesse período em que as pessoas
estão mais em casa, conectadas com 
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conteúdos diversos, do informativo
ao entretenimento. Os podcasts
oferecem para as marcas a
possibilidade de falar com os seus
consumidores em um ambiente
pessoal e imersivo em um
momento de descontração e
aprendizado. Mas não é só o
conteúdo que vem atraindo
anunciantes. Novas ferramentas e
modelos de compras como a
possibilidade de realizar
campanhas com anúncios
dinâmicos, spots pré-gravados, por
exemplo, que podem ter duração
de até 2 minutos, muitas vezes em
forma de testemunhais, facilitam a
compra e garantem volumes
definidos para os anunciantes, além
de um aproveitamento de todo o
inventário para os publishers. O
relatório mostra que esse formato
impulsionou o crescimento no ano
passado representando 67% de
todo investimento, contra 48% em
2019.

Diferentemente de outros formatos
de anúncio como o vídeo e display
que muitas vezes atrapalham o
consumo do conteúdo, os anúncios
dinâmicos em podcasts são
marcados pelo editor programa a
programa como em um break de
uma rádio. Sem atrapalhar a sua
audiência, os anúncios em podcast
são aprovados por 78% dos
ouvintes, o que resulta em um
melhor engajamento e crescimento
do ROI (retorno do investimento). O
relatório ainda aponta que metade
das entregas foram em formatos
com mais de 30’’, mais uma prova
de que o ouvinte se interessa por
anúncios em podcast.

No entanto, a compra
programática ainda está nos “baby
steps”. O que isso quer dizer? O IAB
US e a PWC mostram que ela
representou apenas 2,2% da receita
em podcast em 2020. Quase não
mudou quando comparada ao ano
anterior (2,9%), o que prova que
ainda há um longo caminho a ser
percorrido nesse sentido.

No quesito investimento por
indústria, o setor de varejo (ou
“Direct to consumer” como o
relatório denomina) se manteve na
primeira posição, com o maior
market share (19%) em 2020, tendo
uma ligeira queda se comparado a
2019 (22%). Porém, setores como o
farmacêutico (9%) mais do que
dobrou o seu share, e o de
entretenimento (9%) cresceu muito
neste último ano.

A realização de campanhas em
podcast vem se mostrando uma
vantagem em um mercado em
ascensão. São múltiplas
oportunidades a serem exploradas,
tanto para os podcasters quanto
para os anunciantes. No Brasil, já
temos audiência, programas e
tecnologia para acompanhar o
crescimento nos EUA, basta as
marcas olhem, ou melhor, escutem
o que está acontecendo por lá.

E você, vai continuar fora dessa?

Fonte: 
https://www.meioemensagem.com.br/home/
opiniao/2021/07/07/a-casa-dos-bilhoes-para-
os-podcasts-esta-logo-ai.html?
utm_campaign=fluxo_-_reegajamento_mv_-
_01&utm_medium=email&utm_source=RD+St
ation

https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers


Apple Podcasts obteve 55% dos
downloads em agosto de 2021;
Spotify obteve 14% (dobrando em
downloads ano a ano); e o Google
Podcasts é o terceiro com 4,29%
(um aumento de quase 150%). Os
podcasts em alto-falantes
inteligentes aumentaram em um
terço.

Os EUA ocupam o primeiro lugar,
respondendo por cerca de 60% de todos
os downloads desde o Podcast Day 2020.
Mas, embora os EUA ainda estejam
crescendo na casa dos dois dígitos ano a
ano, de forma alguma eles viram o maior
salto no crescimento. Não, esse lugar é
ocupado pela Turquia, que cresceu 552%,
e depois pela Índia, que cresceu 524%.
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O Clubhouse, nova rede social que
está ganhando popularidade
mundial, é uma espécie de podcast
aberto que conta com a presença
de celebridades e salas de bate-
papo sobre diversos temas.

O aplicativo também oferece uma
opção para conversas privadas em
salas apenas com amigos próximos.
Mas o que chamou muita atenção
foi o fato que para entrar em
qualquer uma das salas do
Clubhouse é necessário receber um
convite.

O sistema de convite para entrar na
rede social fez muito sucesso com o
início do app e, provavelmente,
ocasionou a grande “febre”
mundial. Afinal, os usuários que
conseguiam efetuar o login na
plataforma se sentiam um tanto
quanto especiais.

CLUBHOUSE: O QUE É E
COMO FUNCIONA A
REDE SOCIAL DE ÁUDIOS

Além disso, a ferramenta utilizou dos
convites para não perder o controle do
crescimento. Pois, no momento da
fama repentina a empresa ainda tinha
uma equipe pequenas para gerenciar o
aplicativo e a sobrecarga poderia afetar
diretamente a experiência dos usuários.

O cofundador e CEO do Clubhouse, Paul
Davison, declarou que a rede social
poderá deixar o sistema de convites
para trás até agosto, mas não deu uma
data específica para o feito.

Diferentemente do WhatsApp, na rede
social não é possível escrever
mensagens, enviar fotos ou vídeos,
apenas mandar áudios.

Vale lembrar que o Clubhouse ganhou
grande popularidade quando Elon
Musk, dono da Tesla e Space X,
participou de salas de conversa. Em
uma semana, as buscas pelo aplicativo
no Google cresceram 525%, mostrando
o novo fenômeno que estava se
aproximando.

O que você precisa saber sobre o
Clubhouse

No Clubhouse as durações das salas de
bate-papo possuem tempo pré-
determinado pelo criador e não há
opção para salvar ou gravar as
conversas da rede social e elas também
não ficam armazenadas na plataforma.

As salas do aplicativo podem chegar a
ter cinco mil participantes simultâneos
e o criador do bate-papo pode controlar
a autorização de uso dos microfones
dos participantes.

Para conseguir um convite não é
necessário ter um amigo na plataforma,
basta baixar o aplicativo e entrar em
uma lista de espera sincronizada com
os contados do telefone.

https://olhardigital.com.br/tag/podcast/
https://olhardigital.com.br/tag/bate-papo/
https://olhardigital.com.br/tag/clubhouse/
https://olhardigital.com.br/editorias/internet-e-redes-sociais/
https://olhardigital.com.br/tag/redes-sociais/
https://apps.apple.com/us/app/clubhouse-drop-in-audio-chat/id1503133294#:~:text=Clubhouse%20is%20a%20space%20for,what%20others%20are%20talking%20about.
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Os criadores da plataforma, Rohan
Seth, ex-funcionário do Google, e
por Paul Davidson, empresário do
Vale do Silício, anunciaram em
janeiro deste ano que estão
trabalhando em um versão para
Android que deve ser lançada em
breve.

Os fundadores revelaram que se
conheceram em 2011 e trabalharam
em diversas ideias até chegar no
Clubhouse, um “novo tipo de
produto social baseado na voz,
permitindo que pessoas em todos
os lugares falem, contem histórias,
desenvolvam ideias e criem
amizades ao redor do mundo”.

Clubhouse banido na China

O aplicativo foi bloqueado pelo
“Grande Firewall” da China.
Usuários em grupos de WeChat
começaram a relatar inabilidade de
se conectar ao serviço na manhã
desta segunda-feira (8), e tentam
ajudar uns aos outros a contornar o
bloqueio usando tecnologias como
uma VPN.

A rede recebeu críticas até mesmo
nos EUA, por sua moderação
ineficaz e ausência de sistemas de
prevenção de abuso, portanto não é
de se espantar que fosse banida na
China, país onde o governo exerce
controle rígido sobre todos os
meios de comunicação.

Spotify lançou app Greenroom
para concorrer com o Clubhouse

O Spotify lançou um novo
aplicativo nesta quarta-feira (16)
para concorrer com o Clubhouse no
mercado de redes sociais de chats
de voz. A nova ferramenta do
streaming sueco de música ganhou
o nome de Greenroom.

Apesar de ser um novo lançamento
do Spotify, o Greenroom é a
remodelação do aplicativo Locker
Room, que foi comprado pela
empresa em março deste ano, só
que com novos recursos.

Os moderadores poderão controlar
quem terá acesso ao microfone e os
ouvintes podem interagir com
aplausos, ou pedir a palavra.
O novo aplicativo do Spotify estará
disponível de maneira gratuita para
Android e iOS em 135 país,
incluindo o Brasil.

O Spotify anunciou que criará um
Fundo para Criadores, com intuito
de ajudar de maneira amigável as
pessoas que trabalham com a
plataforma a monetizar seu
conteúdo. A empresa não anunciou
a data exata da abertura do fundo,

https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://olhardigital.com.br/2020/07/24/seguranca/melhores-vpns-gratuitas-5-motivos-do-por-que-elas-nao-existem/
https://olhardigital.com.br/tag/spotify/
https://olhardigital.com.br/tag/chat-de-voz/
https://olhardigital.com.br/tag/android/
https://olhardigital.com.br/tag/ios/
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se inscrevam para participar do
movimento.

“Acreditamos que o Spotify tem
uma oportunidade não apenas
para permitir transmissões ao vivo,
mas para ajudar na descoberta,
impulsionar o consumo e acelerar o
crescimento da categoria ao vivo
em geral. 

O lançamento do aplicativo de hoje
é a nossa oportunidade de começar
a estabelecer as bases para a lista
de conteúdo e recursos
empolgantes que o Spotify tem
guardado em nossa aventura em
áudio ao vivo”, afirmou a empresa
em seu blog oficial.

Fonte:
https://olhardigital.com.br/2021/06/
16/tira-duvidas/clubhouse-o-que-e-
e-como-funciona-a-rede-social-de-
audios/

https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://www.podchaser.com/articles/resources/how-to-make-your-podcast-attractive-to-advertisers
https://newsroom.spotify.com/2021-06-16/get-to-know-some-of-the-features-in-our-live-interactive-audio-offering-greenroom/


O especialista da saúde e bem-estar do

casal é um dos campos de trabalho mais

interessantes em que uma pessoa pode

se especializar.

Não só permite intervir em uma área da

vida de extrema importância para

muitas pessoas, mas também contribui

para a adoção de técnicas que vão além

do indivíduo.

Ou seja, parte de uma concepção de

bem-estar emocional em seus

relacionamentos, buscando ajudar os

casais a conquistarem o

relacionamento que sempre desejaram.

Se você ficou curioso(a), então me

acompanha até o fim deste artigo para

saber mais sobre a profissão que mais

cresceu durante a pandemia. Vamos lá? 

A pandemia da Covid-19 trouxe muitos

desafios às pessoas, em vários aspectos

diferentes, pois a quarentena fez com

que elas ficassem mais em suas casas,

convivendo com os seus familiares e

com quem moram.

No que diz respeito aos casais, as

dificuldades também estão sendo

grandes, de forma que, as pessoas que

antes tinham rotinas, saíam para

passear e trabalhar, agora tem que

conviver em tempo integral com os

seus parceiros.

Essa realidade está causando muitos

conflitos, de modo que, o segundo

semestre de 2020 registrou o maior

número de divórcios registrados em

cartórios na história do Brasil, segundo

um levantamento do Colégio Notarial

do Brasil — Conselho Federal

(CNB/CF).

A PROFISSÃO QUE MAIS
CRESCEU EM 2021:
ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-ESTAR 
DO CASAL

O QUE É E QUAL O
OBJETIVO DE UM
ESPECIALISTA?



A separação do cantor Gusttavo Lima e

da modelo Andressa Suita teve

repercussão nacional, e é um exemplo

de como a quarentena pode atingir os

relacionamentos amorosos, de forma

que, para grande parcela da população,

eram considerados um “casal perfeito”.

Outra separação polêmica foi da coach

Mayra Cardi e do ator Arthur Aguiar.

Porém, não são só casais famosos que

vem passando por dificuldades nos

relacionamentos, pessoas comuns

também, principalmente, devido à

dificuldade do momento e a sua

duração, já que faz mais de um ano que

estão vivendo em isolamento.

Assim, a profissão de especialista da

saúde e bem-estar do casal surge para

auxiliar essas pessoas a enfrentarem as

dificuldades nos seus relacionamentos.

Essa profissão foi a que mais cresceu

em 2021, pois está ocorrendo uma

grande procura pelos casais, de forma

que, a alta crescente é decorrência de

estarem procurando formas para

resolverem os seus conflitos.

O especialista da saúde e bem-estar do

casal possui técnicas exclusivas para

dar muito mais velocidade na solução

dos problemas do casal, assim, trabalha

melhorando as suas vidas, seus

relaiconamentos agregando valor e

prosperidade, com o intuito de

manterem uma relação saudável e

duradoura.

Os conflitos conjugais estão entre os

principais agentes de estresse,

depressão e ansiedade, de modo que a

comunicação ineficaz por exemplo é um

agravante dos atritos.

Dessa forma, a falta de habilidade de

comunicação se torna destrutiva

podendo gerar, potencializar ou manter

problemas conjugais. 

Pesquisas apontam que a satisfação

conjugal é mais importante para o bem-

estar pessoal do que fatores como

sucesso profissional, moradia e

finanças.

O QUE FAZ UM
ESPECIALISTA DA
SAÚDE E BEM-
ESTAR DO CASAL?

Acessar site

http://especialista.site/
http://especialista.site/


O profissional auxilia, principalmente,

por meio técnicas que clareiam as

situações conjugais e fazem os cônjuges

ter foco nas questões a serem

resolvidas, de forma que são realizadas

atividades para que possam melhorar a

comunicação e demais situações que o

casal enfrenta.

Também é feito dinâmicas, jogos,

técnicas, produtos que levem às

resoluções de questionamentos e que

ampliem a visão sobre o

relacionamento.

O especialista da saúde e bem-estar do

casal trabalha em diversas questões,

como:

·Relacionamento na Rotina
·Traição
·Separação
·Superação do Luto Emocional
·Dependência Emocional
·Educação Sexual
·Sexualidade
·Dificuldade de Ereção /
Ejaculação Precoce
·Dificuldade de Atingir o Orgasmo
·Cursos para Casais
·Nascimentos dos Filhos
·Ansiedade no Relacionamento
·Falta de comunicação do Casal
·Brigas Constantes
·Relacionamento Abusivo
·Compulsividade 
·Descobrir a linguagem primária
de amor dos cônjuges
·Analisar as emoções que cada um
expressa ou reprimem em relação
ao outro

Acessar Curso
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Lembrando que esses são alguns

exemplos de dores que o especialista

da saúde e bem-estar do casal trata.

A partir dessa análise, ele será capaz

de desvendar as raízes dos principais

problemas entre os cônjuges.

Logo, ciente dos valores, dos gostos e

das necessidades individuais e do

casal, podem ser tratados objetivos

para os parceiros que irão se engajar

de forma mais funcional no

relacionamento.

Importante dizer que o trabalho do

especialista da saúde e bem-estar do

casal pode ser realizado de 3 formas:

1ª Forma é ter seu
consultório físico

2ª Forma é atender
seus clientes em suas
residências ou local de
trabalho

3ª Forma é atender
através do seu
consultório virtual,
nesta caso o
especialista pode optar
a não ter seu
consultório físico.

Acessar Curso
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Se você se interessou por essa área

que está crescendo tanto, e deseja se

tornar especialista da saúde e bem-

estar do casal o salário médio varia de

R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00 por mês.
Podendo atingir até 50.000,00 mês
caso o especialista trabalhe com

cursos para os casais.

O Instituto Educacional MM Academy

oferece o curso para exercer esta

profissão. 

O instituto é a 1ª Escola para

Formação de Especialistas da Saúde e

Bem-estar do Casal do mundo, conta

com mais de 2.000 profissionais já

formados em todo Mundo e com uma

taxa de 95% de aprovação dos alunos

que realizam o curso.

O Instituto tem Alunos em 19 estados

brasileiros e também em 9 países

Japão, Peru, Argentina, Paraguay,

México, Alemanha, Suíça, Irlanda e

Portugal.

O curso abrange 1.000 aulas, sendo

100% online. 

Além disso, esse é um mercado

inexplorado, no sentido de que ainda

tem muito a se desenvolver e crescer,

bem como tem um respaldo da

Associação Brasileira de Profissionais

da Saúde e Bem-estar do Casal e o

Conselho Autorregulatório de

Profissões que dá suporte a esses

profissionais.

QUER TRABALHAR
COMO ESPECIALISTA
DA SAÚDE E BEM-
ESTAR DO CASAL?

Acessar Curso
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Qualquer profissão cujo centro

de trabalho e atenção sejam as

pessoas, oferece as experiências

mais enriquecedoras e

interessantes.

Ser especialista de casais é um

trabalho com muitos

componentes, todos fascinantes,

e uma excelente rentabilidade.

A dinâmica nas relações

amorosas continua mudando, o

que faz com que muitos casais

busquem orientação para se

ajustarem pessoalmente ou

online, com um profissional que

vai dentro das causas para

resolver seus problemas.

Está com conflitos no

relacionamento? Tem amigos

que estão passando por

problemas na vida a dois? Então

essa é a hora de você convidá-los

e de participar do nosso

programa.

Acesse a página do Instituto MM

Academy e seja um especialista

em resolver conflitos amorosos.

A hora de começar é agora!

QUERO COMEÇAR
AGORA MESMO

Acessar Curso
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PROFISSIONAIS
AJUDAM
GRATUITAMENTE
CASAIS EM TODO O
MUNDO
Especialistas da Saúde e do

Bem-estar do Espaço Novo Dia

ajudam gratuitamente casais

em todo mundo a melhorarem

seu relacionamento e vida

afetiva.

Muitos casais experimentam

conflitos diários em seu

relacionamento; seja por conta

do estresse do dia a dia, da

rotina de trabalho, dos filhos,

entre vários outros motivos.

Esses conflitos podem

prejudicar substancialmente o

bem-estar do casal e seu

relacionamento familiar.

Se você está se

perguntando como

realmente é essa

profissão, o que faz

um especialista de

saúde e bem-estar do

casal, como ele se

prepara para ajudar

em um

relacionamento e

como trabalha, este

artigo é para você!

REVISTA         PODCASTERS



É POSSÍVEL
RESOLVER
CONFLITOS COM
AJUDA DE UM
PROFISSIONAL
Segundo fonte da Exame.com

em reportagem publicada no

site do Instituto Educacional

MM Academy:

“Um dos principais problemas

dos relacionamentos amorosos

modernos está na falta de

conversa e compreensão do

outro - de forma que surgem,

constantemente, muitas

comparações com os casais à

moda antiga.

E, como em todo

relacionamento, a resposta para

uma convivência feliz é quase

sempre a maneira de conversar

e argumentar.

Pensando nisso, psicólogos da

Universidade do Tennessee, nos

Estados Unidos, estudaram

casais que estão há muito

tempo juntos e como eles

costumam resolver suas

discussões”.

Nesta pesquisa publicada pelo

site, foi concluído que os casais

são mais felizes quando

priorizam suas individualidades.

Realmente, manter a saúde

do relacionamento em dia

nesse mundo louco e corrido

que vivemos não é tarefa fácil

- Lidar com a rotina não é

fácil.

Os casais tem que aprender a

lidar com a monotonia, com

as preocupações domésticas,

estarem disponíveis para o

diálogo. Isso tudo vai

esgotando o relacionamento.

Página Oficial
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CASAIS BUSCAM
ALTERNATIVAS
PARA RESOLVER
PROBLEMAS
Em pesquisa realizada

em junho de 2020, o

Instituto de Pesquisa da

Saúde e Bem-Estar do

Casal (IPESC) divulgou

que:

32% dos casais

buscam melhoria

no relacionamento

com seu parceiro

ou parceira;

31% mencionam

precisar melhorar

sua vida amorosa;

37% apontam as

duas opções como

sendo necessárias no

seu relacionamento.

https://www.especialista.site/ipesc


Para alcançarem esse objetivo,

muitos casais recorrem a

alternativas diversas. 

O Instituto de Pesquisa da

Saúde e Bem-estar do Casal

divulgou na mesma pesquisa

que 20% desses casais

recorrem, por exemplo, a

aquisição de produtos eróticos

visando apimentar a relação

com seu parceiro.

Mas e aí, será que dá certo? Será

que o efeito desses artifícios

trará ao casal uma experiência

duradoura de melhoria para seu

relacionamento?

Na mesma pesquisa realizada

pelo IPESC, procurou-se

identificar a probabilidade

desses casais procurarem a

ajuda de um profissional

especializado no assunto, sendo

identificada a aderência de 46%

dos entrevistados.

É neste momento que entram

em cena os profissionais do

Espaço Novo Dia.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



O Espaço Novo Dia foi criado,

através do MM Academy -

Instituto Educacional, para

ajudar você a ter um

relacionamento, mas não como

algo temporário e, sim, ensiná-lo

a enfrentar qualquer que seja os

desafios que estejam na sua vida

e a experimentar uma

experiência de melhoria de vida

duradoura junto ao seu

parceiro(a).

O programa oferece consultas e

tratamentos gratuitos,

oferecidos por profissionais

Especialistas da Saúde e Bem-

Estar de todo mundo, que

realiza consultas e tratamentos

para pessoas que precisam

melhorar seu relacionamento,

mas não tem condições

financeiras de pagar.

São oferecidas consultas

gratuitas pela internet, grupos

de apoio, aconselhamento, e

acompanhamento diário no

intuito de ajudar o casal a

resolver de vez situações que

causam mal estar em seu

relacionamento ou vida pessoal.

O programa faz parte do Instituto

Educacional MM Academy,

fundado em 2016 pela ABRAMESI

– Associação Brasileira dos

Profissionais da Saúde e Bem-

estar do Casal, com objetivo de

oferecer qualificação e formação

profissional para aquelas pessoas

interessadas a ingressar nesta

profissão e a transformarem vidas

de casais em todo o mundo.

No decorrer de seus 5 anos de

existência o MM Academy já

formou mais de 1.500 alunos em

19 Estados Brasileiros e 9 países

diferentes como Japão, Peru,

Argentina, Paraguai, México,

Alemanha, Suíça, Irlanda e

Portugal.

95% dos alunos estão satisfeitos

com o curso e atuam na área

transformando a vida de milhares

de casais pelo mundo.

O curso de Especialista em Saúde

e Bem-estar do casal é destinado

a pessoas que gostam de falar

sobre relacionamento e fazer

disso sua profissão e criar seu

próprio negócio - Não é necessário

ter uma formação anterior na área

da saúde.

O maior quesito para se encaixar

no perfil do curso é querer

transformar a vida de casais,

sendo bem remunerado por isso.

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL
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No site do Espaço Novo Dia você

tem todas as informações acerca

do programa, além de

riquíssimos conteúdos de leitura

para te auxiliar em todo o

processo.

Basta você ir até lá, preencher a

solicitação de consulta gratuita e

aguardar que um profissional

logo entrará em contato.

Ajudar duas pessoas em suas

dificuldades para alcançar o

relacionamento que desejam é

um trabalho maravilhoso.

Quando pensamos em um

especialista de casais, nos

referimos a "alguém que ouve ou

sabe dar bons conselhos", mas

essa profissão vai muito além

desses conceitos simples.

Para você que está com algum

tipo de problema no seu

relacionamento, ou então para

você que quer mudar de vida e

dar aquele gás nas suas finanças.

Vale a pena conferir! SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



CONHEÇA A RÁDIO DESEJO 
SECRETO: A RÁDIO EXCLUSIVA 
PARA RELACIONAMENTO E 
VIDA SEXUAL DO BRASIL

SAÚDE BEM-ESTAR DO CASAL



A Rede Desejo Secreto lança
a Rádio Desejo Secreto, a
rádio exclusiva para
relacionamento e vida sexual
de homens e mulheres. O
objetivo é entreter
musicalmente e transmitir
informações sobre diversos
temas que norteiam a saúde
e bem-estar de casais.

Além de músicas românticas
e sensuais, o ouvinte poderá
conferir também assuntos
sobre saúde, bem-estar,
relacionamento e
sexualidade de casais. O
melhor conteúdo do Brasil
através da Rádio Desejo
Secreto proporciona ao
ouvinte um dia todo especial
e informativo.

“Os temas da Rádio Desejo
Secreto fazem dela ser um
grande diferencial, uma rádio
exclusiva falando de
relacionamento e
sexualidade. Para quem quer
saber desses assuntos, a
rádio é uma boa opção”, diz o
CEO e presidente da rede,
Everton Moreira.

A Rádio Desejo Secreto
proporciona ao ouvinte total
liberdade de circulação e
local. “Você pode ouvir em
qualquer lugar, às vezes
você está malhando, está no
trânsito, na academia e está
ouvindo a rádio. Às vezes
você quer ouvir sobre
sexualidade e tem que
assistir a muitos vídeos e
não é em qualquer lugar
que se pode assistir vídeo,
mas com a Rádio basta pôr
o fone de ouvido e pronto”,
explica Moreira.

A programação da Rádio
Desejo Secreto está em
construção, mas já existem
profissionais de saúde
realizando alguns
programas, como o
Programa Pergunte à
Sexóloga, além de horários
de música. Mesmo em
construção, a Rádio está no
ar normalmente. De acordo
com Moreira, no site da
Rádio Desejo Secreto, o
ouvinte poderá em breve ter
acesso à toda programação.

A participação do público
na Rádio é de extrema
importância, pois valida
sua credibilidade e
valoriza os profissionais
do setor de saúde e
relacionamento. “O
público pode mandar
mensagem via whatsapp,
e-mail ou pelo chat da
página no facebook”,
conta Moreira.

Confira agora
mesmo a Rádio
Desejo Secreto, a
rádio exclusiva
para
relacionamento e
vida sexual do
Brasil.
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Você conhece o Curso

de Especialista da

Saúde e Bem-Estar do

casal do Instituto

Educacional MM

Academy? Estudando

de forma 100% online

você pode conseguir

ganhar até 15.000

reais por mês!

Quer saber mais? Então

me acompanhe até o

final dessa matéria.

O QUE O INSTITUTO
EDUCACIONAL MM
ACADEMY TEM A
OFERECER?

O Instituto Educacional MM
Academy foi criado em
2016, pelo seu CEO Everton
Moreira, presidente da
ABRAMESI - Associação
Brasileira dos Profissionais
da Saúde e Bem-estar do
Casal.

Ele tem como objetivo a
capacitação e formação de
especialistas em tornar
melhor a vida amorosa dos
casais.

O instituto conta com mais
de 2.000 profissionais já
formados em todo o mundo
e com uma taxa de 95% de
aprovação dos alunos que
realizam o curso.

São alunos espalhados em
19 estados brasileiros e,
também, em 9 países
(Japão, Peru, Argentina,
Paraguay, México,
Alemanha, Suíça, Irlanda e
Portugal).


