
Com a tecnologia Podcast as rádios convencionais terão que se repensar  
 
Você já pensou em ser um podcaster de plantão? Antes você precisa saber o que é Podcast. De 
forma resumida, o Podcast pode ser definido como uma ferramenta que possibilita a 
publicação de arquivos de áudio na Internet. Observando com um olhar mais crítico, os 
Podcasts também poderiam ser definidos como nada mais do que arquivos em Mp3 
disponibilizados na Internet.  
 
Todo esse processo é novo e muito simples. Para alguns estudiosos essa novidade tecnológica 
pode ser vista como uma evolução do meio rádio, em que o ouvinte tem a possibilidade de 
montar a sua própria programação e ouvi-la onde, quando e como quiser. O coordenador do 
curso de Informática da Universidade Estácio de Sá, Marcelo Badin, explica que esse processo 
democratiza a comunicação no meio internet e aquece o marketing empresarial. "Diversas 
empresas mundiais e nacionais estão investindo no podcast por acreditar que vai ser aceito 
entre os usuários de internet. Pensando nesse sentido, ele pode ser visto como uma forma de 
marketing, propagando os produtos de uma empresa, como é o caso da Volkswagen, da 
Heineken e da Kaiser. No mês de novembro, a Kaiser fez uma promoção com os seus clientes, 
na qual eles faziam um Podcast com o nome da empresa e concorriam a prêmios. Porém acho 
que a entrada de uma nova tecnologia sempre abala alguma outra estrutura, e neste caso, as 
rádios convencionais terão que se repensar", explicou. 
 
GLOSSÁRIO WEB 
 
Podcast = é o programa propriamente dito  
Podcasting = é o ato de gravar e publicar podcasts   
Podcaster = é quem grava e publica podcasts   
Podcatcher = é quem ouve (no Brasil este termo não é utilizado, sendo mais comum a 
tradicional palavra "Ouvinte").   
 
Como ser um Podcaster  
Inicialmente, para se ter um Podcast são necessários basicamente um computador com som, 
microfone e um software de gravação, que possibilitarão a produção e arquivo desse material 
sonoro. Cada produtor incrementa seus trabalhos com efeitos e vinhetas que lhe servirem 
melhor, todos facilmente achados em sites virtuais. O material produzido pode variar desde 
culinária a propaganda de um produto específico, as editorias são diversas.  
 
Depois, todo esse material precisa ser registrado em um sistema agregador, sendo o mais 
comum atualmente o iTunes, que é responsável pela verificação e download das novas 
atualizações do Podcast selecionado. Resumindo, através da tecnologia RSS (Really Simple 
Syndication), todo esse conteúdo é entregue de bandeja no desktop dos internautas, 
dispensando cliques nos favoritos, pois através dele o sistema baixa automaticamente cada 
atualização do conteúdo selecionado pelo usuário, poupando-lhe um bom trabalho e deixando 
apenas a decisão de quando você vai querer ouvir o novo arquivo.  
 
Mas a novidade não pára por aí. A mesma tecnologia permite duas formas de acesso aos 
arquivos sonoros: pelos sites correspondentes ou com o download de um software que faz a 
atualização de novas gravações, automaticamente. O coordenador da Podcom Brasil, 
especializada na tecnologia em área nacional, Walter Mattos, explica que a idéia inicial era que 
o Podcast fosse utilizado como uma espécie de audioblog, em que qualquer pessoa que tivesse 
interesse pudesse produzir seu próprio Podcast. Porém, a tecnologia já se tornou uma grande 
arma para a publicidade e o marketing. "O Podcast traz para as empresas a vantagem de 
trabalhar diretamente com o seu público-alvo, fidelizá-lo com o sistema RSS (de atualização) e 
passar todas as informações que a empresa deseja aos seus 'consumidores'. Já vem trazendo 
tanta lucratividade para empresas, que estas já decidiram investir nessa nova tecnologia em 
todo o mundo", explicou Mattos.  
 
 
 
 



A tecnologia no Brasil 
 
Depois de ser utilizado pelo astronauta Steve Robison - NASA, para descrever ao mundo todo 
a experiência de estar a bordo do ônibus espacial Discovery e de sabermos que o presidente 
americano George W. Bush também tem seu podcast de atualização semanal, chegou a vez do 
Brasil. Ainda a passos lentos, a tecnologia vem penetrando no mundo digital brasileiro.  
 
Pesquisa realizada pela revista INFO em setembro deste ano estima que o Brasil já possua 
cerca de 150 Podcasts e uma média de 2 mil ouvintes. Mas na divulgação a revista destacou a 
possibilidade de duplicação deste número, duas ou três semanas depois de sua publicação. A 
primeira aparição midiática do Podcast foi em 12 de fevereiro de 2004, pelo ex-VJ da MTV 
americana, Adam Cury, chegando ao Brasil apenas em novembro deste mesmo ano.  
 
Embora ainda engatinhando, os Podcasts já vêm ocupando espaço nacionalmente, com a 
criação de diferentes portais sobre o assunto, entre eles o Podcom Brasil e o Vocêpod. Essas 
informações variam desde dicas de montagem a hospedagem de conteúdos. Para o 
programador gráfico e Podcaster Eddie Silva, logo vai haver um "boom" da tecnologia no país, 
assim como já aconteceu nos Estados Unidos e na Europa. "Montei um portal, primeiro para 
ajudar na divulgação do Podcast no Brasil, e, segundo, pois acredito que tem bastante gente 
criativa, mas que ainda não descobriu as possibilidades oferecidas por essa nova tecnologia" 
diz Eddie Silva, que aposta suas fichas num serviço mais interativo e de fácil acesso e 
compreensão a todos.   
 
A sua expansão vem sendo tão significativa no mercado brasileiro que já é comum se ver a 
seguinte propaganda: "Acesse! Oferecemos um portal gratuito de hospedagem de 600 mb de 
espaço e 10 gigabaytes de transferência". Não bastasse isso, até mesmo sites de 
relacionamento como o Orkut já possuem comunidades brasileiras que discutem assuntos de 
Podcaster para Podcaster.  
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