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A nova mania que atrai os jovens de todo o mundo está indo além de tocar música e se torna 
uma mídia completa. 
 
O iPod, aparelho que toca música digital em MP3, é mais popular do que cerveja nos Estados 
Unidos, segundo estudo realizado pelo grupo norte-americano Student Monitor: 73% dos 
1.200 universitários entrevistados classificaram o iPod como "in" (descolado), contra 71% que 
acham que "in" ainda é a cerveja. De acordo com a Apple, a fabricante do aparelho, ele é o 
mais popular do planeta e domina cerca de 50% do mercado de tocadores de MP3. Já são mais 
de 5 milhões de iPods vendidos em todo o mundo, levando às alturas os lucros da Apple, que 
triplicaram no primeiro trimestre deste ano. 
 
No Brasil, uma coisa é certa: o iPod tem uma aceitação extraordinária entre jovens de classe 
média, como no resto do mundo. Mas não é só a garotada que está de olho nesse pequeno 
aparelho. Publicitários também estão aguçando seus sentidos para ele como uma nova mídia 
em potencial, capaz de atingir um elevado número de pessoas. 
 
De acordo com Paulo Rosa Neto, diretor da Dainet Multimídia e Comunicações, o uso do iPod 
como mídia no Brasil ainda está se formatando, mas no exterior já é uma realidade. "É um 
mercado em crescimento e com grande tendência a se expandir", declara. A Dainet ainda não 
tem negócios concluídos nessa mídia, mas conta com projetos em desenvolvimento. Rosa Neto 
diz que o processo de divulgação de um áudio ou um vídeo que será gravado num iPod é 
bastante simples, tanto que os donos desses aparelhos produzem seus próprios conteúdos de 
forma caseira, usando simplesmente internet e telefones celulares. 
 
Funciona desta forma, segundo os especialistas: o interessado faz ou contrata uma produtora 
para fazer um vídeo ou um programa de rádio e o publica num site próprio ou no site iTunes, 
da Apple. Esse vídeo ou programa de rádio é um podcast, que pode ser baixado no 
computador, copiado para o iPod e aí sim assistido em qualquer lugar. É importante lembrar 
que existem diferentes tipos de iPod. Nos primeiros lançados no mercado, é possível baixar 
apenas programas de áudio. Já nos mais recentes, pode-se também baixar e assistir a 
programas inteiros de televisão ou anúncios em vídeo. 
 
Paulo Sanna, diretor de criação da agência de propaganda McCann Erick-son, diz que é preciso 
entender que o podcast não é necessariamente um formato de publicidade. É na verdade 
qualquer conteúdo criado especificamente para ser consumido num iPod. Assim, as marcas 
terão de entrar nesse universo para poder explorá-lo. "Para promover uma marca usando o 
formato podcast, será necessário produzir um conteúdo que seja relevante e que as pessoas 
tenham interesse em baixar. A marca pode até querer patrocinar um determinado podcast, 
mas acho que não é essa a tendência. Creio que a marca tenderá mais a produzir seu próprio 
conteúdo com relevância dentro de seu universo e atendendo (ou superando) as expectativas 
do consumidor. Aí sim essa marca terá mais sucesso com esse formato, tanto em vídeo quanto 
em áudio." 
 
Ele revela também que a grande febre americana de produção de podcasts ainda não chegou 
ao Brasil, mas acredita que isso não demora a acontecer. "Os publicitários brasileiros ainda 
não produzem em grande escala o conteúdo nesse formato por falta de adequação de mídia 
para nossos clientes. O ponto nevrálgico é o tamanho do mercado, que é muito pequeno, por 
enquanto, e não consegue cobertura entre outros quesitos de mídia que atendam a todas as 
necessidades. Na prática, o marketing está começando a 'pegar carona' nesse fenômeno, pois 
o podcast não nasceu com o objetivo de servir as marcas, nem foi invenção de marketeiro." 
 
O podcast segue o mesmo princípio de um programa de televisão por assinatura: tem de ser 
divulgado em outros meios, como sites da internet, ou de alguma outra maneira, para que o 
consumidor saiba que ele existe. Pode também ser através de campanha drive to web, na qual 
se conduz o público-alvo até a página que se queira na internet. Estas técnicas são bastante 
conhecidas, de acordo com Sanna. 



 
Pode-se utilizar banners, links patrocinados em sites de busca, anúncios em mídia impressa ou 
chamadas na embalagem do produto. As possibilidades são infinitas. Uma das grandes 
vantagens de uma mídia assim é a facilidade para medir resultados, como o número de 
acessos e o percentual que atinge o público-alvo, entre outros quesitos. "Quem acessa está de 
alguma forma impactado pela mensagem. Ninguém obriga uma pessoa desinteressada a fazer 
download de um programa de áudio, por exemplo", diz Paulo Sanna. 
 
O IMPORTANTE É  
Tudo o que você pensar ou sonhar já existe em formato de podcast na Europa e, 
principalmente, nos Estados Unidos. Desde áudios caseiros horríveis e filmes pornôs a 
verdadeiras obras-primas da propaganda. Uma dessas novas manias febris é o podcasting, ou 
espécie de programa de rádio virtual distribuído via web. Segundo um relatório divulgado pelo 
instituto americano Bridge Ratings, especializado em pesquisas sobre hábitos e perfil dos 
ouvintes de rádio, o podcasting terá em 2010 uma popularidade similar à da televisão e do 
rádio convencionais. De acordo com o instituto, 62,8 milhões de americanos ouvirão 
podcastings regularmente daqui a quatro anos, número 13 vezes maior que os 4,8 milhões de 
ouvintes do final de 2005. 
 
Um fato que contribuirá para transformar as rádios virtuais em veículos de massa é a 
tendência do aumento da freqüência com que seus programas são baixados da internet para a 
audição em microcomputadores e tocadores de MP3, entre outros. O podcasting foi criado por 
Adam Curry, ex-video jockey (VJ) da MTV americana. Seu programa de rádio é uma espécie de 
diário virtual, onde ele conta todos os seus "causos" mais recentes para os ouvintes. Curry é 
também autor da palavra podcast, uma fusão de iPod, o consagrado tocador de bolso da 
Apple, com broad-cast, que significa transmissão por ondas de rádio ou televisão. 
 
Até aula já pode ser baixada no iPod. Desde fevereiro deste ano, estudantes americanos 
podem fazer o download de podcasts e vodcasts (arquivos visuais e auditivos) para escutarem 
e verem palestras gravadas por seus professores em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas 
esse novo serviço, feito de forma gratuita através da Apple, está criando muita polêmica entre 
os acadêmicos, uma vez que permite que os estudantes não assistam às aulas ao vivo. 
 
Muitos negócios 
  
No Brasil, o site PodCasting Brasil abriga dezenas de podcasts das mais variadas áreas, desde 
negócios, entretenimento, marketing e esporte, entre outros. As pessoas podem assistir 
gratuitamente a entrevistas, palestras e reportagens, ouvir músicas de bandas consagradas e 
independentes baixando no computador ou mesmo copiando para o iPod. O site é patrocinado 
por algumas empresas, como IBM, Cyrella, entre outras, que aparecem nos banners ou em 
vinhetas na página inicial. Por exemplo, o PodCyrella conta com três programas e 
peridiocidade mensal. São matérias sobre a empresa na área social, estilo de vida e uma 
entrevista com um profissional do setor imobiliário. 
 
De acordo com Alfredo Prado Giorgi, diretor de tecnologia do PodCasting Brasil, o site está no 
ar desde maio do ano passado e tem conteúdo jornalístico, mas também é uma alternativa 
para quem procura entretenimento. "Nós cobrimos eventos do mundo corporativo e as pessoas 
que acessam podem obter informações importantes, mas também podem divertir-se com 
novidades sobre futebol, surfe, ou ainda ouvir boas músicas." 
 
Empresas internacionais com sede no Brasil, como a administradora hoteleira Atlântica Hotels 
International e a Volkswagen, também já incluem podcasts em áudio como estratégias de 
marketing. Elas acreditam que o investimento nessa nova tecnologia agrega valor às suas 
marcas. 
 
A Atlântica Hotels lançou em julho último o seu primeiro podcast. Quem narra os capítulos dos 
programas é o ator e apresentador Marcelo Tas, que já havia figurado em campanhas de 
marketing da empresa. O objetivo de sua adesão ao podcast é servir como endomarketing 
(marketing para seus funcionários) e como campanha externa, para atrair os hóspedes. 



Já a Volkswagen, que desde julho de 2005 aderiu aos podcasts, produz e publica em seu site 
programas jornalísticos que trazem informações sobre o SuperSurf, campeonato de surfe que 
patrocina. De acordo com os números da própria companhia, cerca de 10 mil usuários 
acessaram os programas em podcast da Volks. 
 
Entre outras empresas no Brasil que apostam em podcasts estão: a revista Cláudia, da Editora 
Abril, patrocinada por Rexona Crystal no site, e a cerveja Heineken, que está com site 
reformulado em novo formato e com apresentação de Maestro Billy Umbella, disk jockey (DJ) e 
produtor musical, atualmente DJ do programa de televisão Caldeirão do Huck, que fala e toca 
músicas novas, tendências e "clássicos". O programa é semanal e pode ser acessado através 
do site ou via RSS (um tipo de agregador de informações pela internet). 
 
Esse podcast é produzido pela Billy Umbella Produções Musicais e o site desenvolvido pela 
Diretta Web Design. Outro podcast de Billy Umbella Produções Musicais é o da linha de 
preservativos e lubrificantes da Affair. Esse é o primeiro podcast voltado ao público gay. O 
Affaircast, como é chamado o podcast, aborda cultura, cinema, viagens, vida noturna e 
música. Ele está no site www.umprazeramais.com.br. 
 
Experiência pioneira 
  
Olivier Anquier, o famoso padeiro francês que semanalmente aparece no programa Domingo 
Espetacular da TV Record e também é conhecido por ser marido da atriz Débora Bloch, foi um 
dos primeiros a aderir ao podcast. Seu programa de TV, que é transmitido pela internet desde 
2004, através do seu site, também já pode ser baixado para o iPod. O podcast do programa é 
gratuito e o usuário deve possuir um iPod com vídeo para assisti-lo. Anquier diz que quando 
pensou em disponibilizar o programa em seu site queria algo descomplicado e acessível ao 
mesmo tempo. 
 
"Não queria que novas tecnologias intimidassem as pessoas e que elas entendessem que é 
possível, sim, assistir à TV pela internet a qualquer hora e quantas vezes quiserem. Por outro 
lado, a internet portátil já está aí, nos palmtops, celulares e carros, para ser acessada de 
qualquer lugar também. Por isso, tive o cuidado de juntar uma equipe 'antenada', capaz de 
prever como será a fusão entre a internet e a TV nos próximos cinco ou dez anos e fazê-la 
realidade hoje. Acho que isso fez com que o meu site se tornasse o primeiro do Brasil a ter 
uma programação regular também para iPods", declara. 
 
Anquier diz que se sente muito feliz com os resultados. "Esperava uma boa repercussão pelo 
fato de apostar neste novo formato e pela coragem em viabilizar uma programação regular. 
Mas nunca imaginei ver tanta gente baixando os programas. Minha intenção sempre foi fazer 
do programa uma referência em termos de TV pela internet, pela qualidade e pelo conteúdo." 
Seu site, que tinha em média cerca de 30 mil visitantes-únicos por mês, subiu quase 60%, 
chegando a 47 mil acessos no mês de junho último. Os programas de Olivier são editados e 
convertidos pela Módulos, que também hospeda o material. Já a base tecnológica do site é da 
Imagem & Cia., que faz a conexão entre o site e a assinatura do programa no iTunes. 
 
De acordo com Maurício Celebrone, diretor de planejamento da Imagem & Cia., a produção 
desse podcast em si não foi elevada, já que os vídeos para iPod foram um derivado natural dos 
programas editados para a internet. Quanto a patrocínios, eles já contam com vários apoios, 
mas estão em busca de mais patrocinadores, para viabilizar outras iniciativas que têm para o 
site. Celebrone diz que cada edição do programa pela internet é vista por cerca de 15 mil 
pessoas e os números mostram que quase todos assistem aos programas na íntegra. "Em 
relação ao podcast, quando lançamos o primeiro programa, tivemos 800 downloads em um 
mês. Agora, temos todas as edições disponíveis e os números estão crescendo 
assustadoramente." 
 
José Francisco Neto, da Módulos, diz que o site do Olivier faz sucesso porque o conteúdo é 
bom e atrativo ao mesmo tempo. E vai mais longe quando o assunto é podcast.  



"O conceito de canal de televisão como entretenimento, como vemos ainda hoje, já pode ser 
considerado morto. Cada vez mais, essa tecnologia de podcast, de banda larga, está se 
disseminando e mais pessoas têm acesso", diz ele. 
 
O especialista acrescenta que, " no futuro, não fará mais sentido ter um canal de televisão 
com programação seqüencial, e o podcast é o melhor modelo que existe hoje para quebrar 
isso, e o que mais ameaça e derruba a televisão tradicional. Programas com qualidade dentro 
do computador, ou no iPod, ou até mesmo na televisão, já são realidade lá fora e com certeza 
chegarão também ao Brasil". 
 
Vídeo de 15 minutos por R$ 2 mil 
 
Os custos de produção de conteúdo podem variar enormemente, desde a produção do material 
em si até o custo do hosting desse conteúdo, que não pode ser desprezado. Para abrigar o 
podcast num site, é preciso que o conteúdo conte com uma boa infra-estrutura de servidores e 
de conexão, que garantam ao consumidor realizar downloads com um mínimo de 
tranqüilidade. Por exemplo, um orçamento da produtora Módulos para a produção de um vídeo 
de 15 minutos, no qual aparecem uma entrevistadora e um médico, totalizou R$ 2 mil 
incluindo a edição do vídeo para ser acessado em site próprio de uma empresa do ramo 
farmacêutico e a manutenção do podcast por dois meses, num trabalho com excelente 
qualidade para os espectadores. 
 
BOX 2  
Popularidade como o rádio e a televisão pode vir em poucos anos 
Uma pesquisa da empresa americana Intelliseek aponta que os consumidores que têm iPods 
são duas vezes mais propensos a terem um blog. Também usam mais o celular para mandar 
mensagens (59% contra 24% dos que não são usuários) e tirar fotos (45% contra 15%). 
Ainda de acordo com o estudo, os usuários do iPod consomem mais videoclipes e filmes 
através de downloads para o computador (47% contra 16%). 
 
De acordo com relatório divulgado pelo instituto americano Bridge Ratings, especializado em 
pesquisas sobre hábitos e perfil dos ouvintes de rádio, o podcasting encerrará a década com 
uma popularidade similar à que a televisão e as rádios convencionais desfrutam hoje. 
 
O estudo estima que pouco mais de 820 mil pessoas já usavam portais de podcast em 2004, 
número que subiu quase seis vezes em um ano, para 4,8 milhões, que dedicaram algum 
tempo em 2005 para fazer o download de podcast de uma estação de rádio ou outra fonte. O 
iTunes foi citado como o portal mais acessado para baixar podcasts. 
 
Para o futuro, o crescimento pode ser ainda maior. A projeção da Bridge Ratings é que a 
audiência de podcast deve alcançar, numa estimativa conservadora, 45 milhões de usuários 
em 2010. A estimativa mais otimista prevê que o número de pessoas que usarão esses portais 
daqui a quatro anos pode chegar a 75 milhões. 
 
Coca-Cola distribuirá 70 milhões de músicas do iTunes na Europa 
 
A Coca-Cola planeja distribuir 70 milhões de músicas do iTunes no Reino Unido, como parte de 
uma promoção, e vai lançar um site de músicas integrado à loja virtual da Apple, anunciaram 
as empresas nesta quarta-feira (02/08). Os consumidores que comprarem pacotes 
promocionais de Coca-Cola e Coca-Cola Diet, no Reino Unido, vão receber um código especial 
que pode ser trocado por uma música grátis no iTunes. A promoção começa no meio do mês 
de agosto e vai durar seis semanas. O limite é de cinco músicas baixadas por pessoa. A Coca-
Cola também planeja uma promoção na Alemanha: a cada hora, durante oito semanas, a 
empresa vai dar um iPod com 50 músicas do iTunes. Outras promoções estão previstas para 
países europeus nos próximos meses. 
 
Além disso, a gigante dos refrigerantes vai lançar um site de músicas. Voltado a usuários na 
Alemanha, Áustria, Suíça e Reino Unido, o site será integrado ao iTunes e terá como objetivo 
promover novas marcas.  



A Coca-Cola fechou recentemente outro site para download de músicas que mantinha na 
Europa, embora na Irlanda o site ainda esteja vendendo músicas, aparentemente. 
 
A Apple afirma ter vendido 150 milhões de músicas na Europa no último ano e 200 milhões de 
canções, ao todo, desde a estréia do serviço no continente. Apesar da sua popularidade, o 
serviço vem enfrentando pressão de alguns governos europeus, entre eles o francês, que 
recentemente aprovou uma lei que pode forçar a Apple a abrir sua tecnologia de 
gerenciamento de direitos autorais ( DRM , do inglês digital rights management) para outros 
tocadores de música digital e lojas virtuais. 
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