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Internet - Tecnologia que tem crescimento de audiência de até 70% por ano pode ser utilizada 
desde grandes empresas até pequenos empreendedores 
 
O podcast, ou arquivo de áudio digital, chegou ao Brasil no ano de 2004, mas segundo 
consultores, somente com a entrada da banda larga e o surgimento de aparelhos de mp3 é 
que ele se popularizou como uma forma de comunicação rápida e variada pela internet. 
 
"A audiência vem crescendo desde 2005, e aumenta cerca de 60% a 70% ao ano. Há canais 
onde o aumento surpreende, como o do Laboratório Fleury, que, em 2010, chegou a mais de 
meio milhão de programas escutados", afirma o presidente da PodCasting Brasil, Raul Medici 
Ferreira. 
 
Esta tecnologia pode ser utilizada desde grandes empresas, na divulgação de seus produtos, 
até pequenos empreendedores que desejam criar programas domésticos de música, notícias e 
opinião. 
 
Para o diretor da WebSoftware, Erick Vils, a internet permitiu uma revolução social. 
 
"Hoje em dia, há uma disseminação maior da informação e, também, há a possibilidade do 
cidadão comum ser um gerador de conteúdo", diz Vils. 
 
Para o ouvinte, a vantagem está no fato de que os arquivos são leves e podem ser baixados 
para ouvir no telefone celular, no rádio e no aparelho de mp3. A diretora executiva da Vogg 
Branded Content, Silvia Elmor, diz que as pessoas aproveitam o tempo que lhes resta para 
obter conhecimento. 
 
"Segundo pesquisas, o primeiro lugar onde as pessoas mais escutam podcasts é no trabalho, 
depois é no trânsito, no deslocamento casatrabalho", afirma Silvia. 
 
Dados da PodPesquisa de 2009, sobre a audiência de podcasts, mostraram que 56.13% dos 
ouvintes possuem formação universitária e 35.79% estão trabalhando na área de Tecnologia. 
Com relação à idade, 53.68% da audiência têm entre 21 e 30 anos e o estado que concentra a 
maior parte do público é São Paulo, com 36.07% dos usuários. 
 
DISSEMINAÇÃO 
 
O podcast permite que uma empresa transmita e divulgue informações diversas, o que 
contribui para a disseminação da marca de maneira fácil, rápida e gratuita. 
 
"Ajuda a agregar valor à marca e a estreitar o relacionamento com o público. O cliente pode 
ter uma assinatura e ficar por dentro de todas as atualizações por e-mail ou pelo celular", diz 
Silvia. 
 
A criação de um bom "canal" de distribuição também é fundamental, ele deve contemplar a 
possibilidade de interação dos usuários e a utilização de redes sociais. 
 
"O podcast tem, por princípio, a facilidade de propagação da informação. Nunca se deve 
utilizá-lo para divulgação de informações confidenciais ou de uso restrito", ressalta Medici. 
 
O ato de publicar conteúdo na internet traz com ele o marketing gratuito. Diferentemente de 
uma ação de e-mail, possibilita que mais pessoas encontrem o seu conteúdo. 
 
"Quando você publica qualquer coisa em um site ou blog, estará sendo indexado pelo google. 
Desta forma, funciona como uma maneira de trazer novos clientes para a empresa", explica 
Vils. "Canais como o Pod Ter Saúde, da Amil, estão quase sempre entre os primeiros 



resultados espontâneos quando o usuário faz busca por questões de saúde", acrescenta 
Medici. 
 
O podcast é fácil e barato de se produzir. Os participantes de uma entrevista, por exemplo, 
não precisam nem estar no mesmo local. As gravações podem ser feitas através de uma 
conferência pela internet. 
 
Já os episódios podem ser transmitidos sem edição, a partir de eventos ao vivo, e com a 
vantagem de poderem ser ouvidos no momento em que a pessoa quiser. 
 
ESPECIALIZAÇÃO 
 
O podcast também é utilizado por pessoas que gostam de compartilhar informações sobre 
assuntos de interesse próprio, como é o caso do Empreendecast, projeto de autoria de Hugo 
Magalhães e Bruno Eustáquio. 
 
“Procuramos sempre trazer convidados que são referência em diversos assuntos relacionados 
ao empreendedorismo no cenário brasileiro de negócios", conta Magalhães. 
 
A partir do momento em que é visto como uma mídia complementar, o Podcast também 
possibilita uma forma de se ganhar dinheiro. 
 
"Temos rendimento com publicidade através de anúncios e divulgação de produtos 
promocionais durante o episódio. Podemos, inclusive, criar episódios com temas relacionados 
ao produto anunciado", diz Magalhães. 
 
Para Erick Vils, diretor da WebSoftware, o sucesso vai depender da qualidade do conteúdo e do 
momento em que a pessoa consome aquela informação. Funciona bem na academia, na sala 
de espera ou no ônibus, e é mais bem absorvido nos momentos em que o áudio é o único foco.  
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