
Você e sua empresa PODem! 
Por Patricia Azeredo 
 
Arquivos de áudio para serem ouvidos em tocadores de MP3 ou no PC (e não apenas nos 
IPods, como o nome dá a entender), os podcasts surgem como forma eficiente de 
comunicação 
 
 
O crescimento dos podcasts está diretamente ligado ao boom do IPod, tocador de música 
digital da Apple que se tornou o walkman do século XXI. Só nos EUA, 35 milhões de MP3 
players já foram vendidos. No Brasil, foram comercializados 2,8 milhões de tocadores, 15 mil 
podcasts pessoais e corporativos foram transmitidos e existem dois milhões de ouvintes, 
segundo pesquisa do IBOPE/NetRatings realizada em dezembro de 2005.  
 
Disseminação de idéias  
 
Um case interessante de uso do podcast para divulgação de conhecimentos vem do Professor 
da Unesp e Coordenador do grupo ACME de Pesquisa sobre Segurança da Informação, Adriano 
Cansian. Ele é responsável pelo Security Radio, site que existe desde novembro de 2005 e 
reúne podcasts sobre Segurança de dados, voltados para o público leigo e o profissional de TI.  
 
“A idéia é fazer algo que a pessoa possa baixar e ouvir enquanto está no trânsito sem exigir 
leitura, pois informações de segurança não costumam ser lidas se forem muito longas e 
complexas. O podcast é um instrumento de informação rápido, agradável e capaz de ser 
acessado sob demanda – comenta.  
 
Nessa mesma linha, a Consultora em Desenvolvimento de Internet, Alessandra Marfisa 
desenvolve desde janeiro o ElasPod, no qual mulheres falam de TI visando o público em geral. 
Alessandra tem por objetivo dar voz ao sexo feminino - geralmente subestimado quando se 
trata de TI - e detecta uma alteração na forma das pessoas consumirem conteúdo na Internet.  
 
“A Internet está passando por uma mudança porque as pessoas não têm mais tempo de ler e 
o áudio pode ser ouvido em qualquer lugar, como na ginástica ou no trânsito. O podcast é um 
formato que veio para ficar – analisa.  
 
Networking e educação  
 
A necessidade de atualização leva os profissionais de TI para os MBAs e quem freqüenta este 
tipo de curso não apenas deseja aumentar seus conhecimentos, mas também ampliar sua rede 
de contatos. Por isso, a empresa de conhecimento estratégico I-Group oferece aos alunos a 
oportunidade de falar sobre seus projetos em podcasts.  
 
O Diretor-geral do I-Group, Ricardo Almeida, viu algo que começou como experimentação ter 
uma quantidade de acessos além da esperada. A empresa escolheu o podcast pela facilidade e 
atualmente testa o uso educacional da tecnologia, já tendo gravado a palestra de um professor 
com bons resultados.  
 
“O podcast funcionou como material extra-classe. Não substituiu o livro mas atuou de forma 
complementar, preparando o aluno antecipadamente para o que seria explorado na aula – 
explica.  
 
Poderosa ferramenta de marketing  
 
Algumas empresas utilizam este novo fenômeno cultural como ferramenta de marketing 
segmentado e voltado para um público ativo - já que o usuário tem o poder de baixar o que 
deseja para ouvir quando quiser e ainda recomendar aos amigos. É o caso do Grupo Sony, 
cujo podcast entrou no ar em novembro de 2005 para divulgar a programação e os 
lançamentos do canal a cabo Sony Entertainment Television.  
 



“O podcast tende na verdade a somar esforços junto aos outros meios de comunicação 
convencionais utilizados pelos canais, tornando-se uma poderosa e eficiente veia de 
comunicação com o público jovem – declara o Coordenador de Conteúdo Internet do grupo, 
Luis Gustavo Pinto.  
 
Já a Volkswagen produziu um arquivo sobre praias e dicas para surfistas, tendo como 
motivador o campeonato de surfe patrocinado pela empresa. O Supervisor de Propaganda e 
Webmarketing da Volkswagen, Herlander Zola dos Santos, também pretende dar novas 
chances ao podcast devido ao ótimo retorno e enumera algumas vantagens desta tecnologia.  
 
“Customização do conteúdo e viabilidade financeira, já que não exige um grande investimento. 
O podcast agrega ainda o valor lúdico, pois nele a mensagem é sutil e nem um pouco maçante 
– argumenta. 
 
Apesar desses cases de sucesso, poucas empresas apostam nessa forma inovadora de divulgar 
informações. O Publicitário e Professor da Uni Sant’anna, Lelo Brito está encontrando 
dificuldades para incluir cases nacionais em sua tese de Mestrado, que vai pesquisar as 
tendências do podcast no mercado corporativo. Mas quais seriam os motivos para tal receio se 
o público se mostra tão aberto aos podcasts?  
 
“O mercado está atento e interessado, mas ainda não sabe bem o que fazer com essa 
tecnologia para torná-la relevante - explica o Gerente de Marketing da empresa de 
hospedagem de sites LocaWeb, Christian Gallegos.  
 
Para afastar esse medo, o Diretor de Criação da Agência PODE!, Roberto Miller Maia aposta na 
conscientização do potencial dos podcasts e aponta motivos para a boa resposta do público.  
 
“Estamos catequizando clientes e recebendo retorno favorável em termos de interesse, mas as 
empresas ainda estão receosas pelo fato de a tecnologia não ser ainda tão difundida. O público 
dá um feed-back positivo porque o podcast é interessante e fácil de usar – pondera.  
 
Perspectivas de uso  
 
A despeito da postura cautelosa do mercado, o Professor Brito crê no potencial corporativo do 
podcast e prevê outros modos de usá-lo, lembrando a assinatura via RSS como maneira rápida 
de levar informações ao cliente.  
 
“É uma grande ferramenta de comunicação empresarial, tanto interna quanto externa. Por 
exemplo, pode-se disponibilizar o conteúdo de uma reunião aos executivos. Outra possibilidade 
está na área de treinamento. Pode também funcionar como instrumento de relações públicas, 
informando sobre as novidades via RSS - diz.  
 
A comunicação interna também foi lembrada pelo Sócio da Agência de Propaganda Broadbrand 
e Professor do Ibmec São Paulo, Guilherme Athia, que define ainda outros usos possíveis para 
esta mídia: treinamento de força de vendas e marketing viral.  
 
“Na comunicação interna, as coisas acontecem em uma velocidade muito grande. Se colocada 
na intranet, obriga o empregado a disponibilizar totalmente sua atenção, enquanto o áudio é 
multitarefa. No caso da força de vendas há demanda para treinamento, mas não é possível 
fornecê-lo a uma equipe que está constantemente na rua. E o marketing viral permite 
segmentação avançada, por tornar o ouvinte um veículo de conteúdo, passando o podcast 
adiante – explica.  
 
Roberto Maia, da Agência PODE!, estabelece 2006 como o ano do podcast, identifica uma forte 
possibilidade de crescimento no país devido à relação do brasileiro com o rádio e sugere outra 
forma de aplicação.  
 
“Há um interesse pela tecnologia, aliado à facilidade de uso e à paixão por áudio no Brasil, que 
leva as pessoas a verem o rádio como companheiro.  



Existe o potencial de criação de audiobooks, ainda não difundidos no país. Poderia ser um 
estímulo à leitura, ter uso didático – especula.  
 
Porém, o uso mais convencional não deve ser deixado de lado. O Professor Adriano Cansian 
identifica nos podcasts a repetição de um fenômeno já ocorrido com os blogs.  
 
“Há blogs corporativos para aprimorar produtos, corrigir falhas e funcionar como divulgação e 
canal direto de comunicação. Essas funções devem migrar dos blogs para o podcast num 
futuro bastante próximo - aposta.  
 
O guru norte-americano do Marketing, Peter Sealey, diz que a mídia está se tornando cada vez 
mais digital, pessoal e controlável devido ao crescimento da capacidade de processamento, 
aumento da segmentação dos mercados e preferência dos anunciantes pelas mídias fechadas. 
Ricardo Almeida, do I-Group, concorda e insere o podcast nesse contexto.  
 
“Essas tendências combinam com o podcast, pois ele se baseia em áudio digital, é pessoal pela 
capacidade de ser dirigido a grupos identificados e controlável, pois o cliente pode escolher 
assinar os seus conteúdos favoritos - afirma.  
 
Reforçando este diagnóstico, uma pesquisa da Forrester apresenta uma previsão de 13 
milhões de brasileiros ouvindo podcast em 2009. 
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