
NO LUGAR DO PAPEL
PODCAST Os arquivos de áudio, antes de uso
doméstico, hoje estão mais profissionalizados
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L
er o jornal durante uma corrida
no parque ou estudar a história
da filosofia na hora do rush em
meio a milhares de outros usuá-
rios do metrô. Apesar de ser di-

fícil imaginar, tudo isso já é possível
com a nova geração dos podcasts, arqui-
vos de áudio ou vídeo produzidos de
modo profissional por companhias, fa-
culdades ou diferentes religiões.

O podcasting, surgido em 2004, origi-
nalmente permitia que usuários criassem
e distribuíssem seus programas pela inter-
net, dando voz a uma grande par-
cela da população que não conse-
guiria, por exemplo, espaço em
uma estação de rádio. No começo,
os programas se resumiam, por
exemplo, a monólogos de um ado-
lescente sobre o seu dia-a-dia a até
shows amadores bem-feitos, com
dicas de músicas e atualidades.

Ocorre que O podcasting amadu-
receu. Hoje ele é usado por veí-
culos como o New York Times ou
a BBC para distribuição de áudio
e vídeo que podem ser comple-
mentos de seus produtos princi-
pais. O New York Times, por exemplo, ofe-
rece aos usuários uma série de podcasts
associados às seções da versão impressa
da publicação e um especial, feito todos
os dias depois da finalização da edição im-
pressa, em que um repórter lê a primeira
página do jornal do dia seguinte.

"O podcast é uma das muitas maneiras
de atingir pessoas que
não têm tempo ou não
querem ler o jornal", ex-
plica a CartaCapital o re-
dator-chefe assistente do
jornal americano, Jon
Landman. Ainda segun-
do o jornalista, "hoje esse
serviço ainda é muito pe-
queno, tanto em custos
quanto em benefícios.
Mesmo que não se torne

algo muito grande, a habilidade de produ-
zir jornalismo de alta qualidade em áudio
é algo muito importante para nós".

O Partido Democrata dos Estados Uni-
dos disponibiliza em sua página vários
podcasts feitos por prefeitos e até sena-
dores federais. Os programas abordam te-
mas eleitorais que o partido quer que che-
guem aos ouvidos do eleitorado jovem,
faixa etária que pode fazer a diferença nas
próximas eleições legislativas no país,
marcadas para novembro deste ano.

Muitas faculdades começaram a distri-
buir podcasts com o conteúdo de aulas ou
explicações adicionais que o professor jul-

Além dos shows
amadores,
o público tem
acesso a notícias
e a programas
políticos

ga interessantes, e algumas, como a Uni-
versidade de Stanford, oferecem o conteú-
do gratuitamente para o público em geral.

Diferentes correntes religiosas tam-
bém embarcaram na novidade e aí o ter-
mo usado é Godcasting (uma sigla que de-
nota a "difusão" de Deus). Um dos pro-
gramas mais conhecidos é o do padre Ro-

derick Vonhogen, da Ar-
quidiocese de Utrecht,
na Holanda. O episódio
mais recente do seu Dai-
ly Breakfast versa sobre
as possíveis vacinas para
a gripe aviaria, mas o pa-
dre também opina sobre
o filme Missão impossível
III com a sua improvável
cena do coquetel no Va-
ticano e explica o que fa-

zer caso a hóstia caia no chão durante a
missa. No ranking dos milhares de pod-
casts, feito pelo site Podcast Alley, o pro-
grama católico ocupa a 32a posição.

Os usos do podcast no Brasil ainda
não são tão variados, mas existem sites
com produções nativas. O principal de-
les é o PodBrasil, com canais variados
que vão desde esportes até um horósco-
po semanal. O portal Link, de O Estado
de S. Paulo, possui uma lista competen-
te dos podcasts nacionais.

Todos os desdobramentos da tecnologia
revelam mudanças na relação dos usuá-
rios com diferentes aspectos de suas vi-
das. A principal diferença é a vontade de
fazer as atividades em horários pouco co-
muns, e por isso os podcasts permitem
que "ouçam" o jornal enquanto cami-
nham em direção ao trabalho ou "estejam"
na missa durante a corrida na esteira da
academia - o termo em inglês para isso é

timeshifting, ou "deslocamento de
tempo". Outra mudança, parale-
la, é que as pessoas não querem
mais se dar o trabalho de fisica-
mente manusear e ler o jornal du-
rante a manhã ou comparecer à
missa no horário preestabelecido.

Um estudo da consultoria For-
rester Research, realizado nos
Estados Unidos, mostra que so-
mente 1% dos domicílios conec-
tados do país baixa e escuta regu-
larmente os podcasts. Isso cor-
responde a 700 mil domicílios, e
o número deve crescer para 12,3
milhões até 2010, segundo pre-

visão. Para ter uma idéia do potencial,
basta comparar isso aos quase 11 milhões
que acessam arquivos em MP3 e os 34,5
milhões projetados para 2010.

Charlene Li, analista e autora do estu-
do, escreve em seu blog que essa tendên-
cia não quer dizer que as companhias de-
vam desistir da nova tecnologia, mas usar
o conteúdo que já possuem (como notí-
cias impressas ou aulas) como base para
a programação dos podcasts. Desse mo-
do, elas não perderiam dinheiro para cri-
ar conteúdo original e mesmo assim po-
deriam cativar novos consumidores. •
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