
Prometo que este texto não será um texto preditivo nem que irei utilizar frases musicais
como “Audio will kill video stars?”.

A revolução está a chegar ao… áudio. Curioso, não é? Há anos que os podcasts são a
“next big thing” porque juntam o melhor de dois mundos: a portabilidade e a sua
especificidade. Mas, afinal, o que são os podcasts? Segundo a Priberam, um podcast é um
“ficheiro áudio ou multimédia, divulgado com periodicidade regular e com conteúdo
semelhante ao de um programa de rádio, que pode ser descarregado da Internet e lido
no computador ou em dispositivo próprio”.

Os podcasts surgiram a partir das rúbricas dos programas de rádio e, igualmente, da
mente fértil de muitos criativos e apaixonados por temas, por vezes, muito específicos. A
era digital permitiu que hoje uma temática menos conhecida ou generalizada possa ter
um conjunto de ouvintes fiéis e militantes a nível global. Sejam eles apaixonados por
crimes reais, cachorros de uma determinada raça ou por pinot noirs. É só procurar e
encontramo-los.

No princípio (e atenção que quando me refiro ao princípio estou a falar de há meia dúzia
de anos), precisávamos de ter alguns conhecimentos: meios de edição, equipamento,
alojamento, forma de distribuição. Eram decisões que, ao contrário dos blogues,
pressupunham custos. Por isso, quem começou na altura também decidiu avançar para
podcasts em vídeo, devido à omnipresença do Youtube como canal de distribuição e
existindo os mesmos custos.

Foi por aí, pela guerra da distribuição dos conteúdos que tudo avançou.

Atualmente, os meios necessários à realização de um podcast estão na nossa mão
(literalmente: o smartphone como ferramenta de captura, edição e partilha) e os avanços
tecnológicos permitem que tudo seja mais democrático. Ao mesmo tempo, enquanto no
passado, os criadores geriam os seus episódios através de soundcloud, anchor.fm, castos
ou Google podcasts, agora marcas conhecidas como a Spotify e a Apple estão decididas a
tornar mais fácil a subscrição de podcasts (para quem ouve) e a monetização dos
mesmos (essencial para quem os cria). 

UM ADMIRÁVEL MUNDO
NOVO PARA OUVIR
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https://dicionario.priberam.org/podcast


A nova revolução surge agora com Clubhouse, Espaços e Facebook Audio. O primeiro
surge, para já, somente para IPhones. Uma forma de promoção adequada, pois os
compradores de Iphone são uma elite conhecida e dinâmica na criação de conteúdos
digitais. E a pandemia fez o resto. Para quem não conhece o conceito, é a elevação de um
podcast a um direto. Quem acompanhou os lives do Bruno Nogueira sabe do que se
trata: um convidado de cada vez, numa sala onde o anfitrião pode escolher vários
convidados, definir quem fala no momento, quem tem estatuto para falar de imediato e
quem apenas pode ouvir. É uma espécie de “Prós e Contras” feito no momento,
disponível para assistir num aparelho que cabe no seu bolso. 

O sucesso pandémico do Clubhouse obrigou o Twitter, que estava a desenvolver o
Espaços/Spaces em beta, a acelerar o processo. Em abril, a empresa permitiu a todos os
portugueses com mais de 600 seguidores criarem uma sala de conversação. Tendo em
conta a militância e a especificidade dos utilizadores de Twitter em Portugal, as salas irão
ser regulares e cativantes. E o Facebook anunciou uma extensa política para os próximos
meses sobre podcasts e áudio. Mas enquanto não avança, os concorrentes irão ganhar
seguidores.

Esta revolução no áudio é também um desafio e uma oportunidade para empresas e
organizações. Conteúdos desenvolvidos de forma profissional e com um guião coerente
permitirão passar mensagens, informações e dados sobre a atividade das empresas, os
seus valores e as suas preocupações. O patrocínio de programas temáticos será outra
das possibilidades para aumentar a reputação das marcas ou para construir narrativas de
empresas líder, preocupadas com as necessidades dos seus clientes e stakeholders. Tudo
isto, num pequeno ficheiro de áudio que pode ser guardado e transportado, ouvido no
telemóvel, no carro, no sistema de colunas inteligentes de casa ou num tablet, na cama
ou em viagem. Ao nosso ritmo, em modo maratona binge-watching ou apenas um
episódio específico.

Há todo um mundo novo para ouvir
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