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Apesar de uma vida essencialmente urbana, sua 

família sempre teve suas raízes ligadas ao cam-

po, principalmente por intermédio de seu avô, que 

sustentou a família com a atividade pecuária no 

interior de Mato Grosso, fato que o fez seguir a 

carreira de Engenheiro Agrônomo, tendo se for-

mado pela ESALQ/USP.

Quando trabalhava em uma fazenda no Pará, em 

2013, descobriu o mundo dos podcasts e, desde 

então, é um entusiasta desta “nova mídia”, tendo 

em seu agregador mais de 40 programas dos 

mais variados assuntos.

Em 2017 criou o que veio a ser conhecido como o 

primeiro podcast do agronegócio brasileiro, o 

Agro Resenha, e seu sonho é fazer do podcast

uma mídia popular entre as pessoas que traba-
lham no agronegócio!

Paulo Ozaki
Fundador do Agro Resenha Podcast

@paulo.ozaki @pauloozaki
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Introdução
Eu acredito que todo o profissional de 

ciências agrárias e de outras áreas do 

conhecimento que permeiam o agro-

negócio tem potencial de se tornar um 

podcaster, ainda que o termo seja am-

plamente desconhecido por este públi-

co. Através do podcast os profissiona-

is têm o potencial de mostrar seu co-

nhecimento sobre o agro e munir ou-

tras pessoas com conteúdo de quali-

dade, de modo que elas, sendo ou 

não do agronegócio, tenham subsídio 

para comunicar o nosso setor da me-

lhor maneira possível e combater as 

frequentes notícias falsas.

Além disso, eu acredito que ter um 

podcast tem um poder incrível de 

diferenciação profissional, já que é 

uma mídia acessível a todos e ainda 

pouco explorada pelas pessoas que 

trabalham no agronegócio. Para se ter 

uma ideia, estima-se que somente no 

Brasil, mais de 19 milhões de indivídu-

os estejam envolvidos diretamente ou 

indiretamente ao agro, o que faz dele 

uma das principais forças da nossa e-

conomia. Além do mais, a grande mai-

oria destas pessoas têm as habilida-

des necessárias e informações dispo-

níveis para colocar no ar podcasts

relevantes.

Por outro lado, é importante destacar 

que, por mais que seja relativamente 

simples fazer um podcast, ele exige 

muito trabalho, dedicação e, porque 

não, algum recurso para investir, já 

que são necessários equipamentos e 

serviços para colocá-lo no ar. Mas 

fique tranquilo, porque neste e-book 

eu vou te ensinar o básico que você 

precisa saber para produzir o seu 

podcast Agro com propósito e “jeitão” 

de profissional.
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O que tem neste e-book?

Este e-book não pretende ser um tes-

tamento, mas sim um conteúdo básico 

para tirar o seu podcast do campo das 

ideias. Ao ler, você vai saber quais co-

nhecimentos e habilidades necessári-

os para que seu conhecimento chegue 

até os ouvidos de quem quer saber 

mais sobre a sua área de atuação.

Eu escrevi este e-book para profissio-

nais de agrárias ou áreas correlatas 

ao agronegócio que são apaixonados 

pelo podcast, assim como eu sou. Só 

quem foi mordido pelo “bichinho pod-

castal” sabe o quanto gostamos de 

utilizar melhor o nosso tempo de vida 

para adquirir conhecimento. E na me-

dida que este tempo passa, começa-

mos a pensar: “eu também consigo 

fazer um podcast”, então, se alguma 

vez esta afirmação já passou pela sua 

cabeça, você precisa ler este material 

até o final.

Cada seção foi escrita pensando no 

seu orçamento também. Você verá 

que para fazer um podcast você pode 

gastar um rio de dinheiro ou, se você 

quiser, você pode fazer tudo sem cus-

to nenhum. Tomar um caminho ou ou-

tro será uma decisão sua.

Em linhas gerais eu pretendo que vo-

cê faça uma reflexão genuína sobre o 

propósito do seu novo podcast. De 

todas as decisões em relação a este 

projeto, o propósito de produzir o pod-

cast, bem como o nicho em que você 

irá atuar, são, sem dúvidas, as decisõ-

es mais importantes. Os capítulos 2 e 

3 são dedicados para isso. Neles você 

irá aprender quais são os quatro pas-

sos para escolher o nicho do seu pod-

cast, além de uma visão geral das o-

portunidades para o agronegócio. 

Logo depois, nos capítulos 4 e 5, entro 

em um assunto um pouco mais técni-

co relacionado à produção do podcast

em si, mostrando quais os equipamen-

tos necessários e também como distri-

buir seus episódios, de modo que as 

pessoas possam escutá-los.
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Eu levo jeito pra podcaster?

Neste momento você pode estar pen-

sando se você será capaz de produzir 

um podcast mesmo sem ter uma ex-

periência prévia. Minha resposta é 

curta e simples: sim, você é capaz. 

Eu sei disso porque eu fiz e tem funci-

onado bem para mim.

No primeiro episódio que eu lancei 

(que você pode escutar clicando 

aqui), eu gravei em uma sala cheia de 

eco com um celular no meio da mesa. 

Foi ruim? Claro que foi! Mas tá feito e, 

desde quando foi lançado em 2017, 

ainda tem muita gente que escuta mês 

após mês. Lá está toda a essência do 

Agro Resenha e através dele todos 

podem ver como o programa evoluiu 

até hoje. Qual a experiência que eu 

tinha com podcast? Nenhuma, além 

de ser um ouvinte assíduo de vários.

Você vai perceber que, na verdade, a 

grande maioria dos podcasters têm 

que se “agarrar ao chifre do boi”, ou 

seja, aprender na marra, gastando

horas procurando conteúdo na internet 

antes mesmo de começar. Mas com o 

conteúdo simples deste e-book, você 

conseguirá colocar seu projeto no ar 

em pouco tempo.

A grande questão de tudo isso é que 

quando comecei, eu não era “qualifi-

cado”, aquele podcaster famoso, que 

você adora, também não era “qualifi-

cado” e você também não é “qualifica-

do”. Claro que você pode tomar esta 

afirmação como verdadeira e não co-

locar em prática o seu projeto. A deci-

são de deixar seus medos te atrapa-

lharem é sua, mas você pode agir. E 

como diz o ditado: “É melhor tentar se-

gurar um avião do que empurrar um 

elefante”. Seja o avião.

Porquê ser um podcaster?

O recente crescimento de ouvintes de 

podcasts e de novos programas apre-

sentam uma oportunidade única para 

que você seja escutado e obtenha 

autoridade em relação ao tema que 

rege a sua carreira profissional. 

https://www.agroresenha.com.br/podcast/episode/c0a9a460/arp001-piloto
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Além disso, ainda são poucos os pod-

casts relacionados ao agronegócio no 

Brasil, ou seja, há grande chance de 

dar certo.

Nos Estados Unidos os podcasts são 

amplamente conhecidos e existem 

muitos produtores de conteúdo em 

áudio para o agronegócio. Apesar de 

ser uma mídia relativamente nova, na 

terra do “Tio Sam” está prevista em 

2020 uma movimentação de aproxi-

madamente 1 bilhão de dólares em 

anúncios.

No Brasil, desde 2017, está havendo 

ano após ano crescimentos vertigino-

sos de audiência e cada vez mais as 

pessoas estão familiarizadas com o 

termo. Vários canais de comunicação 

tradicionais, como jornais, revistas e 

canais de televisão já possuem seus 

próprios podcasts. Além disso, o uso 

dos smartphones e do acesso à inter-

net foram popularizados, a quantidade 

podcasters também aumentou consi-

deravelmente (eu sou um deles) e, 

tão importante quanto, foi o surgimen-

to do interesse de grandes corpora-

ções globais, como Google e Spotify.

Por fim, acredito que o nosso setor 

tem uma particularidade que se encai-

xa muito bem com o podcast, que são 

as longas horas gastas com desloca-

mentos em veículos. Muitas pessoas 

ligadas ao agro no Brasil rodam mui-

tos quilômetros dentro de um carro e 

ainda não conhecem os podcasts e 

sua companhia produtiva ao longo do 

trajeto. Sendo assim, quanto mais 

podcasts do agro surgirem, maior 

ainda será a audiência, o que potenci-

aliza sua relevância, especialmente 

do ponto de vista econômico.

O que vocês está esperando? “Firma 

o gorpe” e vamos trabalhar!



Não faça um 
podcast para dar 

lucro

1

CAPÍTULO UM
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Vivemos em uma sociedade que cada 

vez mais almeja resultados imediatos. 

Procurando por retornos rápidos de 

investimentos e a fama a qualquer 

custo, muitas vezes deixa-se de lado 

questões básicas do aprendizado que, 

na maioria das vezes (pra não dizer 

sempre), reside no caminho percorrido 

para o sucesso. 

Talvez, dentre todos os empreendedo-

res que eu tive (e ainda tenho) o pra-

zer de conviver, aqueles que traba-

lham no agronegócio, especialmente 

dentro da porteira, são os que têm a 

maior consciência de que o que vale é 

o caminho, não a chegada. Isso por-

que não há como plantar uma semen-

te ou criar um animal pulando as eta-

pas da natureza. Pode até ser que no 

futuro os cientistas consigam de fato 

desenvolver alimentos artificiais com 

aspectos sensoriais semelhantes a 

qualquer prato de comida, mas 

nenhum deles terá aquela sensação 

gostosa do processo de plantar e criar.

Então eu vou trabalhar de graça?

Calma, não é bem assim. O que estou

tentando dizer é que para tirar do pa-

pel um podcast, é preciso ter em men-

te que o essencial é curtir a caminha-

da, tendo em vista a particularidade 

dessa mídia, ainda desconhecida pelo 

brasileiro, mas que vem ganhando 

adeptos dia após dia. Não fosse as-

sim, os grandes grupos de comunica-

ção (Globo, Folha de São Paulo, UOL, 

Record, e por aí vai...) não estariam 

produzindo seus próprios programas.

Mas por quê esta mídia é tão 

particular?

Bem, não há uma resposta certa para 

isso. Acredito que cada produtor e ou-

vinte de podcast tenha a sua opinião, 

mas para mim o podcast é uma exten-

são da minha vida. É ali que eu faço 

uma das coisas que eu mais gosto, 

que é aprender com quem participa 

comigo e dar voz aos mais de 19 mil-

hões de pessoas que estão direta ou 

indiretamente ligadas ao agronegócio, 

ainda que boa parte delas não saiba o 

que é esse “tal de podcast”.

Dessa missão, a de comunicar o agro-

negócio, surgiu a necessidade de me 

colocar como um catequizador do 

podcast para as pessoas do agro, não 

só produzindo, mas principalmente 

indicando outros programas, afinal o 

conhecimento está no feed, mas ele 

precisa ser baixado e ouvido.

Tenha como foco o caminho e 
não a chegada
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O fato de que cada episódio precisa 

ser escolhido e baixado pelo ouvinte é 

que torna o podcast tão particular, ou 

seja, não é uma escolha passiva como 

a televisão ou rádio que, ao sintonizar, 

você escuta o que vem de lá. Não! É 

uma escolha ativa, depende de uma 

ação! Ou seja, o ouvinte, dentre tantos 

outros episódios dos mais de 2 mil 

podcasts no ar no Brasil (ABPOD, 

2019), toma uma decisão ao escolher 

o seu ou outro podcast, ele é total-

mente livre para fazer a sua escolha. 

E como diria o Luciano Pires: “Podcast

é liberdade”.

Por quê alguém vai me escutar?

Esta é a pergunta que você deve se 

fazer quando iniciar um podcast e não 

“quanto vou ganhar pelo meu pod-

cast?”, digo isso porque o podcast é 

muito mais sobre relacionamento e 

criação de vínculo com o ouvinte e

menos sobre vendas, não que este 

último não possa existir, afinal 

ninguém trabalha de graça.

O que eu pretendo com este e-book é 

mostrar para você as principais opor-

tunidades para entrar no mundo dos 

podcasts e, quem sabe, tornar seu 

podcast relevante no mundo do agro-

negócio. No entanto é preciso que vo-

cê saiba que este processo é lento e 

demanda grande esforço.

A jornada.

O importante durante o processo é a 

reputação que você adquire coman-

dando um programa de qualidade, 

através de um propósito bem definido 

e com regularidade. Com este e-book 

você vai conhecer o básico para tirar 

do zero o seu podcast e as inúmeras 

oportunidades que existem no agro-

negócio.



Oportunidades 
para podcasts do 

agronegócio

2

CAPÍTULO DOIS
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Escolha um nicho para o seu 
podcast

Quando se trata de podcast, especial-

mente os de agronegócio, é importan-

te que você encontre um nicho para 

trabalhar. E quanto mais específico, 

melhor. Parece até um tanto quanto 

estranho pensar que com um público-

alvo menor a chance de dar certo é 

maior, mas você verá que publicar um 

podcast que fala sobre qualquer coisa 

tende a ter menor relevância.

Faça uma pesquisa e você irá perce-
ber que podcasts focados em nichos

terão muito mais seguidores fiéis. Is-

so acontece porque quanto mais es-

pecífico for o tema do teu programa, 

os ouvintes te reconhecerão como 

uma autoridade no assunto.

Dessa forma, independentemente do 

nicho do seu podcast, se posicione 

desde o início como um especialista 

no tema, sempre se empenhando em 

compartilhar conteúdo técnico relevan-

te e/ou uma experiência inesquecível 

para os seus ouvintes.
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Quando eu comecei a produzir o Agro 

Resenha em 2017, praticamente não 

havia literatura específica sobre pro-

dução de podcasts em português, a-

penas um se dedicava a isso e era o 

livro “Podcast: Guia Básico”, escrito 

por Leo Lopes, o icônico editor do 

maior podcast do Brasil, o Nerdcast. 

Foi neste livro, e também nos escas-

sos conteúdos disponíveis na internet 

à época, que eu comecei a minha jor-

nada na “podosfera”.

Foi neste livro também que me dei 

conta da necessidade de focar o tra-

balho em um nicho específico, pois 

assim você consegue desenhar um 

perfil básico das pessoas que irão te 

escutar e entender qual a melhor ma-

neira de passar o conteúdo para elas. 

Dessa forma, você conseguirá plane-

jar com mais exatidão os aspectos re-

lacionados à produção, definindo me-

lhor a pauta e também a escolha dos 

convidados para o programa.

A título de curiosidade, hoje em dia eu 

tenho o perfil de ouvintes bem definido 

e um tema específico para o Agro Re-

senha, ainda que muita gente pense 

que eu falo de tudo relacionado ao a-

gronegócio no podcast. O grande foco 

do meu trabalho é, através de entre-

vistas com pessoas ligadas ao agro-

negócio, mostrar o desenvolvimento 

das diferentes carreiras profissionais 

do nosso setor, de modo que os meus 

ouvintes possam tirar proveito dos 

erros e acertos cometidos por eles ao 

longo de suas vidas profissionais.

Este tema vai de encontro com o perfil 

dos meus ouvintes, uma vez que 65% 

deles possuem entre 23 e 34 anos, ou 

seja, são recém-formados em busca 

de seu lugar ao sol. Além disso, só o 

fato deles saberem o que é podcast, já 

os diferencia dos demais, imagina se 

eles aplicarem todo o conhecimento 

disponibilizado por cada convidado... .

No agronegócio ainda há uma predo-

minância do sexo masculino, refletida 

nos 77% de homens que escutam o 

podcast. Se você que está lendo este 

e-book é mulher e tem vontade de fa-

zer um podcast, este é um nicho super

interessante para trabalhar (#ficadica).

Ao desenvolver a consciência do perfil 

do ouvinte que você quer atingir e jun-

tar este perfil com um tema que seja 

relevante para ele, você estará com 

meio caminho andado. Agregue a esta 

receita um tema que seja do seu inte-

resse e você terá o podcast perfeito!

O tema do podcast tem que 
dar “match” com o seu nicho
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Escolher o nicho de um podcast pode 

até parecer simples, mas não é. São 

muitos os casos de podcasters que 

começaram a fazer os seus progra-

mas pensando em um público-alvo e, 

no meio do caminho, ao perceberem 

que os ouvintes eram diferentes, aca-

baram ajustando a rota e mudando o 

modo de produzir seus episódios.

O meu trabalho para encontrar o nicho 

do Agro Resenha Podcast teria sido 

bem mais fácil se eu tivesse à minha 

disposição na época os quatro passos 

para escolher o meu nicho, método 

que foi estruturado por Ryan Jones, 

em seu livro “Como criar seu podcast

de sucesso: Guia passo a passo para 

lançar um podcast lucrativo, construir 

a sua marca e aumentar suas 

vendas”. Então vamos a eles!

Passo 1: Escreva os seus interes-

ses e paixões

Neste primeiro passo é essencial, pois 

se você escolher um nicho errado, é 

bem provável que o seu podcast co-

meçará já terminando, já que é ques-

tão de tempo para você perder o inte-

resse em produzir. Tente elaborar uma 

lista que possua entre 5 e 10 nichos 

potenciais, sendo que você fará isso

respondendo três perguntas:

• É apaixonado por qual assunto?

• Quais tópicos lhe interessam 

mais?

• Qual é o setor sobre o qual você 

mais conhece?

Tente realmente formar esta lista, pois 

se você fizer um podcast sem “tesão”, 

o ouvinte irá perceber logo de cara. E 

pior que um apresentador sem vonta-

de, é um ouvinte que não ouve.

Passo 2: Quais problemas você po-

de resolver?

Com a lista do primeiro passo pronta, 

escreva quais são os problemas que 

você pode desenvolver para cada um 

dos nichos que você levantou. Vai ser 

absolutamente normal você olhar para 

um tema com o qual você tem certa 

familiaridade, e perceber que você sa-

be muito pouco sobre como resolver 

seus problemas.

Caso isso aconteça você pode seguir 

por dois caminhos. O primeiro é 

verificar o que está disponível na 

internet, especialmente em sites de 

busca e procurar o que as pessoas 

estão mais dizendo sobre os seus

Os quatro passos para escolher
o nicho do seu podcast
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nichos potenciais. Use a ferramenta 

do Google chamada Google Trends e 

faça uma pesquisa, você se surpreen-

derá com os resultados.

A segunda opção é ativar a sua rede 

de contatos. Você sabe que no agro-

negócio, uma rede de contatos bem 

estruturada faz toda a diferença, inclu-

sive, fazer isso neste estágio da pro-

dução do seu podcast pode abrir opor-

tunidades de parcerias no futuro. Des-

sa forma, busque por profissionais que 

são referência nos nichos listados. Vo-

cê verá que as pessoas estarão sem-

pre dispostas a te ajudar.

Passo 3: Descubra a sua concor-

rência

Quando se fala de podcasts, é até es-

tranho pensar em concorrência, uma 

vez que é muito comum programas di-

ferentes que tratam do mesmo assun-

to gravarem episódios juntos, os cha-

mados “crossovers”.

Mas como falei na introdução deste e-

book, a quantidade de podcasts do 

agronegócio tem crescido dia após dia 

e este movimento continuará ocorren-

do, devido à facilidade de produzir um 

podcast atualmente. Sendo assim, 

descubra o que os outros programas 

dos nichos que você listou estão fa-

zendo, e analise se é possível utilizar 

uma abordagem diferente sobre o 

mesmo assunto. Se existem vários 

podcasts sobre fertilidade do solo, por 

exemplo, porque não fazer um com

este tema, mas com bom humor?

Ainda que os podcasts estejam cres-

cendo rapidamente, não será inco-

mum você encontrar um nicho que vo-

cê pode ser o primeiro a atuar, apro-

veite esta oportunidade que só o agro 

pode oferecer.

Passo 4: Escolha o nicho certo

Após realizar os três primeiros passos 

e ter as informações em mãos, é bem 

provável que você já tenha uma ideia 

de qual dos nichos é o que mais se 

encaixa ao seu perfil. Se você se dedi-

cou nas etapas anteriores, seu instinto 

falará mais alto.

É possível que com tantas opções nas 

mãos, você tente se orientar por aque-

la que talvez possa ser a mais lucrati-

va, mas confie em mim, agora não é a 

hora de pensar em fazer dinheiro, mas 

sim em AMAR o tema com o qual vo-

cê levará consigo para sempre.

Na minha opinião, esta é a decisão 

mais importante do seu podcast. Se 

você tomá-la com sabedoria, refletindo 

genuinamente sobre a questão, as 

chances do seu trabalho ter sucesso 

aumentam muito, já que você se 

dedicará e não deixará o seu projeto 

morrer.
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No blog do podcast eu escrevi um ar-

tigo trazendo os dez podcasts relacio-

nados ao agronegócio que eu faria 

hoje se não tivesse o Agro Resenha. 

Como você já deve ter percebido, 

caso tenha lido este e-book até aqui, o 

podcast é uma mídia essencialmente 

de nicho e quanto mais “nichado”, me-

lhor. E esta característica se torna 

mais evidente quando o seu ouvinte 

realmente se torna parte do seu pro-

jeto, ou seja, quando ele passa a es-

cutar e acompanhar o seu trabalho de 

forma pró ativa. O que é comumente 

chamado de “engajamento”, ou seja, 

ele se sente parte do projeto.

Este artigo que comentei saiu justa-

mente da participação ativa que mui-

tos ouvintes do Agro Resenha têm 

com o podcast, especialmente nos 

grupos de WhatsApp e Telegram que 

mantemos. Aquele artigo, na verdade, 

foi uma seleção que fiz de aproxima-

damente 40 podcasts que foram suge-

ridos por pessoas que já possuem 

interesse genuíno nestas temáticas, 

ou seja, pelo menos você já tem uma 

audiência interessada em escutar o 

que você tem a dizer. Ela pode não 

ser grande, mas isso pouco importa.

Abaixo descreverei os dez podcasts 

que eu faria hoje, baseado no que a-

credito ter potencial e também em 

meus gostos pessoais. Em cada um 

deles eu justifiquei os fatos que me 

motivariam criar um podcast hoje, en-

tão leia com atenção e, diante da lista 

de 40 podcasts que virá logo abaixo, 

tente trabalhar os quatro passos para 

escolher o nicho do seu podcast.

Turismo rural

O turismo rural no Brasil tem um po-

tencial enorme, especialmente no que 

diz respeito ao desenvolvimento eco-

nômico de regiões tradicionalmente 

rurais e difusão de seus costumes. Um 

podcast que contasse a história destas 

regiões e de seus protagonistas seria 

interessante, porque além de registrá-

la, aumentaria o interesse das pessoas 

de outras localidades em conhecer a 

região. Como podcaster, imagina po-

der viajar para as regiões mais tradici-

onais do Brasil e do mundo, mostrando 

tudo de melhor que é produzido por ali 

e eternizar tudo isso em um arquivo de 

áudio, de modo que qualquer pessoa 

pudesse escutar. Eu gostaria.

Agricultura doméstica

Outro dia vi uma propaganda do Mer-

Os 10 podcasts que eu faria se 
não tivesse o Agro Resenha
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cado Livre que dizia que, com a pan-

demia, a busca pelo termo “horta em 

casa” aumentou 400%. Além disso, a 

cada dia que passa as pessoas estão 

mais preocupadas com os alimentos 

que consomem, apesar de saberem 

muito pouco sobre eles. Um podcast 

que fornecesse dicas sobre o que é 

possível cultivar e quais técnicas e 

equipamentos são necessários para 

tal, certamente teria público, especial-

mente de ouvintes sem relação direta 

com o agro, mas que gostaria de a-

prender o ofício. Eu tenho a minha 

horta em casa e, como podcaster, 

tentaria conversar com especialistas 

sobre tudo relacionado a como fazer 

uma em casa.

Mercado de produtos 

agropecuários

Hoje já existem alguns podcasts sobre 

mercado, mas que abordam especial-

mente o segmento de commodities. 

Se eu fizesse um podcast sobre mer-

cado hoje, focaria em apenas uma cul-

tura de interesse e apenas traria ou-

tros mercados que tivessem relação 

com ele. A ideia é ser o mais específi-

co possível (nicho), de modo que ele 

se torne relevante para o ouvinte que 

busca informações qualificadas. O 

estudo aqui é imprescindível.

Divulgação de pesquisas 

acadêmicas

No portal da Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior) descobri que existem no 

Brasil um total de 369 cursos de pós-

graduação em Ciências Agrárias. Nes-

te segmento estão inclusos os cursos 

de agronomia, engenharia agrícola e 

recursos florestais e engenharia flo-

restal apenas. Mas existem outras 

áreas do conhecimento que estão re-

lacionadas ao agronegócio, tais como: 

Ciências dos Alimentos, Medicina Ve-

terinária, Zootecnia, etc. O que eu 

quero dizer é que tem um monte de 

gente fazendo dissertações e teses 

que, sem dúvidas, poderiam gerar 

conteúdo para um podcast sobre di-

vulgação científica. Se eu estivesse 

em algum programa de pós-graduação 

hoje, utilizaria o podcast como ferra-

menta para estudo e, de quebra, po-

deria me tornar autoridade no tema da 

minha pesquisa.

Como o agronegócio contribui em 

outros setores

Esta ideia surgiu de um engenheiro 

civil que faz parte do grupo do Agro 

Resenha. Nas obras que acompanha 

ele é capaz de perceber a presença 

do agronegócio em várias fases da 

construção. Por exemplo: você sabia 

que a madeira é muito utilizada na 

construção civil? Se eu fosse fazer 

este podcast eu chamaria só profissi-

onais que não são do agro e tentaria, 

junto com ele, “procurar” a influência 

do nosso setor no dia a dia dele, nem 

que fosse na marmita do pedreiro.
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Empreendendo no agro do zero

Produzir o podcast Bota pra Fazer

tem me mostrado que o mundo do em-

preendedorismo tem muito a aprender 

com o agronegócio. Construir um ne-

gócio agro do zero talvez seja uma 

das coisas mais difíceis e arriscadas 

do mundo, e eu gostaria de ouvir mais 

histórias sobre o caminho percorrido. 

Se eu fosse um produtor rural, eu in-

vestiria um tempo para fazer um pod-

cast só com as tomadas de decisão 

do dia. Episódios diários mostrando a 

rotina de decisões.

Forragicultura

O Brasil é o maior exportador de carne 

bovina do mundo e possui um sistema 

de produção baseado em pastagens 

tropicais, fato que nos diferencia no 

mercado internacional. Ainda que se-

jamos uma potência produtiva, o ma-

nejo das forrageiras ainda é um garga-

lo no Brasil, e um podcast falando so-

mente sobre isso teria ouvintes fiéis, 

especialmente os pecuaristas. Se 

engana aquele que pensa que esta 

classe não está antenada.

Mecanização agrícola

Uma informação que surgiu no grupo 

do Agro Resenha foi que a manuten-

ção preventiva de máquinas agrícolas 

tem um custo 30% menor que a ma-

nutenção corretiva, sem contar o pre-

juízo de uma máquina parada em um 

período importante como a colheita,

por exemplo. Logo, tudo que envolva 

a mecanização agrícola em fazendas 

tem potencial de alcançar muitos 

ouvintes, desde produtores rurais a 

operadores de máquinas (sim, muitos 

ouvem podcasts).

Gestão de pessoas em fazendas

Quem nunca trabalhou em uma fazen-

da, não tem ideia de como é gerenciar 

pessoas que, muitas vezes, só saem 

do local de trabalho uma vez por mês. 

Imagine você ir ao escritório da em-

presa que trabalha, ficar morando lá 

com os colegas e voltar só no outro 

mês pra casa. Trabalhar na fazenda é 

assim, salvo exceções. Será que os 

métodos aplicados para gestão de 

pessoas são os mesmos na cidade e 

no campo? Se eu tivesse escutado um 

podcast sobre isso antes de ir pra uma 

fazenda no Pará, já saberia o que es-

perar.

Cadeia da bananicultura

É difícil conhecer um indivíduo neste 

planeta que nunca tenha, ao menos 

uma vez, comido uma banana. E 

quanto você sabe sobre a banana que 

você come? Como se cultiva, quais as 

técnicas, os principais consumidores, 

etc poderiam ser assuntos abordados 

em um podcast sobre a cadeia. Com 

certeza chegaria a muitos ouvintes e 

teria o potencial de comunicar o setor 

com o consumidor, que cada vez mais 

tem curiosidade por saber sobre o que 

come.

https://www.agroresenha.com.br/bota-pra-fazer
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• Produção Agropecuária

• Agricultura

• Manejo do algodoeiro

• Manejo de lavouras

• Agricultura doméstica

• Pecuária

• Forragicultura

• Manejo sanitário

• Confinamento

• Temas transversais

• Mecanização agrícola

• Conservação de solos

• Produção sustentável

• Dia a dia do produtor

• Meteorologia agrícola

• Previsão de clima

• Produção on farm de 

biológicos

• Agricultura de precisão

• Cadeias produtivas

• Bananicultura

• Bovinocultura de corte

• Turismo rural

• Ciência e Sociedade

• Divulgação de pesquisas 

acadêmicas

• Colaboração público-privada

• Percepção ambiental

• Gênero no agronegócio

• O agro em outros setores

• Gestão e Mercado

• Gestão de colaboradores

• Produção enxuta no 

agronegócio

• Inteligência de negócios

• Mercado de produtos 

agropecuários

• Comércio exterior para 

produtores

• Relações internacionais

• Educação e carreira

• Concursos públicos do agro

• Qualificação de jovens 

• Como iniciar uma carreira 

sólida

• Inovação e empreendedorismo

• Empreendendo no agro do 

zero

• Desafios em aberto para o 

agro

• Tecnologias do agro

• Agtechs

• Futuro das startups

• Inovação e tecnologia para 

agricultura familiar

• Diversos

• Debates divertidos sobre o 

agro

• Fiscalização agropecuária

• MKT aplicado ao Agro

40 nichos de podcasts AGRO 
para você começar hoje



Equipamentos 
básicos para 

começar

3

CAPÍTULO TRÊS



21

Como eu disse na introdução deste e-

book, quando se fala em equipamen-

tos, normalmente as pessoas pensam 

que irão gastar rios de dinheiro. É cla-

ro que se ela quiser fazê-lo, não há 

nada que a impeça, mas hoje em dia 

há opções em conta para que o seu 

podcast tenha uma qualidade real-

mente interessante.

Quando alguém me procura para tirar 

dúvidas em relação à produção de 

podcasts, normalmente respondo du-

as perguntas: 1) qual microfone eu 

utilizo para gravar e 2) qual soft-

ware eu uso para editar. 

Pensando nisso, dividi este capítulo 

em duas partes, sendo que na primei-

ra falarei sobre equipamentos essen-

ciais para fazer a gravação dos episó-

dios e, na segunda, sobre softwares 

indispensáveis para produzir o seu 

podcast. 

Tentarei dividir cada componente em 

pelo menos duas opções de valor, de 

modo que você possa analisar e 

decidir por qual tipo de investimento 

seguir.
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Pode ser que tenha passado desaper-

cebido por você, mas a foto na página 

anterior é o setup que utilizo na produ-

ção do Agro Resenha Podcast. Quan-

do se trata de equipamentos, na ima-

gem você verá o meu computador, um 

microfone com entrada USB e um fo-

ne de ouvido.

Na minha visão esta é a configuração 

básica para se iniciar um podcast. Vo-

cê pode substituir o computador pelo 

seu celular ou até mesmo por um gra-

vador portátil, mas acredito que a par-

tir daí as coisas começam a ficar um 

pouco mais complicadas.

Computador

Só pelo fato de você estar interessado 

em iniciar um podcast, vou partir do 

pressuposto que você já tenha um 

computador, seja ele um notebook ou 

até mesmo um desktop. Caso você 

não tenha um, é possível utilizar um 

smartphone.

Provavelmente você deve saber que 

ele é um item importante, uma vez 

que ele será utilizado para a instala-

ção dos softwares necessários para 

realização das gravações e também 

onde você irá plugar o seu microfone, 

caso opte por adquirir um..

Fone de ouvido

Este item não é necessariamente in-

dispensável, mas é interessante utili-

zá-lo pois com ele você passará a se 

ouvir durante a gravação.

Mas o quê isso tem a ver? Bem, é 

preciso lembrar que nós, ao iniciar-

mos, muitas vezes não sabemos 

como a nossa voz soa ao microfone, 

além de não sabermos exatamente a 

que distância falar nele.

Assim, você tem a possibilidade de 

controlar a sua voz, sua entonação e 

também a velocidade enquanto fala. 

Caso grave pessoalmente, é importan-

te que cada participante tenha o seu, 

tanto pra que todos possam controlar 

suas vozes, como também por uma 

questão de higiene, afinal são de 

ouvidos que estamos falando.

Fora o fato de melhorar a gravação, 

ter um fone ajudará muito no processo 

de edição do seu podcast, caso você 

mesmo a faça.

A um custo zero você pode usar 

aqueles que vêm com o celular, mas

Equipamentos essenciais para 
iniciar seu podcast
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caso queira investir um pouco, 

seguem algumas opções existentes 

no mercado:

• AKG Profissional K414P

Este é o fone de ouvido que eu utilizo 

atualmente e tem uma qualidade 

realmente profissional. É com ele que

• Behringer HPM1000

Os equipamentos da marca Behringer

costumam ser muito bons e fornecem 

uma qualidade profissional também. 

• Microsoft Lifechat Lx-3000

No início do Agro Resenha este foi o 

fone de ouvido que investi. O interes-

sante dele é que, além de fone, ele

Microfone

É importante que você saiba que exis-

tem dois tipos de microfones: os con-

densadores e os dinâmicos. Quando 

iniciei o podcast, não sabia muito bem 

qual deles adquirir, então comprei um 

condensador vendo a qualidade que 

ele entregava em tutoriais no YouTu-

be.

O problema é que microfones conden-

sadores exigem que o seu ambiente 

de gravação seja controlado, quer di-

zer, sem ruídos e com o maior silêncio 

possível. E como eu acredito que você 

provavelmente irá gravar em sua casa 

ou até mesmo na empresa, sugiro não 

adquirir um desses, apesar da quali-

dade ser excelente.

Além disso, vou me ater a microfones 

dinâmicos que possuam entrada USB, 

pela facilidade de trabalhar com eles 

através do seu computador. Microfo-

nes com entrada XLR demandam um 

mixer, o que complicaria seu proces-

eu produzo o pod-

cast desde o princípi-

o e não troco por na-

da.

Marca: AKG

Valor: R$120,00

Clique aqui e veja 

na Amazon.

Este modelo é bas-

tante utilizado por 

podcasters.

Marca: Behringer

Valor: R$ 220,00

Clique aqui e veja 

na Amazon.

pode ser usado co-

mo microfone, e em-

trega um bom resul-

tado.

Marca: Microsoft

Valor: R$280,00

Clique aqui e veja 

na Amazon.

https://www.amazon.com.br/Ouvido-Profissional-Compacto-K414P-AKG/dp/B000NOQDQS/ref=sr_1_1?__mk_pt_BR=ÅMÅŽÕÑ&crid=1VVKMBSK09Z8&keywords=akg+k414p&qid=1590898175&sprefix=akg,aps,303&sr=8-1
https://www.amazon.com.br/Fone-de-Ouvido-HPM1000-Behringer/dp/B00062PN6I/ref=asc_df_B00062PN6I/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379708086870&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17327113407711041882&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001602&hvtargid=pla-382333714079&psc=1
https://www.amazon.com.br/Microfone-Microsoft-Lifechat-Jug00013-Computador/dp/B084M7TKKK/ref=sr_1_3?__mk_pt_BR=ÅMÅŽÕÑ&crid=28EPSV5771EK7&keywords=microsoft+lifechat+lx-3000&qid=1590898257&sprefix=microsoft+,aps,304&sr=8-3
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so. Então vamos manter isso o mais 

simples possível.

Além do Microsoft Lifechat Lx-3000, 

que indiquei anteriormente, seguem 

mais dois microfones dinâmicos que 

são muito bons e amplamente utiliza-

dos por podcasters.

• Sennheiser PC 8 USB

A exemplo do Lifechat Lx-3000, este 

microfone também é fone de ouvido. 

As informações disponíveis na internet

• Samson Q2U

Este microfone é bastante utilizado 

pelos podcasters iniciantes, porém o 

investimento inicial pode não ser tão

Não esqueça do principal

Ainda que eu tenha dado algumas 

dicas de equipamentos, é super im-

portante que você saiba que nem o 

melhor equipamento do mundo é ga-

rantia de sucesso para o seu podcast. 

Então foque em criar um programa 

com propósito.

são satisfatórias e 

pode ser uma boa 

opção para iniciar.

Marca: Sennheiser

Valor: R$300,00

Clique aqui e veja 

na Amazon.

baixo, por ser impor-

tado.

Marca: Samson

Valor: R$420,00

Clique aqui e veja 

na Amazon.

https://www.amazon.com/Sennheiser-PC-USB-Headset-line/dp/B005HWEZGG
https://www.amazon.com/Samson-Handheld-Microphone-Recording-Podcasting/dp/B001R747SG
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Quais softwares utilizar para produzir 

um podcast é, talvez, a pergunta que 

eu mais respondo para quem tem 

curiosidade de saber mais sobre o 

processo de produção do podcast. E o 

mais interessante é que todos os 

programas que utilizo para isso são 

gratuitos.

Quanto mais adornos você quiser 

colocar no seu processo de produção, 

é possível que você utilize mais 

softwares ou, até mesmo, pague pela 

licença de alguns. Mas, levando em 

consideração que você deve estar 

querendo começar agora, com pouco 

investimento mas com qualidade, as 

dicas deste capítulo serão suficientes 

para tirar seu projeto do papel.

Ao chegar nesta etapa de produção 

do seu podcast, é importante saber 

que nenhum processo de pós-

produção será suficiente para corrigir 

a qualidade do áudio que você irá 

publicar. A máxima de qualquer 

produção audiovisual é que o que 

define a qualidade do seu áudio é o 

momento da captação. 

Dessa forma, é importante ter um bom 

equipamento (que já vimos não ser 

um impeditivo econômico no início), e 

também alguns softwares que 

podem ajudar muito no pós-produção.

Gravação

Para a gravação do seu programa 

com duas ou mais pessoas, você 

pode utilizar qualquer um dos 

softwares disponíveis para 

conversação da internet. Os que mais 

utilizo, em ordem de prioridade, são: 

Zoom, Skype e Hangouts.

O Zoom é o melhor de todos levando 

em consideração um aspecto muito 

interessante, que é a gravação da 

faixa de áudio de cada um dos 

participantes em separado, o que 

ajuda demais no momento da edição. 

Caso o seu programa seja com 

apenas uma pessoa além de você, o 

Zoom funciona muito bem, mas caso o 

bate papo seja com mais de duas 

pessoas, as reuniões têm um limite de 

40 minutos. Acima disso é preciso 

adquirir a assinatura de algum plano, 

o que pode ser interessante caso o 

seu podcast seja em grupo, para 

dividir os custos.

Apesar de eu ter colocado o Skype à 

frente do Hangouts, ambos têm a 

mesma funcionalidade e, no que diz 

respeito à produção de podcasts, 

entregam a mesma coisa. No entanto, 

Quais softwares utilizar na
produção do seu podcast



acredito que a maioria das pessoas 

têm mais acesso ao Skype 

comparativamente, especialmente em 

se tratando de pessoas relacionadas 

ao agronegócio. Neste sentido, talvez 

seja mais fácil marcar uma gravação 

pelo Skype do que pelo Hangouts.

Um ponto negativo de ambas as 

plataformas é que não é possível 

gravar as faixas de áudio separadas, 

ou seja, gravando no computador, as 

faixas sairão mixadas, o que dificulta 

bastante o processo de edição.

Para gravações presenciais, caso 

sejam participantes fixos, o ideal é que 

cada um tenha seu equipamento e 

grave suas faixas separadas, de modo 

que a qualidade do episódio como um 

todo seja melhor.

Para o caso de uma gravação a 

distância, utilizando, especialmente, o 

Skype e Hangouts, é super interes-

sante a utilização de um software 

chamado Voicemeeter Banana, que 

funciona como uma mesa de áudio 

virtual e, através dela, é possível 

gravar o áudio do seu computador 

separadamente ao do seu microfone. 

Este é um software gratuito e você 

pode baixar clicando AQUI.

Edição

O queridinho de todos os podcasters é 

o Audacity, uma vez que é um 

software livre e que entrega uma 

qualidade enorme na gravação das

vozes no computador e edição do seu 

podcast. Sinceramente o Audacity não 

deixa nada a desejar em relação aos 

principais softwares do mercado, tais 

como: Adobe Audition, Sony Vegas 

e GarageBand (este é gratuito para 

quem tem produtos Apple). Para 

baixar o Audacity, basta clicar AQUI.

O objetivo deste e-book não é te 

ensinar a editar um podcast, mas uma 

vantagem de o Audacity ser um 

software gratuito, é que existem 

incontáveis tutoriais disponíveis no 

YouTube, ensinando como editar 

áudios por lá, clique AQUI e veja 

alguns que podem te ajudar. No 

primeiro momento parece um pouco 

difícil, mas rapidinho você pega o jeito.

https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm
https://www.audacityteam.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=tutorial+audacity


Torne seu 
podcast

conhecido

4

CAPÍTULO QUATRO
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Finalmente chegamos a parte boa de 

ter um podcast com propósito e com 

todos os equipamentos e softwares 

necessários para fazer as gravações e 

edições. Com o áudio do seu primeiro 

episódio pronto, entraremos na etapa 

final para um podcast, que é como 

torná-lo conhecido.

Saiba que, neste processo, a pessoa 

mais engajada, sem dúvidas, tem que 

ser você. E é importante você saber 

disso, porquê é assim que são as coi-

sas. No início muita gente não vai dar 

bola para o que você está fazendo e 

até o seu melhor amigo não vai escu-

tar o seu podcast, o que é absoluta-

mente normal! Afinal, como mostrei ao 

longo de todo este e-book, o podcast 

ainda não está na rotina da maioria 

das pessoas do agro e, pelo que en-

tendo, continuará sendo assim por 

algum tempo.

Com todos os equipamentos no jeito e 

com o nicho do seu podcast bem es-

colhido e aderente com a sua filosofia 

de vida, elenco três princípios funda-

mentais pra tornar o seu podcast 

conhecido.

Planejamento

Como falei incessantemente, a con-

sistência de publicações do seu pro-

grama é peça fundamental para tornar 

o seu podcast relevante e, consequen-

temente, conhecido. Se você disse 

que irá publicar um episódio por se-

mana, publique um episódio por se-

mana e ponto final. Desculpas esfar-

rapadas surgirão todos os dias e po-

dem jogar o seu projeto por água abai-

xo.

Por isso o planejamento é super im-

portante. Faça uma lista de pessoas 

com as quais você gostaria de con-

versar, caso seja um podcast de entre-

vistas, ou elenque temas relevantes 

que você pretende trazer para o 

podcast. Com tudo programado, você 

irá encontrar o tempo para desenvol-

ver seu roteiro e cumprir com o seu 

plano.

Você fez tudo direitinho, mas mesmo 

assim não conseguiu publicar na fre-

quência que você gostaria? Não há 

tempo para lamentações. Reajuste o 

seu planejamento para que caiba nas 

horas que você tem disponível para o 

projeto. Lembre-se que o importante é 

errar rápido, corrigir e voltar melhor. 

Esta é a receita para criar conteúdo 

relevante e conhecido.

Os três princípios básicos para 
tornar seu podcast conhecido
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Facilite as coisas

Quando uma pessoa está procurando 

por algum podcast, é extremamente 

necessário que este processo seja 

simples, então facilite as coisas. Faça 

com que seja simples as pessoas 

encontrarem e escutarem seu pod-

cast, porquê é muito chato quando o 

seu programa não está nas platafor-

mas que são mais utilizadas para ou-

vir podcasts.

No início eu sofri bastante com isso. 

Era comum alguém perguntar se o 

meu podcast estava no agregador x 

ou y e muitas vezes não estar. Logo, 

eu usava este feedback para, imedia-

tamente, inserir o Agro Resenha na-

queles agregadores que estavam 

faltando.

Tenha “tesão”

Cara, não dá pra vender sem tesão, 

assim como não dá pra falar do seu 

podcast sem ele. Utilize todo e qual-

quer encontro para conversar sobre o 

seu projeto, mas com os devidos cui-

dados para não ser um “pé no saco”. 

É comum as pessoas iniciarem um as-

sunto contigo baseado nos podcasts 

que você produz, então utilize isso a 

seu favor e demonstre o brilho nos 

olhos que só alguém que é apaixona-

do pelo que faz com segue emitir.

Quando se fala de algo que se gosta, 

o brilho nos olhos é perceptível, assim 

como as ondas sonoras que passam 

pelo microfone e chegam aos ouvidos 

da sua audiência. Não tem como fin-

gir! Então seja você!

“Tesão”

Facilidade de 

acesso

Planejamen-

to
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Agora que você já sabe quais são os 

três princípios básicos para tornar seu 

podcast conhecido, vamos para a par-

te mais técnica sobre como fazer isso 

acontecer, começando por onde hos-

pedar e como distribuir.

Para colocar o áudio do seu podcast 

no ar, você precisa ter um local para 

hospedar estes arquivos e gerar o tão 

afamado Feed RSS. Não pretendo 

entrar nos pormenores técnicos, mas 

é importante que você saiba que o 

RSS (Really Simple Syndication) é um 

recurso utilizado para distribuição de 

conteúdo em tempo real baseado em 

uma linguagem XML. Traduzindo para 

a linguagem dos “botinudos” de plan-

tão, esta tecnologia permite que os 

ouvintes de podcasts acompanhem 

suas atualizações por meio de um 

website ou aplicativo (agregadores de 

podcasts) automaticamente.

Existem atualmente vários serviços 

que você pode utilizar para subir os 

seus áudios, tanto gratuitos como pa-

gos. Dentre as ferramentas pagas que 

são mais utilizadas pelos podcas-ters

estão: Podbean, Libsyn e Sound-

Cloud. Todas elas são fáceis de utili-

zar, porém os preços podem ser bas-

tante variáveis ano a ano, tendo em 

vista que todas elas são adquiridas

em dólar. O Agro Resenha está hos-

pedado no SoundCloud que, apesar 

de não ser uma ferramenta exclusiva 

para podcasts, entrega um bom 

serviço e tem boas funcionalidades e 

informações sobre downloads e perfil 

da audiência.

Quando comecei, em 2017, não exis-

tiam ferramentas fáceis de mexer e 

sem custos (pelo menos não encon-

trei), o que me fez ir pelo caminho 

mais simples na época que foi pagar 

para poder inserir a quantidade que eu 

quisesse de episódios sem me preo-

cupar com limitação de tempo. No 

entanto, atualmente existe uma ferra-

menta chamada Anchor que fornece 

todo este serviço gratuitamente para 

que você possa publicar hoje o seu 

podcast. Como é uma ferramenta 

gratuita, ela peca bastante em boas 

informações sobre o perfil de audiên-

cia, o que é bastante importante pen-

sando no futuro, mas se o seu limitan-

te é grana, agora não é mais.

Eu fiz um vídeo no YouTube do Agro 

Resenha que explica como criar um 

podcast de graça utilizando o Anchor. 

Ah! E antes que eu me esqueça, o 

Anchor é uma plataforma que foi com-

prada pelo Spotify, logo, quando você 

cria o seu podcast, ele já publica no

Hospedagem e distribuição do 
seu podcast
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Spotify automaticamente. CLIQUE 

AQUI e veja o vídeo, lá eu explico 

todo o processo.

Após hospedado e com o Feed RSS 

do seu podcast criado, está na hora 

de distribuir seu programa! Dentre os 

agregadores de podcasts mais utiliza-

dos pelos ouvintes do Agro Resenha, 

estão: Spotify, Apple Podcasts, 

Castbox e Podcast Addict. Outros 

que são bastante utilizados são: 

Google Podcasts e Deezer, mas em 

menor número de downloads.

Mais de 60% da audiência do Agro

Resenha utiliza aquelas quatro primei-

ras plataformas, então se você for cri-

ar um podcast relacionado a assuntos 

do agronegócio, você já sabe onde 

seu programa deve estar. Uma dica de 

ouro que pode encurtar o caminho de 

inserir o seu Feed RSS nos agregado-

res é, logo de cara, colocar no Apple 

Podcasts e no Spotify, especialmente 

no primeiro. A maioria dos agregado-

res de podcasts utiliza as atualizações 

de novos programas que são inseridos 

no iTunes da Apple, ou seja, deixe os 

robôs das outras plataformas trabalha-

rem por você e coloque seu foco nes-

tas principais.

https://youtu.be/kM8uLsylUCU
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A primeira coisa que um ouvinte de 

podcasts irá ver em relação ao seu 

programa é a capa dele, então o visu-

al dela deve ser bem trabalhado, es-

pecialmente pensando em ouvintes 

que não conhecem você e não sabem 

o quanto o seu conteúdo é bom. Tente 

puxar na memória quantos podcasts 

você deixou de abrir em seu agrega-

dor porque a capa não era bem traba-

lhada, passando a impressão de que 

não era um programa bem feito. 

O contrário também é verdadeiro, não 

adianta fazer uma capa linda e com 

uma logo bem trabalhada, se o conte-

údo, ou mesmo a qualidade do som 

do seu podcast, não seja boa. Acredito 

que seja importante ter um bom equilí-

brio entre todos os aspectos relaciona-

dos ao seu programa, de modo que 

não haja expectativas erradas a ele.

Eu tenho a sorte de ter grandes ami-

gos que me ajudaram desde o início, 

sendo que a logo foi feita pelo meu 

amigo Pedro Beraldo sem custos. No 

caso da imagem que vai ao fundo da 

logo, eu busquei em sites que disponi-

bilizam fotos sem direitos autorais, de 

modo que eu indico dois sites muito 

bons: Pixabay e Freepik. Lá tem mu-

ito material gratuito em formato de i-

magem que pode te ajudar muito ao

longo de sua vida “podcastal”.

Caso você não tenha amigos com 

dotes artísticos, indico um site em que 

você consegue, por apenas R$ 20,00, 

adquirir uma arte feita por um 

profissional, que é o Vintepila. Lem-

brando que nem sempre funciona 

100%, já que depende muito da mane-

ira como você quer passar e também 

como o designer vai compreender a 

sua ideia, por isso indico procurar pe-

los perfis que possuam boas avaliaçõ-

es, de modo que você não desperdice 

seus vinte pila!

Está sem uma fonte de inspiração? 

Abra o seu agregador e veja como são 

as artes daqueles programas que es-

tão no topo de cada uma das categori-

as mais comuns de podcasts. Como 

tenho falado aqui, não precisamos in-

ventar muito a roda. Veja o que funcio-

na e o que não funciona e, pensando 

no seu podcast, tente aplicar aquilo 

que condiz com o seu gosto e passe 

uma boa impressão inicial.

Falando em passar uma boa impres-

são inicial, gaste algumas horas ela-

borando a descrição do seu programa. 

Caso a arte do seu podcast seja legal 

e o ouvinte clique nele, a segunda coi-

sa que ele irá olhar é a descrição do

Arte e descrição do seu
podcast
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podcast, então trate-a como um pitch

de vendas. O conceito de elevator

pitch (termo em inglês que quer dizer 

“discurso de vendas sucinto e persua-

sivo”), ou somente pitch, vem do mun-

do das startups e traz você a uma situ-

ação, na qual você tenha que, de for-

ma rápida e direta, apresentar o valor 

e o diferencial da sua empresa, produ-

to ou serviço.

É como se você encontrasse um in-

vestidor (no caso o ouvinte) que você

gostaria muito de conhecer, em uma 

situação completamente aleatória, co-

mo em um elevador de um prédio (no 

o agregador de podcasts). Nessa situ-

ação você tem um minuto ou menos 

para despertar o interesse dele em co-

nhecer o que você tem a oferecer (tipo 

os episódios que você produziu com 

tanto amor e carinho).

Se tudo isso estiver bem alinhado, 

você terá mais um ouvinte assíduo 

para o seu podcast.
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Desde o início do Agro Resenha eu 

me preocupei em ter um local exclusi-

vamente para o podcast, que é o meu 

site. Procurei por alguns desenvolve-

dores de websites, mas os orçamen-

tos foram pesados e, na época, não 

encarei o investimento, por não ter re-

cursos financeiros disponíveis.

Sem saber muita coisa sobre o tema, 

busquei na internet como fazer um site 

e descobri que é necessário, primeiro, 

comprar um domínio (no meu caso o 

www.agroresenha.com.br) e depois 

ligar o website a ele. Para comprar o 

domínio sugiro o Registro.br e como 

não sou designer e entendo bulhufas 

disso, encontrei a plataforma do Wix

que, por um valor anual, te dá vários 

formatos prontos e customizáveis para 

que você possa inserir o que você 

precisa e ligar automaticamente ao 

seu domínio. Existem outras platafor-

mas, como o Wordpress, que é o que-

ridinho dos podcasters, mas eu parti-

cularmente não me adaptei a ele tão 

bem como com o Wix. Faça o teste 

grátis em ambas as plataformas (ou

outras) e decida com qual seguir.

É claro que, se você não quiser ter um

site, não tem problema nenhum, afinal 

a grande maioria dos ouvintes escu-

tam podcasts diretamente pelos agre-

gadores e o teu bolso é o teu guia. Por 

outro lado, eu vejo que é uma ótima 

oportunidade para os seus ouvintes te 

conhecerem e saberem mais sobre o 

projeto como um todo. Reforço que 

não precisa, no início, ser muito profis-

sional, por isso sugiro pegar um dos 

modelos das plataformas que citei e 

fazer poucas alterações.

Fazer uma boa descrição do seu 

podcast, como comentei anteriormen-

te, é a porta de entrada de novos ou-

vintes, mas é no site que eles vão pa-

ra te conhecer melhor. Por isso acredi-

to firmemente que, desde o início, é 

importante criar um local “para chamar 

de seu” e ter a liberdade para traba-

lhar o seu projeto. Diferente de outros 

tempos, os custos estão muito mais 

acessíveis.

Ter um site é interessante, mas 
não essencial

http://www.agroresenha.com.br/


Agora é a 
sua vez

5

CAPÍTULO CINCO
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Chegou o momento de pôr a 
mão na massa

Tudo que escrevi ao longo deste e-

book tem uma pitada do que tenho 

vivido ao longo destes últimos três 

anos fazendo podcasts para pessoas 

do agronegócio que, em geral, pouco 

conhecem sobre podcasts. Por outro 

lado, o consumo da mídia pelas pes-

soas do nosso setor tem crescido tan-

to, que muitas delas e também empre-

sas estão fazendo os seus próprios 

podcasts.

Conhecer como podcasts são consu-

midos e o porquê são consumidos é 

primordial para fazer sucesso, lem-

brando que ele vem, porém não tão 

rápido como em outras mídias, uma 

vez que o ouvinte de podcasts, dife-

rente de outros consumidores, sentem 

a necessidade de fazer parte do seu 

projeto e buscam por conteúdos de 

qualidade.

Enfatizei em vários momentos ao lon-

go deste e-book que o podcast é uma 

mídia de nicho e que continuará sen-

do. Então não desanime quando hou-

ver poucos downloads no início e bus-

que priorizar o seu propósito na gera-

ção de conteúdo, porque assim os ou-

vintes virão. Mas melhor do que isso, 

estes ouvintes serão qualificados, ou 

seja, estarão em linha com o nicho do 

seu podcast, o que pode gerar oportu-

nidades no futuro.

Eu entendo que produzir um podcast 

com um nicho e um propósito bem de-

finido é um grande investimento profis-

sional, que traz consigo uma oportuni-

dade enorme de crescimento pessoal, 

já que, com ele, podemos nos autode-

senvolver, aumentar a rede de conta-

tos e obter conhecimento com pesso-

as das mais variadas áreas.

A partir de agora a responsabilidade e 

a vontade de fazer acontecer é toda 

sua. Com este material você pode dar 

os primeiros passos para produzir um 

podcast agro com propósito e, através 

dele, alçar voos nunca antes pensa-

dos por você e fazer a diferença na 

sua área de atuação.

Assim que o seu podcast estiver no ar, 

me chame para um crossover!
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Eu acredito fortemente que produzir um podcast pode 

mudar a carreira do profissional do agronegócio.

Pensando nisso e sabendo que você quer ser um profissional

diferenciado no mercado, estou abrindo uma lista de espera, 

exclusiva para os leitores deste e-book, da minha Mentoria On-

line sobre COMO CRIAR UM PODCAST AGRO COM PROPÓSITO.

www.agroresenha.com.br

CLIQUE AQUI E SE 
CADASTRE

Mentoria Agro Resenha

http://www.agroresenha.com.br/
http://bit.ly/mentoriaARP
http://bit.ly/mentoriaARP
https://www.agroresenha.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/
https://www.agroresenha.com.br/

