por que somos especializados
em narrativas em áudio?

tudo se resume a
cinco compromissos
acreditamos muito no poder das histórias
contadas a partir do áudio e temos a
certeza que juntos podemos desenhar uma
jornada incrível em 2021.
por isso, antes de seguirmos em qualquer
parceria, gostaríamos de contar rapidamente
por que somos dedicados a produzir
essas histórias:

1.

produzimos podcasts para levar emoções genuínas e
histórias reais às audiências de nossos clientes. Contamos
com a ajuda deles para encontrar essas histórias.

2.

acreditamos, também, que essas histórias nascem de
pessoas reais. marcas são criadas a partir da manifestação
dessas histórias na cultura de suas organizações. o som tem
um potencial incrível para ligar esses pontos.

3.

até por isso, sabemos que sem apuro técnico, os
compromissos 1 e 2 não fazem sentido.

4.

entendemos que o sucesso de um podcast mora no
encontro da recorrência com a intimidade auditiva. junto com
nossos clientes nos responsabilizamos por manter essa
recorrência ao longo de 2021 e, assim fidelizar nossa
audiência a partir de momentos únicos.

5.

temos consciência de que o mundo contemporâneo vive
através de suas pegadas digitais. para atingirmos nossos
objetivos, precisamos planejar com base na visibilidade
destes dados. e, com eles, construir narrativas alinhadas aos
propósitos de seu segmento de atuação.

o que dá para fazer com podcasts?

O que é
podcast,
afinal?
A palavra se origina da
junção de iPod e
Broadcast. Foi uma
invenção do jornalista
inglês Ben Hammersley
em um artigo no The
Guardian em 2004

O primeiro programa
brasileiro foi o Digital
Minds, de Danilo
Medeiros em outubro
de 2004

São histórias contadas
a partir do áudio

Recorrência
e intimidade

Embora existam diversos formatos
disponíveis, o que diferencia um podcast é a
sua forma de distribuição: gratuita e
assíncrona. E, sobretudo, sua habilidade de
contar histórias que prendem a atenção

Uma voz em sua cabeça é um contrato de
intimidade e oralidade que se julgava perdido.
Ter isso em um ritmo constante e com a
certeza de que essa recorrência será
cumprida é um contrato com a audiência

A mitologia de
uma trupe

Reconquista
do contato direto

Diferente de outros meios, o podcast se
baseia muito na figura do criador do
conteúdo, ou de um grupo deles. São os
melhores amigos que os ouvintes jamais
verão.

Esqueça e-mails que não são abertos,
timelines que só entregam conteúdos se
patrocinados. O podcast possibilita o contato
direto com audiências. Com entrega de 1
para 1.

formatos
mais
comuns

Existe certa polêmica
em classificar podcast
como um formato
único ou um meio de
distribuição. O
consenso atual é que
se tem feed é
podcast.

Reunir um time de especialistas em um hangout
ou em uma mesa, apertar o REC e seguir uma
pauta. O papo corre solto. A edição refina os
intervalos e acrescenta uma trilha. Interação
com audiência passa por leitura de comentários
e e-mails

O segredo aqui é a curadoria de temas
interessantes em determinada vertical e a
conexão entre eles. Requer pauta mais
trabalhada e boa locução

Papo de Mesa

Giro de Notícias

real ou virtual

roteirizados

MENOS COMPLEXO
DE PRODUZIR

Entrevista
one-to-one
Selecionar uma voz importante no segmento
que se pretende cobrir, organizar uma pauta de
perguntas e desdobrar o papo. O desafio é
manter o ritmo.

Um bom texto, um bom roteiro e muitas horas
de pesquisa. Esses dois últimos os maiores
desafios de produção

Narrativo

Documentários e investigações transcritas
em experiências de áudio repletas de efeitos
sonoros e clima de suspense. Meses de
preparação, dias de edição etc

Storytelling
casos reais/true crime

Primeira pessoa

Transcrição
Rádio ou TV que vira podcast
Com a chegada de grandes players da TV e Rádio no
formato, programas começaram a chegar nos feeds. A
dificuldades fica por conta do reaproveitamento

MAIS COMPLEXO
DE PRODUZIR

qual o segredo da frequência de publicação?

Quinzenal

Semanal

Diário

Produção segura
de tração mais lenta

Padrão do mercado,
que fideliza mais rápido

Desafio de produção,
mas com grande poder de tração

Projeto Especial
Início, meio e fim,
com maior apuro estético

…

…

como os podcasts
chegam até os
ouvintes?

fase 0

fase 1

fase 2

fase 3

fase 4

Subida do FEED

Distribuição

Canais proprietários

Redes

Impulsionamento

Como aumentar as chances de ser
ouvido em meio a tantos
programas? Que técnicas
utilizarmos para isso?

feed

como medimos
o sucesso?
CLICOU NO PLAY

OUVIU 1 MINUTO

Inicializações

Streamings

SEGUIU

CLICOU EM ASSINAR

Principais métricas para medição
do aumento e retenção de
audiências.

Investir em um início
arrasador, o chamado
“minuto de ouro”

Ouvintes

Garantir a retenção nos
primeiros 5 minutos, já
trazendo o tema

Seguidores

Focar na captação de
assinantes em todas as
comunicações

o que os podcasts têm
feito com o mercado?

Fonte: Spotify

Fonte: Spotify

Fonte: Spotify

Fonte: Spotify

Fonte: Spotify

Fonte: Spotify

nossa forma de trabalhar

acreditamos em
um processo
incremental

kit com abertura,
vinhetas de
passagem e
conclusão, exclusiva
ou em trilha branca

analisamos segmento,
concorrência e tendências.
entregamos documento
estratégico/tático com
planejamento de canais

planejamento assinatura sonora
histórias de sucesso
têm um ritmo próprio
para acontecerem,
para entrarem para o
imaginário popular e
nele reverberar.
por isso, criamos um
processo de trabalho
para acertar aos
poucos para acertar
sempre.

com formato aprovado,
desenhamos produção de
temporada de médio prazo
(indicado: 6 a 9 meses)

check-point
estratégico
para análise dos
números

frente inicial para teste
de conceito e acertos
de formato

mês piloto

com análise de
dados, sugerimos
acertos para o
próximo ciclo

temporada

análise da temporada

redesenho

qual é a nossa abordagem comercial
para projetos de podcasts

a cada fase,
aprofundamos
nossa relação
comercial

se um podcast é um
projeto de médio-longo
prazo, nossa relação
comercial pode seguir
o mesmo ritmo.
sua marca vai investir
de acordo com as
metas que atingirmos
juntos.

ATIVAÇÃO

CONTRATO TEMPORADA

Planejamento do
Temporada teste
Programa
Até 4 programas de
Nome, quadros, tom
30min, com metas
de voz, pauta inicial e
alinhadas antes de
planejamento de redes
irem ao ar.
sociais
Sound Design
Kit com abertura,
vinhetas de passagem
e conclusão, exclusiva
ou em trilha branca

Primeira Temporada
Publicação sem interrupções
entre 6 e 9 meses, com
acompanhamento semanal
de métricas e relatórios

planejamento assinatura sonora

temporada

mês piloto
análise
de metas

O estabelecimento das
metas pode variar,
principalmente com a
existência ou não de
verba de mídia

Re-PROJETO

Nova Temporada
Projeto ajustado entra
em mais um ciclo

Relatório de conclusão
de temporada
Consolidado da jornada
contratada com lições
aprendidas e próximos
passos

análise da temporada
aplicação de
aprendizado
Nova rodada de planejamento
com aplicação de lições
aprendidas para acertos de
rota, criação de novos
programas e reavaliação
da parceria

temporada 2

a cada fase,
aprofundamos
nossa relação
comercial

ATIVAÇÃO
Planejamento do
Programa
Nome, quadros, tom
de voz, pauta inicial e
planejamento de
redes sociais

Sound Design
Kit com abertura,
vinhetas de passagem
e conclusão, exclusiva
ou em trilha branca

Temporada teste
Até 4 programas de
30min, com metas
alinhadas antes de
irem ao ar.

Investimento único
50% início do planejamento +
50% entrega da temporada teste

CONTRATO TEMPORADA
Primeira Temporada
Publicação sem interrupções
entre 6 e 9 meses, com
acompanhamento semanal
de métricas e relatórios

se um podcast é um
projeto de médio-longo
prazo, nossa relação
comercial pode seguir
o mesmo ritmo.
sua marca vai investir
de acordo com as
metas que atingirmos
juntos.

Relatório de conclusão
de temporada
Consolidado da jornada
contratada com lições
aprendidas e próximos
passos

Fee mensal
Todo dia 5 após primeiro fluxo mensal

Re-Projeto
Aplicação de aprendizados
Nova rodada de planejamento com aplicação
de lições aprendidas para acertos de rota,
criação de novos programas e reavaliação
da parceria

Investimento único
50% início do planejamento +
50% entrega do novo desenho
de produção

nossos podcasts

Bioparque do Rio

A jornada de animais e seus criadores nos ajudam a desenhar a
nova fase desse importante espaço carioca

Como parte da
estratégia de
lançamento do novo
BioParque do Rio
(antigo Zoo),
preparamos uma
temporada inicial com
cinco episódios
contando as jornadas
paralelas de animais
com longa história e
sua equipe de
criadores.

contemconteudo.com/podcasts

Ouça Outra Coisa

Os bastidores da produção dos mais relevantes produtos digitais
do Brasil, para clientes como Google, Coca-Cola e Rock in Rio

O escritório de design de
produtos digitais Outra
Coisa criou um projeto de
conteúdo com podcasts,
artigos e ações em redes
sociais, abrindo os
bastidores de sua
metodologia de trabalho e
criação de aplicativos,
hubs de conteúdo e
projetos de educação.
Fomos contratados para
ajudar a planejar o projeto
e produzir a temporada
que em 2021 está em
curso.

contemconteudo.com/podcasts

Meoo Caminho

E se você pudesse conversar com pessoas que mudaram a sua
forma de viver? Como seria?

Para responder a esta
questão da Localiza, a
maior locadora de
veículos da América
Latina criou um
podcast. O projeto fez
parte do lançamento
do serviço de
assinatura de carros.
Fomos responsáveis
pelo planejamento,
desenho de produção e
direção criativa do
projeto, em parceria
com o Grupo
Dreamers.

contemconteudo.com/podcasts

DeCasaPod

Como acelerar a transformação digital de um dos maiores grupos
de comunicação do país em plena pandemia?

Em março de 2020,
mais de 700
profissionais do grupo
Dreamers começaram
a trabalhar de casa.
Como forma de
integração e
alinhamento de
informações, o
DeCasaPod é um
podcast que dá voz a
lideranças do grupo,
para falar de dentro da
Pandemia mas não só
sobre ela.

contemconteudo.com/podcasts

o que podemos fazer juntos agora,
antes de começar a gravar?

o que podemos fazer juntos agora,
antes de começar a gravar?
contemconteudo.com/podcasts
Produto digital da contemconteudo.com que
reúne metodologia, equipamentos e equipe para
colocar a sua empresa nesse novo mundo de
forma ágil e com custos competitivos.
@contem_conteudo_com

21 98646 3467

1.

Você envia
o seu briefing
agora

2.

Pode entrar em
contato para
analisarmos
juntos a sua
necessidade

@contem_conteudo

Direto WPP

mauro@contemconteudo.com

