
PODCAST DE 
MARCA

adabliu eventos



PORQUÊ TER UM PODCAST É BOM PARA MARCA?
Os motivos são muitos! 

- VISIBILIDADE
- RELACIONAMENTO COM 

CLIENTES
- POSICIONAMENTO COMO 

FORMADOR DE OPINIÃO
- POSICIONAMENTO COMO 

FONTE DE INFORMAÇÃO
- BRANDING
- POSSIBILIDADE DE PRESENÇA EM 

MÚLTIPLOS CANAIS ON-LINE



PORQUÊ TER UM PODCAST É BOM PARA MARCA?
No ano marcado pela pandemia, o número de pessoas que escutam podcast regularmente 
aumentou 33%: já são 28 milhões de brasileiros com mais de 16 anos que incorporaram 
o hábito de ouvir podcasts, segundo pesquisa da Kantar Ibope encomendada pela Globo. 
Em 2019, eram 21 milhões de ouvintes.

Trata-se de uma audiência bastante jovem — 53% têm até 34 anos — e ainda 
concentrada no Sudeste, mas relativamente democrática em termos de classe social.

Metade dos ouvintes (51%) está concentrada na classe C, e 36% pertencem às classes 
A e B. Em termos regionais, 46% dos ouvintes regulares de podcast estão na região 
Sudeste. O Nordeste concentra 26% da audiência, seguido de Norte e Centro-oeste, 
com 15% e Sul, com 13%.

FONTE:https://outline.com/965ZcT (O GLOBO)

https://outline.com/965ZcT


E COMO ISSO FUNCIONA NA PRÁTICA!?



COMO ENTREGAMOS NA ADABLIU?
Trabalhamos com processos simples e sequenciais, onde buscamos envolver o cliente em 03 

processos basicamente, deixando o mesmo livre para tocar seus negócios, até porque você 

contrata a ADABLIU para soluções e resultados e não para trabalhar mais! :) 

Etapas:

1. Definimos Periodicidade - ADABLIU & Cliente

2. Definimos a(s) Pauta(s) do Mês - ADABLIU & Cliente

3. Montamos o Produto - gravando e colhendo as informações necessárias

4. Apresentamos o resultado ao cliente para aprovação do material - Cliente

5. Aprovado! Distribuímos nas plataformas (previamente acertadas) de streaming ou 

encaminhamos os áudios para uso do cliente em plataforma de sua preferência.



COMO ENTREGAMOS NA ADABLIU?

PAUTA

PAUTA

Criamos a(s) pauta(s) do 
mês  baseado em 
pesquisa sobre o tema e 
negócio e marca.

  

GRAVAÇÃO

GRAVAÇÃO

Gravamos os dois 
episódios e 
apresentamos ao cliente

  

APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

Cliente aprova os 
podcasts, e subimos 
dentro do período 
contratado os áudios

  

DISTRIBUIÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

Aprovada as plataformas 
de distribuição, fazemos 
os uploads.

  



Foco em Produção - Eventos
Projeto proprietário da ADABLIU EVENTOS, sobre o 
mercado de eventos.

A ADABLIU produz o podcast FOCO EM 
PRODUÇÃO - Seu Podcast de Eventos, com 
Wladimir Duarte e Ronaldo Maciotti.

Foco em Produção - Spotify 

Atualmente este programa está sendo 
distribuído nas principais plataformas de 
streaming do mercado como Spotify, 
Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e 
Youtube, além de outras plataformas e 
com visibilidade como conteúdo do site/ 
revista Promoview 

EXEMPLO

https://open.spotify.com/show/3xy3kXpDIIICVZVeWAk0gK?si=0YraEa6KSRa3FGesqcZRdA
https://www.promoview.com.br/
https://www.spreaker.com/show/focoemproducao
https://www.spreaker.com/show/focoemproducao


Há a possibilidade de hospedar e distribuir os podcasts em plataformas de streaming como Spotify, 
Deezer, Apple e outras plataformas - de maneira aberta ao público, ou podemos hospedar em uma 
plataforma específica, onde somente seu convidado tem acesso com a URL gerada, como no exemplo 
abaixo. Ou se for um projeto como um evento, se produz os áudios e o cliente hospeda em plataforma 
própria. 

ACESSO ABERTO OU EXCLUSIVO
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Em cada episódio você pode ter um texto informativo do assunto, dos convidados, indicação de link para 
acesso a uma determinada página. É uma ferramenta que soma, principalmente em caso de podcasts 
fechados que precisem passar um resumo do assunto ou informar algo, reforçando assim o conteúdo do 
áudio gravado.

INSERÇÕES DE TEXTOS EM SEUS PODCASTS



MÉTRICAS DE PÚBLICO



MÉTRICAS
As plataformas de streaming geram 

métricas importantes para conhecimento 

do público de cada podcast. 

Sexo, Idade, Localização, Downloads, 

dentre outros valores importantes para 

análise do podcast junto a seu público e 

junto as estratégias de divulgação.

Com o uso desses dados o cliente pode 

ajustar suas campanhas de mídia/ 

divulgação dos podcast.



QUEM SOMOS?
A ADABLIU é a agência do profissional em eventos, Wladimir Duarte, profissional esse com 
28 anos de carreira, atuando desde 1993, e que tem a Adabliu há 10 anos no mercado. 

Agência experiente que trabalha em sistema de parcerias nas suas entregas, alocando 
fornecedores e profissionais para cada demanda. No caso da feitura de podcasts a ADABLIU 
executa 100% na casa seus programas e traz somente locutores e locutoras experientes e 
redatores, para composição do programa. 

A ADABLIU é live, é eventos é eventos e live-marketing.

Wladimir Duarte
https://adabliu.wixsite.com/adabliueventos
https://www.linkedin.com/in/wladuarte/

https://www.linkedin.com/in/wladuarte/
https://adabliu.wixsite.com/adabliueventos
https://www.linkedin.com/in/wladuarte/


Contato
ADABLIU EVENTOS 
Wladimir Duarte
(21) 99846-1713
adabliueventosrj@gmail.com
https://adabliu.wixsite.com/adabliueventos OBRIGADO :) 

mailto:adabliueventosrj@gmail.com
https://adabliu.wixsite.com/adabliueventos

