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O PODCAST VIRALIZOU 
Os podcasts entraram definitivamente na vida das pessoas, no radar dos produtores de
conteúdo e na agenda dos executivos de marketing. O crescimento deste mercado é
exponencial. É um fenômeno global e, mais recentemente, ganhou grande destaque no
Brasil nas discussões sobre novidades e oportunidades na mídia.
Este painel apresentará uma visão geral do mercado de podcasting, tanto na perspectiva do
rádio como na ótica dos produtores dos demais segmentos da mídia. Também serão
discutidos os modelos de monetização e suas tecnologias.
Moderador: Marco Túlio Nascimento - Diretor da ZYDigital

• PARTE 1 – O MERCADO DE PODCASTING (CASE 1)
Palestrante: Ricardo Gandour - Diretor Executivo de Jornalismo da Rede CBN

• PARTE 2 – O MERCADO DE PODCASTING (CASE 2)
Palestrante: Magê Flores - Jornalista da Folha e apresentadora do podcast Café da
Manhã

• PARTE 3 – TECNOLOGIAS DE MONETIZAÇÃO DE PODCASTS
Palestrante: Rodrigo Tigre - Country Manager na RedMas / Audio.ad

Moderador: Marco Túlio Nascimento - Diretor da ZYDigital
Engenheiro de Telecomunicações formado pela Universidade Federal Fluminense e
Membro do Conselho Deliberativo da SET. Com carreira desenvolvida na área de
radiodifusão, trabalhou no Sistema Globo de Rádio onde ocupou a função de Gerente
Geral de Tecnologia e foi responsável pelas áreas de Engenharia, TI e Operações.
Atualmente, é diretor da ZYDIGITAL, empresa que fundou em 2015 e que atua no
mercado de tecnologia e mídia com a proposta de contribuir para a reinvenção do rádio,
a criação de uma nova forma de consumo de áudio, uma nova experiência de ouvir. A
ZYDIGITAL desenvolve estudos e soluções nas áreas de rádio, streaming, aplicativos
para smartphones, aplicativos de voz e podcasting.

Ricardo Gandour - Diretor Executivo de Jornalismo da Rede CBN
Ricardo Gandour é diretor executivo de jornalismo da Rede CBN e membro do conselho
editorial do Grupo Globo. É mestre em Ciências da Comunicação (ECA-USP),
engenheiro civil (USP-São Carlos) e jornalista (Cásper Líbero). Foi Visiting Scholar na
Columbia Journalism School (2016). É membro dos conselhos do Columbia Global
Center Brazil, do Instituto Palavra Aberta, da startup ImpactMania (Califórnia) e da WAN-
IFRA News Publishers Association Latin America. Possui especializações em Publishing
(Stanford University), Gestão Avançada (Insead) e Administração (FGV). Foi diretor de
conteúdo do Grupo Estado (2006-2015), diretor executivo do “Diário de S.Paulo” (2002-
2006), diretor de publicações da Editora Globo (2000-2002), diretor-fundador da Editora
Publifolha (1995-2000) e repórter e editor na “Folha de S.Paulo” (1990-1995).
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Magê Flores - Jornalista da Folha e apresentadora do podcast Café da Manhã
Paulistana, Magê Flores é jornalista da Folha há seis anos. Já passou pela Globo News
e pela rádio CBN, onde começou a carreira na reportagem. Se especializou em
jornalismo gastronômico e, na Folha, foi repórter do caderno Comida, da revista sãopaulo
e redatora da primeira página. Desde janeiro, apresenta o podcast diário de notícias Café
da Manhã, ao lado de Rodrigo Vizeu.

Rodrigo Tigre - Country Manager na RedMas / Audio.ad
Rodrigo Tigre tem mais de 25 anos de experiencia no mercado digital e é sócio da
RedMas / Audio.ad, primeira empresa de soluções de áudio advertising digital na América
Latina e atualmente presidente do comitê de áudio digital no IAB Brasil. Tigre criou sua
primeira empresa em 1994, uma editora e distribuidora de CD-ROM, e em 1996 começou
a desenvolver projetos para internet, entre eles a GamesMania, portal de Games em 5
línguas e a Netbyte, um e-commerce voltado para Games. Em 2006 criou um portal
voltado para o público feminino (Feminice) adquirido posteriormente pelo Bolsa de
Mulher, onde atuou como diretor de novos negócios. Antes de assumir esta nova posição,
atuava como sócio local da Populis, rede premium de conteúdo, adquirida em 2016 pela
RedMas / Audio.ad. Com sede na Argentina e estabelecida em São Paulo em 2016
possui localmente mais de 100 clientes, incluindo Nestlé, LG, Coca-Cola. Além do Brasil,
a RedMas / Audio.ad tem escritórios em mais de 15 países da América Latina e nos EUA
e conta com mais de 200 colaboradores. Desde 2011 faz parte do Grupo Cisneros, um
dos maiores grupos privados de mídia, entretenimento, telecomunicações e produtos
destinados às comunicações de massa no mundo.
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