Conheça os melhores podcasts
brasileiros sobre carreira
Muitas vezes, ouvir é mais fácil do que ler. Você pode ouvir
algo enquanto enfrenta o trânsito, na academia, em casa, no
trabalho, no clube… Esse é um dos motivos, inclusive, pelo
qual os melhores podcasts estão bombando na internet.
E existe podcast sobre tudo o que você imaginar – e coisas que
nem passam pela sua cabeça. Uns muito bons, outros nem tanto.
Mas você pode escolher ouvir o que quiser.

O que são os podcasts afinal?

Podcasts são arquivos de áudio disponibilizados na internet
pelos próprios usuários. Pode ser uma seleção de músicas ou
filmes, opiniões sobre política, economia, religião etc, e até
mesmo receitas de bolos.

Você encontra podcast sobre empreendedorismo, auto-ajuda,
vendas, negociação, marketing digital… a lista de temas é
infinita. Esse material está nos mais diversos idiomas. Em
português, também.
Para você entender melhor, imagine um site. Lá você encontra
um monte de textos, fotos e vídeos. O podcast substitu tudo
isso por áudios. É como se fosse uma rádio que aborda um
assunto específico.
A palavra podcast nasceu da junção de iPod e broadcast
(transmissão via rádio).

Impulsionando sua carreira com os
melhores podcasts

Hoje, nós selecionamos para você 11 podcasts sobre carreira,
em Português, para ajudá-lo a dar uma guinada na sua vida
profissional. Veja:

Café com ADM – Administradores.com
Entrevistas com profissionais ou empreendedores brasileiros de
expressão, nas áreas de negócios, comportamento e carreira.
Entre os convidados estão o filósofo, escritor, educador e
palestrante Mário Sérgio Cortella; o médico e autor da Teoria
da Inteligência Multifocal, Augusto Cury; o escritor,
investidor e palestrante João Kepler e muitos outros. É claro
que Café com ADM é um dos melhores podcasts brasileiros.
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autodesenvolvimento, criatividade, empreendedorismo, foco,
inovação e outros temas relevantes. Gun possui MBA em gestão e
é especialista em internet. Ele recebeu dois prêmios iBest
como melhor site pessoal.

Foras de Série
Grandes personalidades como Maurício de Souza (Turma da
Mônica), Sônia Hess (Dudalina), Luíza Helena Trajano (Magazine
Luíza); Fernando Meligeni, (ex-tenista profissional) e muitos
outros compartilham suas histórias de empreendedorismo e
carreira. São pessoas que estão fazendo acontecer e
transformando o mundo. Não é por acaso que Foras de Série se
destaca entre os melhores podcasts brasileiros. Vale a pena
conferir e acompanhar.

VTCast
O VT Cast foi produzido pelo Portal Vida de Trainne e tem
armazenados mais de 60 áudios próprios e outros produzidos
pelos correspondentes. Segundo os fundadores, o objetivo é
ajudar as pessoas que estão iniciando a carreira profissional
e que não sabem sequer o que responder numa entrevista de
emprego e muito menos como se comportar em uma organização.

Estou em
Acabando

Pânico:

Meu

Projeto

está

Conduzido por Ricardo Viana Vargas, especialista em
gerenciamento de projetos e implementação de estratégias, esse
é um dos melhores podcasts sobre carreira. Ele aborda o drama
de muitos gerentes, quando um projeto está chegando ao fim. O
podcast aborda a gestão de talentos e dá dicas de como
transformar gerenciamento de projetos em uma carreira
organizacional de sucesso.

CBN Professional
Esse é um dos melhores podcast de carreira e traz entrevistas
com grandes personalidades do mundos dos negócios. É produzido
pela CBN em parceria com a HSM. Geralmente, os conteúdos da
CBN são feitos para a rádio e reproduzidos. Nesse caso, são
preparados especialmente para podcasts.

Max Gehringer – Mundo Corporativo
Você provavelmente já assistiu algum vídeo ou entrevista de
Max Gehringer. Seus podcast não ficam pra traz. Trazem
informações ricas sobre gestão de negócios, além de
orientações para quem busca investir na carreira.

Tapa na Cara com Ricardo Jordão
Voltado para o pessoal de vendas, esse também se destaca entre
os melhores podcasts. Ricardo Jordão oferece diversas dicas
para você dar uma incrementada nas vendas da sua empresa.

Podcast da Bel
Bel Pesce compartilha seus aprendizados de empreendedora e em
alguns episódios dá dicas sobre oportunidades, negócios,
inspiração, empreendedorismo, e criatividade. Empreendedora e
escritora, Bel fundou a FazINOVA .

Podcast Rio Bravo
No ar há mais de 10 anos, Rio Bravo apresenta toda semana uma
entrevista com CEOs, economistas, pensadores e empreendedores
brasileiros de expressão. Eles abordam temas como negócios,
economia, carreira e notícias em geral.

Podcasts para aprender idiomas

Se você quer dar uma guinada em sua carreira, é bom começar a
pensar em aprender idiomas – ou pelo menos mais um, além do
Português. Uma boa opção é começar pelo inglês, que é uma
língua universal.
Nós selecionamos algumas dicas para você.
Nesses casos,
portanto, os materiais não foram produzidos por brasileiros.

This American Life
Esse é um popular podcast americano, com histórias reais e

fascinantes de pessoas comuns. Ele mantém o formato do
programa de rádio, que leva o mesmo nome. Inclui entrevistas
com americanos dos quatro cantos do país, proporcionando a
você a oportunidade de conhecer e se familiarizar com os
diferentes sotaques regionais. Os temas variam muito, por
exemplo, “Histórias sobre fanáticos modernos que saqueiam,
pilham e questionam suas escolhas” ou “Histórias do mundo de
cabeça para baixo, onde os teóricos da conspiração residem”
etc. Free.

NPR
A NPR – National Public Radio, dos EUA, disponibiliza podcasts
de notícias e programas culturais, para todos os gostos. Você
certamente vai encontrar material do seu interesse, falado por
americanos nativos – o que é muito bom pra quem está
começando. O sotaque é limpo e bem pronunciado. Outra
vantagem: Free.

ESL Pod
Aqui você tem a oportunidade de expandir o seu vocabulário,
com diferentes situações. O foco está nas pessoas que buscam o
inglês como segunda língua (ESL), assim, o ritmo dos diálogos
é mais lento e eles trazem exemplos. Mas esse material não é
gratuito e para aproveitar o conteúdo, é necessário fazer
assinatura.

Here’s the Thing
Trata-se de um programas de rádio e podcasts comandado pelo
ator americano de cinema, televisão e teatro, Alec Baldwin.
Ele entrevista políticos, artistas, empreendedores etc. Os
convidados falam sobre suas experiências, desafios e
aprendizados, o que pode ser muito valioso, e inspirador para
você. Ou seja, você pratica o inglês, ouvindo pessoas
interessantes e que têm muito a lhe ensinar sobre a vida e
carreira. Para ter acesso ao conteúdo, precisa pagar uma taxa

mensal.

Aprenda também com os livros
Você pode aprender mais sobre podcasts com o escritor Leo
Lopes. O seu livro livro Podcast ensina a escolher um editor
de áudio, a diferenciar os formatos de áudio, a identificar o
papel dos participantes e como gravar conversas com qualidade
etc.

Podcast
O autor tem o seu próprio podcast “Alô, técnica”, que aborda o
assunto com mais profundidade.
Você conhece algum outro podcast interessante sobre carreira?
Compartilhe com a gente! Ou deixe o seu comentário sobre esse
post.

