
PODCAST



SUA MARCA JUNTO 

COM A FEHOESP 

Estamos ampliando nosso projeto PODCAST. Traga 

sua marca para crescer conosco. Seja nosso

patrocinador. Sua marca se alia à força da 

comunicação da FEHOESP. Venha se conectar e se 

fortalecer com o PODCAST FEHOESP!

 

 O PODCAST FEHOESP traz conteúdo de alta

qualidade, com entrevistas e reportagens com 

especialistas em saúde, finanças, direito entre outras 

áreas. Pretende informar, formar opinião e debater 

pautas de interesse da categoria dos 

estabelecimentos de serviços de saúde e da opinião 

pública. Também atingimos a imprensa e as redes 

sociais.



O PODCAST vem ganhando espaço em um mundo 

onde as pessoas têm cada vez menos tempo de ler. 

É veiculado pelo site, aplicativo da empresa, redes 

sociais e acessado em qualquer parte do mundo. 

Pode ainda ser enviado a jornalistas como um 

release eletrônico e utilizado por rádios como 

informativo de qualidade. 



VANTAGENS 

O PODCAST FEHOESP é sucesso comprovado de 

público: cada PODCAST tem 3 mil acessos. E ainda é 

replicado nas redes sociais da própria FEHOESP, do 

IEPAS- Instituto de Ensino e Pesquisa na Área da 

Saúde e do SINDHOSP - Sindicato dos Hospitais, 

Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo. 

Seu público alvo são 55 mil empresários e gestores,  

atingindo ainda médicos, profissionais de saúde, 

governos e empresas. 

Trata-se de uma forma inovadora de comunicação 

das empresas e instituições com seu público-alvo, 

imprensa, patrocinadores, colaboradores e público 

em geral.

Rápida, eficiente e dinâmica, a comunicação via 

podcast fortalece a marca do cliente, agregando 

visibilidade e credibilidade. 

Tem a grande vantagem de poder ser ouvido a 

qualquer momento, em qualquer local e ainda ser 

baixado pelo computador, tablet ou smartphone.



PRODUÇÃO PROFISSIONAL

A Matsuda Press Agência de Comunicação planeja, 

organiza e produz o podcast de sua marca 

trabalhando em todas as etapas desde o 

planejamento até a produção final. 

A equipe de jornalistas da Matsuda Press formata a  

pauta, a reportagem e a edição final  do áudio 

incluindo vinheta personalizada para cada empresa 

ou instituição.



A EQUIPE

A equipe de produção é formada pelos jornalistas 

Celso Antonio de Freitas (ex-diretor de jornalismo 

da CBN), Eloisa Matsuda (Globo e CBN), Magdalena 

Bonfiglioli (repórter do SBT), Blanche Amâncio 

(Globo-EPTV) e a assistente de reportagem Mariana 

Matsuda (PUC) . Produção técnica de Boris Filho.



CONCEITO DE RÁDIO

O termo podcast é uma junção das palavras pod e 

broadcast, que significa transmissão massiva e 

pública de informações via rádio e surgiu nos EUA, 

em 2004. O PODCAST funciona por internet e seu 

princípio é similar ao conceito de rádio. 

O PODCAST é um meio de comunicação 

instantâneo, funcionando via internet banda larga 

por fibra ótica ou wifi, com tendência de expressivo 

crescimento por não depender de concessões 

públicas e engajamento político. A velocidade da 

internet é a mesma da velocidade da luz 

(300 mil km por segundo), capaz de atingir a 

circunferência da terra ( 40.075km) em frações de 

segundos .

 

E este seria o nosso canal de divulgação com a 

vantagem de atingir todo o país e todas as partes 

do mundo em questão de segundos. 

Transforme a comunicação de sua empresa em 

informação de  conteúdo , qualidade, rapidez e 

precisão. Adote o PODCAST como a agência de 

notícias de sua corporação .  

 



Matsuda Press Agência de Comunicação 

Eloisa Matsuda –MTB 12.483
Diretora de Comunicação

 

E-mail: contato@matsudapressbrasil.com

Whatsapp:  (11) 97390-0935 
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