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É uma plataforma de relacionamento em rede com profissionais talentosos 
atuantes no Brasil em organizações de diversos portes - e que ainda se expande 
com extensões internacionais.

A ideia é agrupar, capacitar, reconhecer, dar visibilidade, consolidar e expandir o 
conhecimento, as conquistas, os orçamentos, os tamanhos e as competências das 
equipes desta rede (e até de fora dela). E tudo para aumentar a inclusão da área e 
incrementar sua visão de curadoria e aconselhamento nas instâncias estratégicas 
de decisão.

Este compilado de indicações de podcasts é uma demonstração simples da 
colaboração, quando os associados foram estimulados a indicar canais que, com 
sua oferta periódica de áudios, acabaram se tornando relevantes em suas carreiras 
ou trajetórias pessoais, resultando num arquivo feito de múltiplas inspirações.

Esperamos que possa orientar sua jornada por novas aprendizagens.

A Aberje é feita para os associados e pelos associados.



FalAção, da Aberje
Bate-papos com profissionais de destaque abordando os temas mais 
importantes da comunicação e propondo soluções para situações reais do 
mercado. 
https://open.spotify.com/show/1kLfOhEgureVSOpRUGGgih

Absurdo, de Ju Torres e Claudia Brito

Uma espécie de manual criativo de sobrevivência da vida privada para não 

morrer triste e infeliz antes dos 50 anos. 

https://open.spotify.com/show/2dPeBuB7RoR7OSs5zKPWpR?si=53b6q22iTuCwinzexZn3xw

AfroPai, de Paizinho, Vírgula!

A proposta é romper estruturas e ecoar vozes falando das crias, experiências, 
angústias e medos e, principalmente, da negritude.

https://open.spotify.com/show/4KgYdUKOktwlkOiCmDU4BJ

After Hours, da HBR Presents (em inglês)
Apresentado por Youngme Moon, Mihir Desai e Felix Oberholzer Gee, profes-
sores da Harvard Business School, ondediscutem e debatem eventos atuais 

que estão na encruzilhada dos negócios e da cultura. 

https://open.spotify.com/show/7iDU9kvXNUWKXSJIghgqc1

Angu de Grilo, de Flávia Oliveira e Isabela Reis
Conversa entre duas jornalistas - mãe e filha – que entrega leveza, bom 
humor, informalidade e intimidade.

https://open.spotify.com/show/15cLy4mn3GjaiuHF3WB5np

Autoconsciente, do VocêMaisCentrado
Regina Giannetti propõe reflexões para entender melhor a própria mente 
e emoções, ter uma relação mais leve consigo mesmo, baixando o tom da 

autocobrança e da autocrítica que ecoam na cabeça. 

https://open.spotify.com/show/3l28wC5LyiiW2EdxgKW1cE?si=pWDq2RSdTJiEY1gz-IajgQ

Autoperformance, da Jovem Pan
Apresentado por Marc Tawil, traz empreendedores, atletas, artistas, 
executivos e outras autoridades em seus segmentos que dividem histórias, 
segredos, desafios, visões de mundo e insights 
https://open.spotify.com/show/56zxprUb6nc0BdlIZv7F6Y

Boa Noite Internet, de Cris Dias
Busca explicar o mundo através de histórias interessantes.

https://open.spotify.com/show/4jZO3v9oZO88CjYiLKmFZA



Bom dia Obvious, da obvious agency
Marcela Ceribelli recebe convidadas para conversas abertas sobre assuntos 
atuais do universo feminino: saúde mental, autocuidado, carreira, autoestima, 
novas curas, relacionamentos e outros. 

https://open.spotify.com/show/1592iJQt0IlC5u5lKXrbyS?si=HCwK43OcRsyJph_pmj3l8A

Braincast, da B9
Podcast do B9.com.br, que debate a intersecção entre a criatividade, 
tecnologia, cultura digital, inovação e negócios.

https://open.spotify.com/show/0LvIvCZfntBuZOpOEhTU0K?si=hYYOdZWuRB-EQRS4f4ttug

Briefing, de André Rocha e Lucas Mota
Traz entrevistas com profissionais de jornalismo, publicidade e marketing 
para falar dos bastidores de suas estratégias e carreira.

https://open.spotify.com/show/4Y9nZN0yLaNumjV7kGGH4Z

Café da Manhã, de Folha de S.Paulo & Spotify Studios
Jornalistas Magê Flores e Maurício Meireles oferecem, de forma leve e 
simples, o fundamental sobre os assuntos do momento no Brasil e no mundo.

https://open.spotify.com/show/6WRTzGhq3uFxMrxHrHh1lo?si=QgDKAH6VRT2oXCVOX5IX-g

Calcinha Larga, do Spotify Studios
Vida de três mulheres - Camila Fremder, Helen Ramos e Tati Bernardi – numa 
temporada em que o tema é maternidade.

https://open.spotify.com/show/3C8L0wvrjyYDMQljzDmvnu

CBN Comunicação e Liderança - Leny Kyrillos, da CBN
Fonoaudióloga especialista em voz ensina como transmitir uma mensagem 

com objetividade e segurança.

https://open.spotify.com/show/5n09xVJqMutv1e5PkSaCLf

Claramente, da Objetiva e da Companhia das Letras
Série de podcasts de autoconhecimento inspirada nos premiados livros e 
autores destas editoras, discutindo sobre como tomar decisões na vida e nos 
negócios e conseguir se organizar no mundo atual e a mudar hábitos.

https://open.spotify.com/show/5xgbeXKSjltEl8Iet1Fjxm

Clear+Vivid, de Alan Alda (em inglês)
Aprenda a se conectar melhor com os outros - uma pessoa, uma audiência ou 
um país inteiro - em todas as áreas da vida através de conversas animadas.

encurtador.com.br/bEZ19



Código Aberto, da B9
Conversas francas com os profissionais influentes do mercado, suas 
grandes ideias e o que pensam sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da 
comunicação.
https://open.spotify.com/show/4J2PJlRyyqEEHRLSdqTZSn

Coletiva.cast, do portal Coletiva.net
Aborda assuntos relacionados à Comunicação e ao Marketing.

https://open.spotify.com/show/3hRRivmHj1jn2Isz3cCmi9

Comunica - Comunicação e Liderança, da Comunica Conteúdo
Dicas estratégias e práticas da comunicação para o ambiente organizacional.

https://open.spotify.com/show/6wlrh4TKMkdmRjGf8x51aD?si=yTzbD_jnTumugqVbChVUng

De Propósito | Marcas com Propósito, de De Propósito
Abre o diálogo com empresas e profissionais que fazem a diferença e 

impactam positivamente a sociedade.

https://open.spotify.com/show/7cm98jIUEIlZSUcAKoZO6T

Desobediência Produtiva - Ivan Moré, do Pod360
Com a premissa da desobediência, o jornalista conversa sobre inovação, 
criatividade e fuga do lugar comum.
https://open.spotify.com/show/4LWyMI13zVDkqhiANkHIsR

Dilemas, de Lua Barros e Pedro Fonseca
Um problema que é um confronto entre duas soluções.
https://open.spotify.com/show/46VwzmoluKgleHxiIkA5aR?si=elsG8MJqTWaFFpEgL886OA

DiversiTalk, da Mais Diversidade
João Torres e Ricardo Sales recebem convidados para uma conversa diversa e 
necessária.
https://open.spotify.com/show/2IkCW4B5q5PG0Ou9BiGGQf

Do Zero ao Topo, da InfoMoney
História dos empreendedores e empresários por trás das maiores empresas 
do país, com apresentação de Letícia Toledo.
https://open.spotify.com/show/48ljM9qIbODhemJ7lLGjeR?si=h6eFyuU1ScqiGsCSPKuxtA



Dominação Mundial Diária, da Moving Girls
Notícias e informações sobre negócios, tendências, comportamento e 
tecnologia.
https://open.spotify.com/show/2QzttrD48jLEFhmKpRzyQJ?si=gtGyqGo_S3WnC5c0F-F9yg

Dose of Leadership, de Richard Rierson (em inglês)
Entrevistas inspiradoras e educacionais com líderes relevantes e motivadores 

sobre liderança da vida real.
https://open.spotify.com/show/3bGEiWy5XbQhJk8XdApNyt

Durma com essa, do Nexo Jornal
Notícias do Nexo com explicações precisas e interpretações equilibradas 

sobre os principais fatos do Brasil e do mundo.
https://open.spotify.com/show/6lObSCALzfVHxUwWiG6QSz?si=R3bWNHH_RLGJMB6VFtaTRQ

Entrepreneurs on Fire, de John Lee Dumas (em inglês)
Entrevista com empreendedores.
https://open.spotify.com/show/2V0W26AGFwKuIVHbNm40UE

Escriba Café, de Christian Gurtner
A história do homem, seu mundo, o universo e seus mistérios.
https://open.spotify.com/show/0dchxFRUOrHdeILWAjLqob?si=GGvJdrmFQBeMgd-WmkA2jQ

FDC, da Fundação Dom Cabral
Foco em negócios, inovação, impacto e outros assuntos relevantes aos 

líderes, empreendedores e organizações.
https://open.spotify.com/show/54oFDUEXWyD4ygdNtPc12g

Filosofia Pop, da Filosofia Pop
A ideia é trazer discussões filosóficas com pitadas de referências culturais.
https://open.spotify.com/show/3wNgwqFVIkdvN0qUyOCbg7?si=pK-XVMLoQRuH561VNJVyTw

Fora da Política não há Salvação, de Cláudio Couto
Voltado à discussão da conjuntura política, em especial a brasileira, numa 
versão em aúdio dos programas do YouTube.
https://open.spotify.com/show/2xj7tpdCJaj3qZOqS0swSx?si=_bWRyw3oQE6pLSFwTp4xKA



Foro de Teresina, da Revista Piauí
Os jornalistas Fernando de Barros e Silva, Malu Gaspar e José Roberto de 
Toledo discutem o que aconteceu de mais importante na semana.
https://open.spotify.com/show/04bTe3UuVaZVDKV9ORFN4Y

Freakonomics Radio, da Freakonomics Radio (em inglês)
Stephen J. Dubner, co-autor dos livros de Freakonomics, fala com laureados 
e provocadores do Nobel, intelectuais e empreendedores, e vários outros 
fracassados.
https://open.spotify.com/show/6z4NLXyHPga1UmSJsPK7G1?si=cXzY1THRQB2JRv3iNgFZaA

Future Talk, da Merck (em inglês)
Reúne cientistas e empreendedores líderes para discutir e refletir sobre o 
futuro da ciência e da tecnologia.
https://open.spotify.com/show/4aSbppkkE73HeEiZ2rsVE0?si=bNF6e8PTSM2Ik8UZrNKDgA

Global News Podcast, da BBC World Service (em inglês)
Ouça as principais notícias do dia da BBC News.
https://open.spotify.com/show/3wBfqov60qDZbEVjPHo0a8?si=Jxq4_VOXSTaK71P92JQM_w

Good Future, de John Treadgold (em inglês)
Entrevistas com líderes empresariais em sustentabilidade, investimentos 
de impacto e empreendimentos sociais que estão redefinindo a economia e 

construindo empresas como uma força para o bem.
https://open.spotify.com/show/0f38WH4XKhyxwuZo62m9NA?si=06sVvcQETfKIke2r_d_tbQ

Growth Mindset Podcast, de Sam Harris (em inglês)
O anfitrião Sam Harris aborda o ponto-de-vista de uma mentalidade de 
crescimento, crença de que você pode fazer qualquer coisa se trabalhar para ela.
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cuZ3Jvd3RobWluZHNldHBvZGNhc-
3QuY29tL3Jzcw

HBR Ideacast, da Harvard Business Review (em inglês)
Conteúdo semanal com os principais pensadores em negócios e gestão da 

revista.
https://open.spotify.com/show/4gtSBBxIAE142ApX6LqsvN

Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, da B9
Contos de fadas sobre as mulheres extraordinárias que inspiram, numa 
parceria com Bradesco, baseado no livro “Histórias de Ninar para Garotas 

Rebeldes” de Elena Favilli e Francesca Cavallo.
https://open.spotify.com/show/70aDNolDdT9Q52wZ3twIVk?si=c639mdJmQXuaifvWJAXdEg 



Ideia Sustentável, da Plataforma Ideia Sustentável
Ideias para tornar o mundo um lugar melhor para se viver
https://open.spotify.com/show/71Jl4ohFy7oF4CcA336viu?si=SbUywn50QnmaZI_U_CCgVA

Inédita Pamonha, da INSPIRE-C
Criado por Clóvis de Barros Filho para refletir sobre as coisas da vida.
https://open.spotify.com/show/5cbphPhNPoYWFR1rfIqC0Z?si=1eMey9OfQayIYXtgKrm2eA

Infiltrados no Cast, de Ale Santos
Investigações históricas e discussões políticas sobre os acontecimentos que 

construíram ou resistiram à desigualdade racial no Brasil. 
https://open.spotify.com/show/5XTNDv54OH6x3bvNPUQMhz?si=nw2wsOmzTIiflPU5guNnIQ

Inovacity Talks, da Inovacity
Discute o futuro das cidades, trazendo inovação para alcançar os ODS - 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. 
https://open.spotify.com/show/5aTFFht263f2YyG0zeWuDR?si=2HjfKqi7Q_-xNhZ-A2Go7g 

Insider, de Nelio Xavier
Conversas sobre habilidades comportamentais, digitais e de gestão.
https://open.spotify.com/show/3TN6vBScZDWprcC3zXBGh8

Jogo de Damas, do Spotify Studios
Quinzenalmente, duas representantes da indústria da publicidade e 
comunicação falam sobre suas carreiras e vidas pessoais.
https://open.spotify.com/show/1b8CQAH7OhTnyDIJ2nFEle

Jornada da Calma, da Veja São Paulo
Helena Galante convida entrevistados inspiradores a compartilhar com os 

ouvintes quais decisões podem ajudar a trazer serenidade para o dia a dia.
https://open.spotify.com/show/3Rjf4KLMNoWlT6pQnLmpkj?si=SaQwi6PkRCSIRCc6oPxhIg

Mamilos - Jornalismo de peito aberto, da B9
Busca nas redes sociais os temas mais debatidos e faz aprofundamento com 

empatia, respeito, bom humor e tolerância. 
https://open.spotify.com/show/39IqvZCSC52QAehb4b4aaR?si=jBez-0xPT2Wp6E6Clnzqxg



Maria vai com as outras, da Revista Piauí
Podcast sobre mulher, apresentado por Branca Vianna.
https://open.spotify.com/show/3auH3Lr9U9KozNhlLydvke?si=QXSyYgk6R1m6Y8Ytfzu1hQ

Marketing Over Coffee, de John Wall e Christopher Penn (em 
inglês)
Uma discussão semanal sobre o que há de novo em marketing.
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cubWFya2V0aW5nb3ZlcmNvZmZlZS5jb-
20vZmVlZC8

Metanoia Lab - Liderança, inovação e transformação digital, de 
Andrea Iorio
Busca ser um laboratorio de transformação semanal, abordando temas 
fundamentais a qualquer transformação em empresas, como liderança, 

competências profissionais, foco no cliente, inovação e Inteligência Emocional.
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5yc3MuY29tL21ldGFub2lhbGFiL2Zl-
ZWQueG1s?ep=14

Na Salinha, de Daniel Oksenberg
Uma troca de ideias na trincheira da propaganda.

https://open.spotify.com/show/55k8i0onhrSi9h1PXae8tP

Oprah’s SuperSoul Conversations, de Oprah
Entrevistas com líderes de pensamento, autores mais vendidos, luminares 
espirituais e especialistas em saúde e bem-estar.

https://open.spotify.com/show/0nMF1JL5tNJW7B0teIFWxV?si=5mpPBLD3QK6SRYPXSc-0-w

Os agilistas, da dti digital
O mindset ágil é fundamental para a transformação digital e os programas 
buscam esclarecer os grandes desafios deste processo e como superá-los.

https://open.spotify.com/show/2HyjQl5KLIAIPYR8qP5IXr?si=y8XfJmnFTnmYNQwnZwkCtA

People First, da Pulses
O melhor sobre Gestão de Pessoas, People Analytics e Experiência do 

Colaborador.
https://open.spotify.com/show/3GOwWNbtMabEch1EWe951R

Podcast-se, do Comunique-se
Discussões sobre Marketing de Influência, Comunicação Corporativa, 

Marketing Digital e Jornalismo.
https://podcasts.apple.com/br/podcast/podcast-se/id1266821385



Primocast, de O Primo Rico
Podcast desse canal sobre investimentos, finanças e empreendedorismo.
https://open.spotify.com/show/2gCj9YG9tjMexhS4pIlRHo?si=O-iVIOU0T1SYPvegLT1Qvw

Progicast, da Progic
Produção do blog Endomarketing.TV para falar sobre gestão de pessoas, 

liderança, comunicação interna e TV Corporativa.
https://open.spotify.com/show/2zB5c7Np33JFtvAvtrfoad

Que dia é hoje?, da Trovão Mídia
A cada episódio, grandes atores e atrizes interpretam crônicas ficcionais do 

absurdo na pandemia quarentenada. Escrita e dirigida por Vinícius Calderoni.
https://open.spotify.com/show/1e8gFFZeB3Ablr0ihOgmj4?si=FqosrJq2QReJygnvpF3Qwg

Rádio Peão, da VOCÊ S/A
É o podcast semanal da revista VOCÊ S/A.
https://open.spotify.com/show/4yPWBmNSq1znh1BdLdcyGp

Rebobinando, da Estalo Podcasts
Podcast de Cultura Pop do Amigos do Fórum.

https://open.spotify.com/show/7JfSyEN50iPRwyUBx4VYOj

Revisionist History, da Pushkin Industries (em inglês)
História revisionista é a jornada de Malcolm Gladwell através do esquecido e 
do incompreendido, reexaminando algo do passado.

https://open.spotify.com/show/2LOJaYKijiwNefCvzczyib?si=GgNP-t4XQtKNGGQKHHN4mw

Serifacast, de Andreh Jonathas
Espaço para provocações, reflexões e contação de histórias.
https://podcasts.apple.com/br/podcast/serifacast/id1075700365

Six Pixels of Separation, de Mitch Joel (em inglês)
Conversa com líderes empresariais, pensadores, inovadores e ícones culturais 
sobre insights e provocações sobre marcas, consumidores, tecnologia, 
negócios e o quanto estamos todos conectados.
https://podcasts.apple.com/us/podcast/six-pixels-of-separation-podcast-by-mitch-joel/
id157616278



The Daily, do The New York Times
As maiores histórias contadas pelos grandes jornalistas e apresentadas por 
Michael Barbaro.
https://open.spotify.com/show/3IM0lmZxpFAY7CwMuv9H4g?si=tJOjlqswQhiV3wGILujbEg

The Digital Marketing, da Target Internet (em inglês)
Sobre marketing digital com entrevistas com especialistas globais, últimas 
notícias, ferramentas, estratégias e técnicas.

https://open.spotify.com/show/4wv672O1RlbOtsGjtKtUYq

The ESG Agenda, do Brunswick Group
Amelia Pan se junta a líderes da indústria, inovadores e especialistas para 
uma série de conversas que exploram o tema do ESG junto a líderes e 
investidores empresariais.
https://open.spotify.com/show/5gd4O9QT5oUaYZVsBN8JKI

The Intelligence, da The Economist (em inglês)
Dicas de temas e análises da rede mundial de correspondentes do The 
Economist sobre histórias que não estão sendo manchetes, mas deveriam ser.
https://open.spotify.com/show/12zKAMNyS2GNentUzxq9QN?si=PanH37ZeTcOB0wQGy9O55A

The Michelle Obama Podcast, da Higher Ground
apresenta a ex-primeira-dama mergulhando profundamente em conversas 
com entes queridos - família, amigos e colegas - sobre os relacionamentos em 
nossas vidas que nos tornam quem somos.
https://open.spotify.com/show/71mvGXupfKcmO6jlmOJQTP?si=eTUwmUfrTdaUoQ_wYiwm1A

TED Talks Daily, do TED
Elise Hu busca e provoca ideias instigantes sobre assuntos diferentes como 
Inteligência Artificial e Zoologia.
https://open.spotify.com/show/1VXcH8QHkjRcTCEd88U3ti?si=30AEScAKTbiUn2HJ8ykJgQ

Ubuntu Esporte Clube, do Globo Esporte
Cinco jornalistas negros - Rafaelle Seraphim, Diego Moraes, Marcos Luca 
Valentim, Pedro Moreno e Thales Ramos - oferecem uma visão afrocentrada 

sobre o esporte, cultura, política e demais assuntos.
https://open.spotify.com/show/0LRsIeZ13ZAD8RYQBbOvmm

Um Milkshake Chamado Wanda, da PapelPop
Notícias, fofocas, opiniões e bom-humor sobre o mundo do entretenimento e 

a da cultura pop com Phelipe Cruz, Samir Duarte e Marina Santa Helena.
https://open.spotify.com/show/05mXtsHUlelamU3w0nGJ8a



Um negócio pra te contar, da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo/CNC
Canal de notícias sobre varejo e empreendedorismo com diversos bate-papos 
com empreendedores, profissionais do Sistema Comércio, do Sesc e do 

Senac.
https://open.spotify.com/show/0hIZTqoNirPj92iqXXwrMo?si=KFITFulzRZyavXd8i1Jktw

Unlocking Us with Brené Brown, de Brené Brown and 
Cadence13 (em inglês)
Estudo das emoções e experiências que trazem significado e propósito à vida, 
e como conexão requer coragem, vulnerabilidade e conversa.

https://open.spotify.com/show/4P86ZzHf7EOlRG7do9LkKZ?si=rzNKaUHkReqGNd9zZ_AMMg

Women Amplified, da The Conferences for Women
Apresentado pela jornalista Celeste Headlee, traz histórias e conselhos do 
mundo real de mulheres brilhantes e bem-sucedidas do mercado sobre lide-
rança, carreira e autocuidado.
https://open.spotify.com/show/5kfwEUPUwcsFMfMkM7aWR3?si=U78MMZtUS6K9EoohBO3ygA

WorkLife with Adam Grant, do TED (em inglês)
O psicólogo organizacional Adam Grant leva você às mentes de alguns dos 
profissionais mais incomuns do mundo para descobrir as chaves para uma 
vida profissional melhor. 

https://open.spotify.com/show/4eylg9GZJOVvUhTynt4jjA

Xadrez Verbal, da Central3 Podcasts
Filipe Figueiredo oferece comentários sobre as principais notícias da política 

internacional, com análises, críticas, convidados e espaço para debate. 
https://podcasts.apple.com/br/podcast/xadrez-verbal/id996967108



Acompanhe a Aberje nas redes sociais 
e fique por dentro das novidades!


