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Caywoaá Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 08.491.172/0001-17 - NIRE 35.221.113.303

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 21/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 6.564.000,00 para R$ 4.564.000,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a 
publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

Galia Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 19.449.640/0001-01 - NIRE 35.228.091.429

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 21/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 10.577.500,00 para R$ 577.500,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

Ibiuna Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 15.007.245/0001-18 - NIRE 35.226.249.408

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 21/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 5.298.700,00 para R$ 298.700,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

Juriti Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ/MF nº 73.010.613/0001-83 - NIRE 35.211.923.892

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Quotistas
Em 21/6/21, às 10h, na sede social da sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Marcelo Ernesto Zarzur; Secretário: 
Roberto Mounir Maalouli. Deliberações: Por unanimidade, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto 
social, atualmente de R$ 3.548.900,24 para R$ 2.548.900,24, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar 
a publicação desta ata, na forma da lei, para os devidos fins. Encerramento: Nada mais, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL – UASG 987231
Aviso de ABERTURA de Licitação – Pregão Eletrônico nº. 043/2021; Objeto: Execução de 
recapeamento asfáltico, conforme Convênio 957/2019 com a Secretaria de Desenvolvimento 
Regional/Subsecretaria de Convênios com Municípios - Entrega das Propostas: a partir de 
25/06/2021 às 08h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - Data de Abertura 
das Propostas: 13/07/2021 às 09h00 no site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/ - 
Edital disponível no site supra e na página eletrônica do município: https://www.licitacao.vgsul.
sp.gov.br - Informações pelo e-mail: licitacao@vgsul.sp.gov.br; Carlos Eduardo Martins - 
Diretor de Licitações e Compras

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Pedro Zimmer (*)

Meu nome é Pedro e eu produzo podcasts 
para influenciadores, marcas, empresas e 
empreendedores

Ao longo dos últimos anos, vi o mercado brasileiro 
aquecer e o podcast virou o novo “queridinho “ de 
empresas, influenciadores e marcas que querem 

um contato direto com seus clientes, fãs e seguidores. 
A promessa do podcast é incrível, segundo a última pes-
quisa da abPod mais de 60% dos ouvintes de podcasts já 
compraram algum produto anunciado em podcast. Além 
disso, a possibilidade de estar em contato por horas di-
árias com quem você quer convencer a comprar algo é 
absolutamente tudo que um marketeiro poderia pedir. 
Porém, depois de 5 ou 6 episódios produzidos ou patro-
cinados o resultado não veio. O investimento precisa ser 
justificado e as contas não fecham. Porque isso aconte-
ce?   O equívoco mais comum que observo é a suposição 
de marcas que seus clientes estão interessados em ouvir 
sobre a empresa, seus funcionários ou seus produtos. Eu 
entendo, a sua empresa é incrível, você tem fortes emo-
ções por ela, é uma história de superação e tudo o que 
vocês fazem parece ser extremamente interessante. Mas 
pro seu cliente, provavelmente não é. Se você trabalha na 
Disney, provavelmente vão existir algumas pessoas que 

vão querer sim ouvir como é o dia a dia de um animador. 
Mas se a sua empresa não é a Disney, é muito improvável 
que o seu trabalho seja interessante o suficiente para captar 
ouvintes (e futuros clientes).

Outro equívoco comum é esperar resultados que possam 
ser 100% calculados e metrificados como um ad do Google. 
Um podcast não é um ad, a conversão não é medida por 
meio de cliques no link da descrição. O podcast faz parte 
da estratégia de conteúdo, que é marketing de branding, 
não do marketing direto de performance. É como se fosse 
um outdoor, ou um comercial na TV. Os números mais 
importantes de um podcast são aqueles que você percebe 
em suas vendas após seis meses de ações consistentes.

Mas então, o que é que se faz? Em primeiro lugar, iden-
tifique se faz sentido a sua marca criar conteúdo para cha-
mar de seu. Existe um motivo para não existir o podcast 
da Apple. E se um conteúdo específico da marca não é a 
melhor solução, existem inúmeros programas que já estão 
com a base de ouvintes fidelizada prontos para receberem 
o seu nome no espaço de patrocinador. A vantagem é que o 
podcast é extremamente nichado, então você pode entrar 
em contato com públicos extremamente específicos e rele-
vantes para a sua marca. Porém, assim como esses podcasts 
demoraram para criar confiança nos ouvintes, a sua marca 
também vai demorar, por isso a consistência ao longo do 

tempo é super importante para garantir a conversão. Não 
importa o quão grandes sejam os números do podcast, a 
conversão só vem com o tempo. E o principal é manter 
em mente que a função de um podcast não é vender, é 
entreter. As pessoas escutam podcast para aprender algo, 
para se distrair no metrô, para lavar a louça de um jeito 
menos chato. Por isso, até mesmo as inserções da sua 
marca em programas devem ser planejadas e executadas 
de maneira criativa, que faça sentido com o programa 
e seu branding, e que principalmente: deixe o ouvinte 
interessado e feliz de estar ouvindo aquilo. 

 O podcast não é uma ferramenta para você vender para 
alguém. O podcast funciona para conquistar fãs, fidelizar 
clientes, criar confiança. Tudo isso é extremamente eficien-
te se planejado de maneira estratégica e criativa. Ninguém 
quer ouvir descrição de produtos em áudio. O podcast é 
uma oportunidade para criar experiências sonoras que 
vão te aproximar do seu cliente. Essas experiências não 
vão fechar o cliente por você, mas vão contribuir muito 
na hora da decisão final.

(*) - é um produtor de áudio que ajuda artistas, marcas, empresas e 
profissionais a compartilhar as suas histórias meio do som, graduado 

em Music Production pela Full Sail University, já atuou no mercado brasileiro 
e internacional, trazendo novas possibilidades para seus clientes engajarem 

emocionalmente com o público, trazendo mais resultado, 
fidelidade e lucratividade. 

Por que podcasts 
não trazem resultado?

Vivaldo José Breternitz (*)
 

A palavra ransom, 
em inglês, significa 
resgate; caso ele 

não seja pago, os dados 
são apagados ou então 
tornados públicos, cau-
sando danos aos seus pro-
prietários. A prática desse 
crime vem crescendo 
muito, trazendo grandes 
preocupações a empresas 
de todos os portes, forças 
de segurança e até mesmo 
a particulares. 

Os criminosos procuram 
estipular valores de resga-
te que a vítima possa pagar 
sem grandes dificuldade, 
de forma que os dados 
possam rapidamente vol-
tar a serem utilizados.

Mas ceder à chantagem 
pode não ser uma boa 
ideia: de acordo com o re-
latório Global Ransomwa-
re Study, publicado pela 
Cybereason, empresa de 
segurança na área, 80% 
dos que pagam são atin-
gidos por um segundo 

A prática desse crime vem crescendo, trazendo preocupações a 
empresas de todos os portes.

A Associação Brasileira de En-
genharia Industrial (ABEMI) e a 
Câmara de Comércio Árabe Brasi-
leira (CCAB) acabam de assinar um 
memorando de entendimento com 
objetivo de alinhar bases negociais 
e linhas de ação entre as duas enti-
dades. Para tanto, realizou-se uma 
reunião virtual, onde cada uma das 
partes apresentou a importância 
desta parceria.

O embaixador Osmar Chohfi, presi-
dente da CCAB, falou sobre o mundo 
árabe que apresenta inúmeras possibi-
lidades para a engenharia brasileira, já 
que há muitos projetos em desenvol-
vimento, a exemplo da ampliação do 
Canal de Suez. Os Emirados Árabes 

Unidos, a Arábia Saudita, a Argélia 
e o Iraque também têm importantes 
projetos e enormes oportunidades, 
como a criação de cidades industriais. 
O Brasil já foi grande exportador de 
serviços para essas regiões, sobretudo 
de obras públicas. 

Atualmente o comércio entre o Bra-
sil e o mundo árabe atinge em torno de 

US$ 16,8 bilhões anuais e o desafio é 
aumentar e diversificar este intercâm-
bio e trazer mais investimentos árabes 
para o Brasil. Outro desafio, segundo 
o embaixador, “é o de continuar esse 
nosso esforço de modernização. Cria-
mos a plataforma digital Ellos, que será 
um espaço de interlocução entre as 
startups brasileiras e as árabes. Nosso 

planejamento estratégico nos dá um 
roteiro seguro para o fortalecimento 
de nossa atuação, com objetivos pre-
cisos e realizáveis”.

“A associação tem contribuído para a 
retomada do crescimento econômico, 
por meio do compromisso e desen-
volvimento de novas tecnologias para 
gerar uma maior competividade das 
empresas brasileiras, além de ações 
de apoio junto ao governo e órgãos 
públicos. Esse protagonismo dá a 
certeza que a parceria com a CCAB 
será extremamente promissora e tra-
rá importantes resultados”, afirmou 
Gabriel Aidar Abouchar, presidente 
da ABEMI (Fonte: conteudoeditora.
com).

Ransomware: pagar resgate 
pode não ser uma boa ideia

Ransomware é um tipo de software usado por hackers que impede o acesso aos dados de uma empresa 
ou pessoa; aqueles que o utilizam cobram um resgate, usualmente em bitcoins, para que o acesso possa 
ser restabelecido
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quência para combater 
esses ataques, estão o trei-
namento de pessoal (48%), 
atualização de softwares de 
segurança (48%), melhoria 
nos processos de backup 
(43%) e varredura de 
e-mails (41%). 

O FBI, que recentemen-
te conseguiu recuperar 
parte dos valores pagos 
por uma empresa, recen-
temente relatou que, nes-
te ano, houve um aumento 
de 225% nos prejuízos 
devidos ao ransomware 
e que ocorre um ataque a 
cada 11 segundos; estima-
se que em 2021 as perdas 
chegarão a US$ 20 bilhões 
em todo o mundo. 

É importante que todos 
se conscientizem da ne-
cessidade de adotar fortes 
medidas para a segurança 
de seus dados - afinal, 
dizem que eles são o pe-
tróleo do século XXI. 

(*) - Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade 

de Computação e Informática da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie.

ataque, em metade dos 
casos praticados pelos 
mesmos atacantes. Para 
elaboração do estudo, 
foram ouvidos cerca de 
1.300 especialistas em 
segurança cibernética 
que atuam nos Estados 
Unidos, Europa, Emi-
rados Árabes Unidos e 
Cingapura. 

De acordo com o levan-
tamento, 66% dos que 
foram vítimas tiveram 
prejuízos econômicos que 

foram além dos valores 
dispendidos para o paga-
mento do resgate, 53% 
relataram danos à imagem 
da empresa, 29% precisa-
ram reduzir seu quadro de 
funcionários, inclusive nos 
níveis mais altos e, o que 
causa mais preocupações, 
em 26% dos casos a em-
presa acabou encerrando 
suas atividades. 

O relatório aponta que 
as medidas que vêm sendo 
tomadas com mais fre-

Parceria para o crescimento da engenharia brasileira

O Relatório de Economia 
Bancária divulgado pelo BC 
mostrou que a tendência de 
descentralização do merca-
do de crédito no Brasil para 
Pessoa Jurídica, ainda que 
lenta, está ocorrendo. A con-
centração continua entre os 
quatro maiores bancos: Banco 
do Brasil, Bradesco, Caixa e 
Itaú, com quase 50% do mer-
cado. A análise do relatório 
é da Capital Empreendedor 
- plataforma de crédito que 
conecta o empreendedor a 
mais de trezentas instituições 
financeiras. 

“Nossa atuação está dire-
tamente ligada a ampliar a 
descentralização do mercado, 
levando oportunidades aos 
MPMEs a encontrar produ-
tos de crédito com o perfil 
e taxas mais adequadas à 
manutenção da saúde do 
seu negócio. Por isso nosso 
interesse em acompanhar o 
mercado e, principalmente, 
em democratizar o acesso 
ao crédito”, explica Juliano 
Graff, presidente da Capital 
Empreendedor. É possível 
verificar que o crédito direto 
às pessoas jurídicas teve um 
forte aumento do saldo da 
carteira disponível para esse 
segmento, com um total de 

R$ 1,75 trilhão em 2020, regis-
trando um aumento de 22,6% 
em relação ao ano anterior. 

As Micro, Pequenas e 
Médias aumentaram sua 
participação. O percentual 
do total da carteira de crédi-
to saiu de 38% do total para 
41,1%. As grandes empresas 
ficaram com 58,9% do to-
tal do saldo da carteira de 
crédito. As atividades que 
tiveram os maiores aumen-
tos de saldo de operações de 
crédito para pessoa jurídica 
foram: comércio e reparação 
de veículos automotores 
e motocicletas (+30,9%), 
Outros Serviços (+29,9%), 
Transporte, Armazenagem 
e Correio (+22,6%). 

O maior saldo de opera-
ções de crédito para pessoa 
jurídica foi para Indústrias de 
Transformação no valor de R$ 
428 bilhões, um aumento de 
21,6% com relação a 2019. 
Para 2021, há expectativa 
de crescimento no saldo de 
crédito em todos os segmen-
tos. Para o crédito para as 
pessoas jurídicas, espera-se 
um crescimento de 5% para as 
grandes empresas e 8% para 
as MPMEs. - Fonte e outras 
informações: (www.capita-
lempreendedor.com.br).

Descentralização do mercado 
de crédito continua lenta
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