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COMPANHIA BRASILEIRA DE FIAÇÃO - CNPJ/ME nº 61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Edital 
de Convocação - Ata da Assembleia Geral Extraordinária - Pelo presente Edital, a administração da 
Companhia Brasileira de Fiação, sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 
Ministério da Economia - CNPJ/ME sob o nº 61.162.467/0001-22, com seus atos constitutivos arquivados na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 353.0001403-1 (“Companhia”), em cumprimento 
ao disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), convoca 
os acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 22 de 
novembro de 2021, às 14:00 horas, excepcionalmente nos termos do artigo 124, parágrafo 2º, da LSA - em 
virtude de a sede da Companhia se encontrar inapta para realização do referido conclave na data indicada -, 
no município da sede social da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, CEP 01310-905, a fim de analisar, discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (1) a 
aprovação do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Glicínea Empreendimentos 
e Participações Ltda. pela Companhia Brasileira de Fiação”, celebrado em 10 de novembro de 2021 entre a 
Companhia e a Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.378.928/0001-
04 (“Incorporada”) (“Protocolo e Justificação”); (2) a ratificação da contratação de 3 (três) peritos para elaborar 
o laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Incorporada, com data-base de 06 de outubro de 2021, 
para fins da incorporação da Incorporada pela Companhia (“Laudo de Avaliação”); (3) a aprovação do Laudo 
de Avaliação; (4) a aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia, com a consequente extinção 
da Incorporada, nos termos constantes do Protocolo e Justificação (“Incorporação”); e (5) a autorização para 
que os diretores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação das deliberações aprovadas 
na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada. São Paulo (SP), 11 de novembro de 2021. Companhia 
Brasileira de Fiação - Por: Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Cargo: Diretor Presidente.

Para quem deseja sair do Bra-
sil e traçar o caminho contrário 
de Cabral, é importante saber 
que o processo de conseguir a 
cidadania portuguesa através 
do Visto Gold será mais caro 
a partir do ano que vem. De 
acordo com as novas regras 
anunciadas pelo governo lusi-
tano, adquirir este documento 
também não será um processo 
fácil. 

Segundo o contador Joaquim 
Moreira, a partir de 2022, os 
investidores de propriedades 
em áreas de alta densidade po-
pulacional como Lisboa, Porto 
e Algarve, além daqueles resi-
dentes em áreas litorâneas como 
Setúbal e Costa de Prata, não 
poderão se qualificar mais para 
conseguir Visto Gold português.

“O documento só será con-
cedido para quem investe em 
imóveis localizados no interior 
do país, naqueles lugares que 
são apontados de menor den-
sidade populacional, ou loca-
lizadas nas chamadas Regiões 
autônomas, como os arquipé-
lagos dos Açores e da Madeira, 
que são ilhas que pertencem a 
Portugal”, conta. Além disso, 
ele pondera: “Os valores destas 
propriedades devem ser a partir 
dos 400 mil euros, no caso de 
novos, ou ou igual ou superior 
a 280 mil euros, que se aplicam 
a imóveis antigos”.

Já o partner da Guess What, 
empresa de comunicação por-
tuguesa, Francisco Chaveiro 
Reis, explica as principais 
razões para essa mudança: 
“Impulsionar o investimento 
nas áreas de baixa densidade 
populacional do país, o que vai 
diminuir a pressão das regiões 

metropolitanas. O governo 
também acredita que isso vai 
incentivar o investimento es-
trangeiro nas demais regiões 
de Portugal”. 

Por outro lado, ele salienta 
que, “quem já tiver comprado 
um imóvel ou estiver passando 
por um processo de compra em 
uma área de alta densidade, 
não será afetado por essas 
novas regras e seu processo 
segue o regimento atual”. O 
visto denominado ARI (Au-
torização de Residência para 
Atividade de Investimento) 
“é atualmente um excelente 
investimento para pessoas que 
querem usufruir dos benefí-
cios de se tornar um cidadão 
europeu, mesmo sem precisar 
viver permanentemente em 
terras lusitanas”, acrescenta o 
empreiteiro Márcio Inverneiro.

Além disso, o advogado espe-
cialista em imigração, Anselmo 
Ferreira Melo Costa, destaca 
que é possível obter o visto 
investindo 1 milhão de euros 
em Portugal. “Comprando um 
imóvel de 500 mil euros no país, 
gerando pelo menos 10 postos 
de trabalho, comprando um 
imóvel com mais de 30 anos para 
reformar no valor de 350 mil 
euros ou pode diminuir para 280 
mil em áreas determinadas pelo 
governo, entre outras opções”.

 Faltando pouco menos de 
dois meses para terminar o ano, 
o advogado recomenda: “Para 
quem deseja conseguir o visto 
nos moldes atuais, apresse-se e 
faça-o até antes do último dia de 
dezembro de 2021”, completa. 
Outras informações podem ser 
em: (anselmocostamelo@gmail.
com). Fonte: MF Press Global.

Pedro Okuhara (*)       

Gerenciamento de 
energia, eficiência 
energética, redução 

de custos, maior produti-
vidade... Certamente são 
metas que fazem parte do 
planejamento estratégico 
de empresas líderes de mer-
cado em seus segmentos. 
Com a economia de energia, 
diversas indústrias já alcan-
çaram resultados positivos 
na redução de custos.

E esse cenário pode ser 
otimizado com a adoção 
de soluções e tecnologias 
inovadoras de inteligência 
artificial (IA), capazes de 
controlar e otimizar por meio 
de processos estruturados o 
consumo energético de toda 
uma planta. As soluções de 
IA já têm sido aplicadas na 
melhoria de diversos proces-
sos, como atendimento, ma-
nutenção preditiva, otimiza-
ção do fluxo de produção, 
entre diversos outros mais 
variados tipos de aplicação. 

Mas, agora, as atenções 
estão voltadas para o uso da 
IA na a gestão energética. 
Soluções de IA embarcadas 
em equipamentos especial-
mente desenvolvidos para o 
monitoramento de energia, 
podem impulsionar a coleta 
de informações, controle, 
avaliações e gerenciamento 
do consumo de energia em 
plantas industriais em tempo 
real, transformando todos 
os dados em informações 
de inteligência empresarial 
e pontos de melhoria. 

Lucia Camargo Nunes (*)
Pior outubro dos últimos 5 anos

Com um outubro melhor que setembro nas vendas 
de veículos (4,7%), mas com um recuo de -24,5% 
quando comparado ao mesmo mês de 2020, a in-
dústria automotiva mantém a preocupação em não 
atender à demanda no trimestre tradicionalmente 
mais aquecido do ano. 

No balanço do mês passado, a Anfavea, que reúne 
as montadoras, aponta que este foi o pior outubro dos 
últimos cinco anos. “Os esforços das áreas de compras, 
logística e manufatura das montadoras merecem todos os 
elogios, mas infelizmente a demanda reprimida, somada 
ao tradicional aquecimento de fim de ano, poderá não ser 
atendida pela oferta”, afirmou o presidente da entidade, 
Luiz Carlos Moraes.

A produção de veículos leves e pesados avançou 2,6%, 
com ligeira queda (-1,7%) de caminhões como reflexo da 
falta de semicondutores. 

Mercedes-Benz

Luiz Carlos Moraes

Populares estão no passado
Questionado se entre as tendências do pós-pande-

mia o carro popular teria perdido espaço, Luiz Carlos 
Moraes pontuou que os carros evoluíram e por isso 
estão mais caros. “O carro que vendemos hoje não é 
mais aquele da década de 80. Temos muitas tecnologias 
regulatórias, de segurança e emissões, caminhamos 
para a eletrificação. Essas exigências têm impacto na 
configuração do veículo e vieram para ficar. Portanto 
essa figura do carro popular não existe mais. Esquece, 
isso é passado”, afirma. 

Outra ofensiva é apostar fortemente no etanol no de-
senvolvimento da eletrificação. De acordo com a marca, 
os biocombustíveis, com um balanço positivo de CO2, 
podem ser uma ponte para a era da eletricidade. Entre os 
estudos, veículos híbridos e elétricos utilizando o etanol 
na geração de energia. 

Volkswagen

Volks mostra Polo Track ainda sob penumbra: vem aí uma nova 
família de veículos de entrada

Mobitech nasce da união de duas gigantes
A Porto Seguro e a Cosan criaram uma joint venture para 

o projeto de serviços de mobilidade Mobitech. O primeiro 
fruto será um modelo de assinatura de veículos Carro Fácil, 
ampliando para gestão de frotas leves e pesadas, entre ou-
tras formas de acesso e utilização de meios de transporte.

“Porto e Cosan se unem para reinventar a relação das 
pessoas e das empresas com veículos e transformar a jor-
nada de mobilidade dos clientes”, afirma Roberto Santos, 
CEO da Porto Seguro. 

“Este é um ramo de negócio de alto potencial de inova-
ção e disrupção que tem sinergia com o nosso portfólio. 
Cosan e Porto se complementam nos negócios e possuem 
valores alinhados. A Mobitech nasce, cresce e pensa de 
forma digital para entregar uma experiência diferente 
para nossos clientes e parceiros comerciais”, avalia Luis 
Henrique Guimarães, CEO da Cosan.

A diversificação dos negócios já aponta como tendência 
para a Porto, que além de seguradora, consórcio, locação 
e serviços financeiros, adquiriu há alguns meses 50% da 
ConectCar, que atua com tags de pedágios e estaciona-
mentos. A Cosan, por sua vez, faz parcerias com startups 
voltadas à descarbonização. 

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. E-mail: lucia@viadigital.com.br

Política industrial
O presidente da Anfavea disse ainda que vários setores 

têm interesse em nacionalizar microchips no Brasil e algu-
mas conversas ocorrem entre entidades e governo. “Isso 
não será resolvido em três meses, é um planejamento de 
estado, com visão estratégica da indústria de transfor-
mação. Precisamos ter um ‘plano indústria’, pensando 
no impacto transversal, não só para atender à demanda 
do automotivo, mas também para celulares, eletrônicos, 
automação industrial, computadores e infraestrutura de 
comunicação, entre outros. Isso é o futuro. Precisamos 
pensar no futuro da indústria de transformação, nos pró-
ximos 10 a 15 anos, de ser menos dependente da Ásia para 
um item tão relevante para a transformação tecnológica 
do país”, avalia Moraes.

Volvo

Produção: Até indústria de caminhão 
é afetada pela falta de microchips

Novo ciclo de investimento
A Volkswagen anunciou que vai investir R$ 7 bilhões 

entre 2022 e 2026 no Brasil. Parte desse montante será 
direcionada a novos veículos nacionais e outra parte em 
digitalização e descarbonização.

Em produtos, o alvo inicial será o lançamento de uma 
família de carros compactos para o segmento de entrada a 
partir de 2023. O primeiro modelo é o Polo Track, baseado na 
plataforma MQB, com produção na fábrica de Taubaté (SP).

Também haverá investimento em uma nova geração do 
multimídia VW Play, que promete manter motoristas ex-
pandindo a conectividade para fora de seus veículos e ao 
mesmo tempo acrescentando novos itens e serviços.

Inteligência Artificial: 
um novo patamar para 

o gerenciamento de energia
A IA pode colaborar no monitoramento do consumo de energia de equipamentos e dispositivos, 
prevendo quando não serão utilizados, de forma que possam ser desligados ou colocados em modo de 
baixo consumo de energia automaticamente

Marcus Millo_CANVA

Por exemplo, a IA pode 
colaborar no monitora-
mento do consumo de 
energia de equipamentos 
e dispositivos, prevendo 
quando não serão uti-
l izados, de forma que 
possam ser desligados ou 
colocados em modo de 
baixo consumo de energia 
automaticamente. Além 
disso, também é possível 
controlar o uso de energia 
e reduzir seu consumo du-
rante os horários de pico, 
identificar problemas e 
detectar falhas de equipa-
mento antes que ocorram. 

Políticas envolvendo práti-
cas de Environmental, Social 
and Corporate Governance 
(ESG) têm sido avaliadas 
pelo mercado, já que a sua 
adoção está associada a 
negócios mais sustentáveis 
financeiramente e resilien-
tes a mudanças climáticas, 
gerando uma melhor repu-
tação da marca. 

Com a implementação de 
tecnologias de IA para o 
gerenciamento de energia é 
possível controlar e otimizar 
os indicadores de sustenta-
bilidade, utilizando os dados 
gerados pelos equipamentos 
para reduzir o consumo, evi-
tar desperdícios e aumentar 
a eficiência, resultando em 
benefícios tangíveis e in-
tangíveis para o negócio e a 
sociedade. 

Uma análise das tendên-
cias recentes nas indústrias 
de manufatura mostra que 
a eficiência energética é 
um dos desafios mais im-
portantes que as empresas 
enfrentam, por conta dos 
custos crescentes de energia 
e a escassez de recursos. Ou 
seja, gerenciar esses custos 
é crucial para o sucesso, 
independentemente do ta-
manho do seu negócio, mas 
especialmente em mercados 
de uso intensivo de energia. 

As tecnologias de IA facili-

tam a identificação de opor-
tunidades de melhoria que 
podem ser feitas na geração 
e distribuição de energia, no 
processo de manufatura, na 
compreensão da fatura de 
energia e utilidades, sendo 
uma ferramenta muito im-
portante para rapidamente 
localizar essas oportunida-
des de otimização e imple-
mentá-las. Não há dúvida de 
que a Inteligência Artificial 
é o futuro para a eficiência 
dos processos em diversos, 
se não todos, os segmentos 
industriais. 

E o gerenciamento de 
energia eficiente é vital para 
a sustentabilidade do nosso 
planeta e dos negócios. Por-
tanto, a convergência de IA 
e gerenciamento de energia 
não é uma questão de opor-
tunidade, é uma questão de 
sobrevivência. 

(*) - É especialista de produtos e 
aplicação da Mitsubishi.

Portugal vai mudar regras para 
conseguir o Visto Gold em 2022
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