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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.

Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar 
no dia 22 de novembro de 2021, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 
7°. Andar, Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar so-
bre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de dividendos aos acionistas; 2) Aumento do capital social. 
São Paulo, 11 de novembro de 2021. A Diretoria.                                                     (12, 13 e 17/11/2021)

Economia da Criatividade  
#FullSailBrazilCommunity

Pedro Zimmer (*)

Você já parou para pensar que se voltássemos 15 
anos no tempo, ninguém poderia dizer com precisão 
quantas pessoas assistiram determinada campanha 
publicitária de alguma empresa qualquer?

O planejamento de marketing com dados tão intensos 
é algo relativamente novo. É claro que pesquisas de 
mercado, estimativas de audiência e vários outros 

números estão presentes no ambiente publicitário desde 
sempre. Mas hoje, a quantidade de números disponíveis 
para serem analisados só é limitada pela criatividade de 
quem está medindo. Desde número de cliques, seguidores 
e likes, até quantidade de segundos que você demora para 
pular um Story. Tudo pode ser metrificado. E isso não ne
cessariamente é uma coisa boa. O excesso de dados pode 
esconder algumas oportunidades que fariam a diferença 
em seu negócio. Sim, existem diversas modalidades de 
marketing que dependem exclusivamente de dados e 
realmente se beneficiam de uma análise quantitativa de 
variáveis quase infinitas. Não são dessas que estou falan
do. Hoje falo especificamente de marketing de influência.  

Por que marketing de influência?
Podem chamar como quiser: influencers, criadores, ce

lebridades, famosos… pessoas que são reconhecidas são 
utilizadas como plataformas de promoção desde a Inglater
ra Vitoriana. E se algo tão antigo ainda é tão amplamente 
utilizado pelas maiores empresas do mundo, só podemos 
concluir que: funciona. Inclusive, pesquisas apontam que 
cada dólar investido em publicidade com influenciadores 
traz USD 6,50 de retorno. As pessoas confiam nos influen
ciadores (pelo menos naqueles que são bons em seu tra
balho). Segundo uma pesquisa da empresa TINT, apenas 
4% das pessoas acreditam em marketing e publicidade 
no geral. Enquanto isso, 92% das pessoas acreditam em 
recomendações, mesmo que dadas por estranhos. Quando 
um influenciador cativa um grupo e cria confiança nesse 
público, a sua campanha corre muito menos risco de ser 
ignorada pelos possíveis clientes. Um influenciador torna 
a mensagem mais humana, mais relacionável.  

E os números?  
Acredito que o erro mais comum de empresas buscando 

influenciadores para uma campanha é focar diretamente em 
números. Sejam eles visualizações de vídeos, streams de pod
cast, seguidores, likes, etc. E embora todas essas métricas 
não sejam 100% ignoráveis, eu não atribuiria mais de 20% 
da responsabilidade do resultado a elas. Em primeiro lugar, 
nem todas as pessoas que seguem uma determinada conta 
vão receber novos conteúdos dela (podemos agradecer aos 
algoritmos por essa). Além disso, existem muitas pessoas 
que podem ser impactadas por um influenciador mesmo não 
sabendo quem essa pessoa é. E pulando para os números de 
plays e streams… eles nunca vão parar de subir. Um podcast 
não deixa de ser escutado por ter sido lançado há meses 
atrás. Na verdade, a maioria dos podcasts registram o maior 
número de streams em seus episódios mais antigos. E se o 
número de visualizações realmente é tão importante para a 
sua marca, impulsionar um conteúdo para ajudálo a ganhar 
tração é sempre uma possibilidade (inclusive, nem tão cara).  

Mas então, o que importa?  
O que mais traz resultado é o conteúdo. Seja esse re

sultado novos clientes, mais visitantes no seu site ou uma 
melhora no SEO. O conteúdo é o que faz com que as pes
soas criem um laço emocional com o que está sendo dito. 
Se eu dei risada enquanto eu via alguém falando de seu 
produto, é muito mais provável que eu lembrarei dele em 
vez de lembrar de um ad com uma foto dele. Criadores de 
conteúdo que sabem se comunicar bem com o seu público 
trazem a sua marca mais perto do consumidor. É como se 
o seu primo estivesse te apresentando pro vizinho dele. 
Fica muito mais fácil fazer amigos assim. E além disso, 
se o conteúdo for bem feito, o criador bem escolhido e a 
frequência for o suficiente, algo ainda mais interessante é 
criado: a fidelidade.  

ROI 
Na minha opinião, essa é a estatística que mais importa 

em uma campanha. Quanto dinheiro ela vai trazer de volta?  

A parte ruim é que é impossível prever com 100% 
de precisão o ROI de uma campanha de marketing de 
conteúdo. Acredito que seja por isso que os números 
em excesso sejam tão tentadores. Eles criam uma certa 
“ilusão” de que estamos no controle e temos segurança 
no que estamos investindo.  

A verdade é que a maioria das campanhas de marketing 
de conteúdo consistem muito em tentativa e erro. Mas 
existem alguns pontos que são extremamente importan
tes e que podem ajudar bastante a tornar o investimento 
mais seguro.  

Em primeiro lugar, temos o customer lifetime value. 
Quanto vale um cliente para você? Supomos que mi
nha empresa ofereça um serviço de assinatura de um 
produto que provavelmente será utilizado pelo resto 
da vida de um cliente. O valor mensal de meu produto 
é R$ 15,00 e minha campanha foca em jovens de 2030 
anos. Levando em consideração que a expectativa de 
vida dos brasileiros é de 76 anos, posso assumir que 
em média estes novos clientes podem usufruir de meu 
serviço por em média 4050 anos. Isso determina que o 
valor que CADA cliente pode me trazer é em média R$ 
7.200,00  R$ 9.000,00 no total. Essa conta nos ajuda 
a entender o quanto posso investir para conquistar 
um cliente e quanto vale a pena investir para mantê
lo no futuro. E também ajuda a nos mostrar que não 
precisamos de um influenciador que fale com milhões 
e milhões de pessoas. Precisamos de alguém que fale 
com as pessoas CERTAS.  

O marketing de influência é muito mais antigo do que 
lembramos. E assim como a maioria das áreas de negócios, 
ele muda e se adapta conforme o tempo passa. Porém, 
continua e sempre continuará sendo uma ferramenta 
extremamente eficiente para ajudar empresas e marcas 
a conquistarem clientes e fãs fiéis. 

(*) - 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.

Influenciadores: 
muito além do publipost

Alexandria Incorporadora Ltda.
CNPJ/MF nº 09.280.707/0001-73 - NIRE 35.222.021.241

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Em 26/10/21, às 10h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos sócios. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: Silvio 
Hidemi Iamamura. Deliberações: Por unanimidade: (i) reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social, 
atualmente de R$ 18.314.750,00 para R$ 12.314.750,00, uma redução efetiva de R$ 6.000.000,00 com o consequente cancelamento 
de 6.000.000 de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 cada, sendo 6.000.000 das quotas ora canceladas de titularidade da 
sócia EZ INC, e à renúncia expressa da sócia Valentina ao seu respectivo direito de preferência para o cancelamento das quotas; e (ii) 
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.

O superávit acumulado de 
2021 chegou a US$ 2 
bilhões em outubro, com 

saldo positivo no acumulado do 
ano, em um total de US$ 58,578 
bilhões, alta de 29,6%. 

Apesar disso, ainda exis
tem muitos desafios para o 
comércio exterior brasileiro 
e, ao mesmo tempo, temos as 
condições necessárias para me
lhorar esses gargalos. Segundo 
Fábio Pizzamiglio, diretor da 
Efficienza, empresa de asses
soria no comércio exterior, a 
padronização dos processos 
e a diminuição da burocracia 
devem ser prioridades para o 
avanço do setor. 

“Hoje vivemos em um mundo 
globalizado em que a integra
ção do comércio internacional 
deve ser prioridade. Porém, 
o Brasil tem a capacidade de 
importar e exportar muito mais 
produtos, mas isso deve ser 
feito por intermédio de ações 
públicas como forma de des
burocratizar o processo. Este 
ano, tivemos o OEA Integrado, 
um grande passo nessa direção, 
mas ainda precisamos buscar a 
simplificação dos impostos e a 

O Brasil leva cerca de 13 dias para a exportação de produtos e 
tem um prazo ainda maior para a importação, cerca de 17 dias.

Infraestrutura e burocracia são 
desafios para o comércio exterior
Dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostraram que a balança comercial 
brasileira atingiu novos resultados históricos no ano

taxas além do que, o setor 
público precisa pensar em isen
ções. Tudo isso poderá gerar 
mais competitividade para os 
produtos nacionais”, afirma 
Fábio. De acordo com a Confe
deração Nacional da Indústria 
(CNI), para o avanço do setor 
e a maior competitividade da 
indústria nacional, é necessária 
a redução de entraves, como a 
complexidade das leis, greves, 
encargos, taxas e tarifas, além 
da diminuição do tempo para a 
liberação das mercadorias des
tinadas ao comércio exterior. 

Atualmente, o Brasil leva cerca 
de 13 dias para a exportação de 
produtos e tem um prazo ainda 
maior para a importação, cerca 
de 17 dias. O executivo ainda 
completa, afirmando que a solu
ção dos problemas encontrados 
no comércio exterior do Brasil 
podem transformar a realidade 
da importação e exportação no 
país, destacando que o potencial 
existe mas acaba sendo reprimi
do por dificuldades logísticas, 
estruturais e principalmente 
tributárias e administrativas. 
Fonte e mais informações: (ht
tps://efficienza.com.br/).
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diminuição burocrática”, afirma 
o executivo. 

Um dos principais problemas 
encontrados no Brasil ainda 
são relacionados à logística 
e problemas estruturais nas 
estradas. No Índice da Movi
mentação de Cargas do Brasil, 
realizado pela AT&M, o Brasil 
registrou, no primeiro quadri
mestre de 2021, R$ 3 milhões 
em movimentação de cargas, 
um aumento de 38% em com
paração ao ano anterior. 

Porém, a 23ª Pesquisa CNT 

de Rodovias mostra que 59% 
das estradas apresentam pro
blemas, como o pavimento, 
sinalização e geometria. “Outro 
ponto que devemos destacar 
são as tarifas cobradas pelo 
transporte aéreo e marítimo. 
Isso, somado às dificuldades 
estruturais aumentam o valor 
dos produtos nacionais, difi
cultando muito em relação à 
competitividade dos produtos 
brasileiros quando falamos de 
exportação. 

Precisamos simplificar as 

Vivaldo José Breternitz (*)
 
O McDonald’s mantém 

uma unidade para pesqui
sa de novas tecnologias 
que podem ser agregadas 
aos seus restaurantes, 
o McD Tech Labs. Um 
de seus principais pro
jetos pretende melhorar 
o sistema baseado em 
Inteligência Artificial, o 
McDonald’s Automated 
Order Taking, que recebe 
pedidos por voz, utilizado 
especialmente pelos clien
tes atendidos na modali
dade drivethru. 

O McDonald’s começou 
a testar esse sistema em 
dez restaurantes da área 
de Chicago em meados 
deste ano. Embora a rede 
de fast food tenha cons
tatado que o sistema traz 
benefícios aos clientes e à 
operação dos restaurantes, 
ficou claro que o mesmo 
necessita de melhorias, 
pois em cerca de 20% dos 
casos, funcionários preci
sam intervir para que os 
pedidos sejam registrados 
corretamente. 

O portal Restaurant Dive 

noticiou que, diante desse 
cenário, e interessado 
que o sistema seja rapi
damente aperfeiçoado e 
expandido, o McDonald’s 
está negociando a venda 
do McD Tech Labs à IBM, 
por acreditar que a Big Blue 
pode ser mais rápida para 
corrigir as falhas existentes 
e ampliar o sistema, que 
passaria a atender em di
versos idiomas e processar 
diferentes menus, utilizan
do como base o Watson, sua 
plataforma de Inteligência 
Artificial. 

Segundo o portal, o negó
cio deve ser fechado em de
zembro, com o pessoal do 
McD Tech Labs juntando
se à IBM. Quem não deve 
estar muito entusiasmado 
com o assunto, são os fun
cionários do McDonald’s, 
pois um sistema como esse 
certamente tornará menor 
a necessidade de funcio
nários nos restaurantes e 
demissões devem ocorrer. 

(*) - É Doutor em Ciências pela 
USP, é professor do Programa de 

Mestrado em Computação Aplicada 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Inteligência artificial 
atende nos McDonald’s
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