
“Por que os Homens fazem sexo e as Mulheres fazem 

amor” é um interessante livro escrito, curiosa e 

interessantemente, por um casal: Allan e Bárbara 

Piese 

Ele é um autor australiano e ela trabalha na empresa familiar 
Pease Training International, que produz vídeos e cursos 
de treinamento para empresas e órgãos governamentais. 

É a escritora que mais vende na Austrália, tendo produzido 
sozinha ou a quatro mãos, com o marido, best-sellers que ven-
deram mais de 20 milhões de exemplares. 

O casal desenvolveu a sagaz habilidade de fazer rir e ao mes-
mo tempo demonstrar a importância de entender as diferenças 
naturais entre os sexos, especialmente na forma de raciocinar. 
Suas obras já foram traduzidas para mais de 50 idiomas e dis-
ponibilizadas em 100 países.

Seus outros livros são: Por que os Homens mentem e as Mulhe-
res choram? Por que os Homens coçam a orelha e as Mulheres 
mexem na aliança? Por que os Homens nunca ouvem nada e 
as Mulheres não sabem ler mapas? Desvendando os segredos 
da Linguagem Corporal. Será que a Gente Combina? Como 
conquistar as Pessoas. Desvendando os Segredos da Atração 
Sexual; e  A Linguagem Corporal do Amor.  

Em síntese, o livro é um somatório de observações práticas do 
comportamento do homem e da mulher e de registros científi cos 
(estes vistos com certa reserva pelo meio acadêmico). O que 
importa é que o resultado é uma obra que diverte e orienta ao 
mesmo tempo, o que justifi ca seu grande sucesso no mundo 
todo. Nossa proposta é outra, embora semelhante. É mostrar 
que até mesmo nos verbos as diferenças entre homens e mu-
lheres se fazem presentes. 

Em um de seus muitos sucessos, o rei Roberto Carlos canta: 
“Eu tenho tanto para lhe FALAR, mas com palavras não sei DIZER 
como é grande o meu amor por você”. O que isso signifi ca? Falar 
e dizer não são palavras sinônimas? Não querem dizer a mesma 
coisa? Até podem querer dizer, mas não dizem a mesma coisa!

Falar é apenas expressar alguma coisa, sem muita profundidade 
ou comprometimento mais sério. Identifi ca-se com algo que é 
mais fruto da emoção do momento, da sensibilidade da alma. 
Falar pode ser apenas abrir a boca e expelir o som, modulando-o 
em forma de palavras. É muito próprio da mulher, que – sendo 
sempre mais espontânea – exterioriza seus pensamentos no 
mesmo instante em que eles lhe vêm à mente. Ou seja: ela 
pensa “para fora”! 

O que complica para o homem é que, como o pensamento é 
muito rápido e ágil, ela pode lhe transmitir uma infi nidade de 
coisas ao mesmo tempo. Mais ou menos assim: “Que tal irmos 
ao teatro amanhã? O que você acha de comprarmos um carro 
novo? Nosso fi lho não vai bem em matemática. Você viu que 
o apartamento em frente está à venda? Eu lhe disse que este 
livro do Fulano de Tal é muito bom?” 

Dizer, por sua vez, é declarar, afi rmar algo. Por essa razão, 
exige certa elaboração, raciocínio, coerência. Vincula-se mais 
ao comportamento do homem, que tem o hábito de trabalha 
as ideias antes de formular as palavras. Isto é: ele pensa “para 
dentro”! Pouco espontâneo, é difícil arrancar dele um “eu te 
amo”, porque tem medo de se comprometer com o que diz. 
Para ela, proferir essa mesma frase é fácil: ela está falando um 
sincero “eu te amo” – agora! Depois é outra história: não há aqui 
um compromisso imutável. Esse seu amor é “eterno enquanto 
dura”. E pode durar alguns minutos!

A diferença do uso prático de dizer e falar pode ser constatada 
nesta frase tão comum (de modo 
especial em época de campanhas 
políticas...): “Fulano de Tal fala 
e fala e não diz nada”! 

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado e 

Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem 
é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br
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ENTREGAR A DCTFWEB
Empresas são obrigadas a entregar a DCTFWeb atualmente? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FOI DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA E SE RECUSA A 
CUMPRIR O AVISO PRÉVIO TRABALHADO, COMO PROCEDER?

Se o empregado faltar durante os dias de cumprimento do aviso e 
não justificar as faltas, com exceção dos 7 dias que o empregado 
tem por direito de redução conforme artigo 488 da CLT, os demais 
dias poderão ser descontados por ocasião do pagamento da 
rescisão, deduzidos do saldo de salário. Para efetuar o desconto a 
empresa deve aguardar o transcorrer dos 30 dias do aviso.

ENTREGA DE ARQUIVOS SEPARADOS PARA O E-SOCIAL
Empresa possui filial, podemos enviar os arquivos separadamente do 
e-Social, por meio de sotwares diferentes matriz e filial? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APOSENTADORIA POR IDADE
Para se aposentar com um salário mínimo por idade, qual o valor 
deve ser recolhido mensalmente e qual o código da GPS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONSIDERAÇÕES SOBRE O ACIDENTE DE TRABALHO
Quais os critérios para considerar um acidente de trabalho no 
trajeto, mesmo desviando do trajeto usual? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA PRESTADORES DE SERVIÇO (PF) EVENTUAL, PODEREMOS 
CADASTRÁ-LOS NO EVENTO S-1200 DO E-SOCIAL? 

Esclarecemos que as informações do autônomo só devem ser prestadas 
no evento S-1200 quando existir a prestação do serviço. O cadastro feito 
no evento S-2300, será uma opção de a empresa mantê-lo.

• • •

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 13.07.2018, 
às 10h30 na Avenida Casper Líbero, nº 58, sala 1000 – São Paulo – SP, a fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adaptação à Lei nº 6.404/76 e Reforma do Estatu-
to social; b) Eleição da Nova Diretoria c) Outros assuntos de interesse social. São Paulo,
02/07/2018. José Luiz Alves – Acionista.                                                     (05, 06 e 07/07/2018)

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a ser Realizada em 13 de Julho de 2018, às 11 Horas

Ficam convocados os senhores acionistas do BANCO BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em AGE da Compa-
nhia, a ser realizada às 11 horas do dia 13/07/2018, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) retifi cação do item 5.1.5 da ata de AGOE da Companhia realizada em 30/04/2018 (“AGOE de 30.04.2018”), 
referente à reeleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia, para que dele conste de maneira ex-
pressa o prazo de mandato dos seus membros; (ii) retifi cação do item 5.1.5.1 da ata de AGOE de 30.04.2018, para que 
dele conste expressamente que os membros do Conselho de Administração da Companhia reeleitos na AGOE de 30.04.2018 
tomarão posse de seus respectivos cargos após a aprovação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil; (iii) retifi cação 
do item 5.1.4 da ata de AGOE de 30.04.2018 para dele constar que o saldo de juros sobre capital próprio provisionado 
em favor dos acionistas e não pagos em razão da ausência de manifestação de referidos acionistas no prazo legal foi ori-
ginado em razão de pagamentos de juros sobre capital próprio aprovados entre os anos de 2008 e 2014; (iv) ratifi cação 
da deliberação a respeito da reversão da provisão de juros sobre capital próprio, tendo em vista que referida matéria não 
havia constado do edital de convocação e da ordem do dia de referida AGOE de 30.04.2018; e (v) ratifi cação de todas as 
demais deliberações tomadas na AGOE de 30.04.2018. Os acionistas poderão participar da AGE, ora convocada, por si, 
seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 3/07/2018.

BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

BANCO

16ª VC – Central. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1119476-
50.2016.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 16ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FUTURO INTERCÂMBIOS E VIAGENS LTDA., CNPJ 17.021.150/0001-84, na pessoa de seus 
representantes legais, MARIA IZABEL BELTRAMI COUTRIM, CPF. 087.319.658-90 e DIEGO 
XAVIER COUTRIM, CPF. 259.500.068-36, que lhes foi ajuizada uma ação de Procedimento 
Comum por parte de SEDA INTERCÂMBIO E VIAGENS LTDA, para cobrança de R$7.818,16 
(Nov/2016), oriundos de serviços contratados junto á Ré de programa de intercâmbio e não 
repassados a autora. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2018. 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/07/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 25/07/2018 às 14h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO FIBRA S/A, inscrito no CNPJ/MF sob nº 58.616.418/0001-08, venderá em 1º ou 2º
Leilão Público Extrajudicial, no escritório do Leiloeiro e através do portal www.sold.com.br, nos termos
do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Financiamento com Garantia de
Alienação Fiduciária e Outras Avenças o seguinte imóvel em lote único registrado no Oficial de Registro
de Imóveis e Anexos da Comarca de Carapicuíba/SP: Matrícula nº 7.320– Prédio residencial situado na
Rua Miraguai nº 280, com 567,64m² de área construída e seu respectivo terreno constituído de parte do
lote nº 01 (um) da quadra “C”, do loteamento denominado CHÁCARAS SANTA LÚCIA DOS IPÊS, na
cidade, município e comarca de Carapicuíba, Estado de São Paulo, com a área de 2.500,00m², com
divisas e confrontações conforme Matrícula. Cadastro Municipal: 23243.22.38.0001.00.000.4. 1º
PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 1.330.000,00. 2º PÚBLICO LEILÃO VALOR: R$ 2.508.328,43.
Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como:
pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de arrematação, despesas com
Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários,
registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. No caso de imóvel ocupado,
a desocupação ocorrerá por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os
Fiduciantes: JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO, CPF/MF nº 008.021.218-29, RG nº 6.328.403-0-SSP/SP
e RAQUEL CREPALDI KLEPACZ, CPF nº 791.856.578-91, RG nº 15.774.101-1-SSP/SP e a
Devedora: LAMITEC LAMINAÇÕES TÉCNICAS EIRELI, CNPJ/MF sob o nº 03.916.056/0001-89,
intimados da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão)
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das
datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s)
readquirir(em) os imóveis entregues em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o
seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e
comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97,
ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. O edital
completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.sold.com.br.

 Consulte o edital completo no site: WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º andar - Itaim Bibi - São Paulo/SP.

Rodrigo Mancini (*)

Se pudéssemos traçar uma 
rota para concretização 
das nossas ideias e pro-

jetos, obrigatoriamente tería-
mos que nos abastecer de três 
“combustíveis” diferentes para 
nos darmos bem neste trajeto. 
Esse é o segredo de grandes 
empreendedores! Mas, quais 
são eles? Vamos lá:
 • O motivacional - “Você é 

corajoso e não medroso”; 
“Acredite em si mesmo”; 
“Tenha propósito e visão 
bem defi nidos”; “Escolha 
metas realizáveis”; “Faça 
o que ama”; “Vá em busca 
do seu sonho e seja grato”. 
Pensamentos como estes, 
apesar de clichês, são im-
portantes para despertar 
as nossas potencialidades, 
além de nos ajudar no 
processo de autoconheci-
mento.

Presentes em produtos e 
serviços da psicologia da positi-
vidade e do sucesso, são de ex-
trema importância para quem 
deseja iniciar um projeto ou já 
está na caminhada. Lembre-se: 
quando estamos motivados 
surgem novas ideias, melhora-
mos nossos relacionamentos e 
conseguimos lidar melhor com 
os problemas.
 • O educacional - Uma 

vez motivados, devemos 
caminhar para o universo 
educacional. Este, com um 
grau de importância maior 

Os três combustíveis dos 
empreendedores de sucesso
“Por que não consigo colocar minha ideia de negócio em prática?”. Essa é uma dúvida muito comum 
entre aqueles que têm boas ideias empreendedoras, mas não conseguem executá-las. E o problema 
pode ser relativamente simples: o vício de se abastecer com apenas um “combustível”

e meio. E foi esta experiência, 
ou prática acumulada, quando 
ainda tocavam em pequenos 
bares, que fez com que eles se 
destacassem dos demais grupos 
de rock.

Por isso, precisamos prestar 
muita atenção onde estamos 
nos abastecendo e concentran-
do os nossos esforços. Se esta-
mos há muito tempo somente 
na esfera motivacional, pode 
sinalizar um perigo, consideran-
do que o conteúdo é sedutor e 
viciante.  Pergunte-se: quantos 
livros, eventos e demais produ-
tos ou serviços motivacionais e 
quantos educacionais eu tenho 
consumido? Estou assistindo 
mais vídeos motivacionais ou 
educacionais e técnicos, como 
tutoriais e cursos online, por 
exemplo?

Se a maioria das respostas foi 
motivacional, muito provavel-
mente este seja o motivo pelo 
qual seus projetos não saem do 
papel! É claro que sempre pre-
cisaremos deste combustível. O 
problema é priorizá-lo em detri-
mento do conhecimento técni-
co, educacional e experiencial. 
Estes devem ser consumidos 
com maior intensidade para que 
realizemos os nossos projetos, 
mas, mais uma vez, também não 
devem ser os únicos.

O segredo é variar para em-
placar! Boa sorte!

(*) - É economista, Mestre e Doutor em 
geografi a econômica, empreendedor e 

empresário.

que o anterior. Aqui adqui-
rimos informações e conhe-
cimentos para elaboração 
do nosso plano de negócios, 
viabilidade econômica e 
fi nanceira, fl uxo de caixa do 
nosso projeto, legislações, 
técnicas, processos, dentre 
outros.

Com isso, conseguimos cal-
cular o risco, dominarmos o 
funcionamento e, o mais im-
portante, se o capital próprio 
será sufi ciente ou se precisa-
remos de parceiros (investi-
dores ou sócios). Neste caso, 
para convencê-los, é preciso 
demonstrar que conhecemos 
as características técnicas do 
produto ou serviço, bem como 
o retorno fi nanceiro previsto.

Ninguém investe em sonhos! 
Precisamos de viabilidade téc-
nica e econômica. Ter apenas 
ideias e conhecimentos super-
fi ciais sobre o nosso negócio, 

nos dias de hoje, certamente 
compromete as chances de 
implantá-lo.
 • O experiencial - É a 

continuação do processo 
de aprendizagem, mas 
agora focado unicamente 
na prática. São simulações, 
testes e algumas aplicações 
reais. É a construção de 
parcerias, a busca pelo 
investidor ou mesmo, na 
melhor das hipóteses, a 
execução de uma etapa 
“piloto” do projeto.

Isso mesmo, piloto! Por mais 
que o nosso sonho seja grande 
– e deve ser – iniciá-lo peque-
no é também uma estratégia 
inteligente, pois adquirimos 
experiência. Isso serve para 
qualquer atividade. Os Beatles, 
por exemplo, na época em 
que começaram a estourar, já 
haviam se apresentado ao vivo 
cerca de 1.200 vezes em um ano 
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Alexandre Azzoni (*)  

Com a entrada dos robôs de inteligência artifi cial e cognitiva no 
mercado de atendimento ao cliente, muitos processos internos 
das corporações passaram por transformações importantes. Essa 
tecnologia, que vai ao encontro das necessidades e expectativas 
dos consumidores atuais, oferece uma série de benefícios que, 
juntos, auxiliam as empresas no processo de crescimento e for-
talecimento da marca.

O sucesso desse tipo de robô é tanto que, segundo pesquisa 
global realizada pela mindbowser em parceria com o chatbots 
journal, cerca de 67% dos entrevistados acreditam que o uso dos 
chatbots irá superar o de aplicativos móveis nos próximos 5 anos. 
Mas, além de serem atraentes para os clientes, os robôs de inteli-
gência artifi cial e cognitiva oferecem benefícios para as marcas? 
Há mesmo uma redução signifi cativa nos custos operacionais?

Antes de falar sobre os benefícios proporcionados por essa 
solução para as empresas, principalmente sobre a redução de 
custos operacionais, é importante conhecer o funcionamento 
desse recurso. Nas centrais de atendimento internas e externas, 
quando um cliente entra em contato com a empresa, ele terá 
que selecionar uma opção pré-determinada de acordo com sua 
necessidade. 

Na sequência, o consumidor receberá, automaticamente, uma 
resposta do robô de atendimento. Dependendo da demanda e 
regra de negócio, o próprio bot pode dar continuidade ao atendi-

Robôs reduzem signifi cativamente os 
custos operacionais

mento ou transferir o cliente para um atendente humano. Outro 
ponto interessante desses robôs é que eles também podem ser 
utilizados em centrais com serviço ativo. 

Essa funcionalidade é importante, pois garante que os ope-
radores tenham contato assertivo com os clientes, pois os bots 
são capazes de confi rmar se a pessoa que atendeu ao telefone 
é quem precisa ser contatada pela empresa. Assim, os robôs de 
inteligência artifi cial e cognitiva ajudam a otimizar o tempo do 
seu relacionamento com os consumidores, tornando a operação 
mais ágil e conclusiva.

Os robôs ajudam a reduzir os custos operacionais. Bons robôs 
de inteligência artifi cial e cognitiva são capazes de solucionar 
problemas comuns recebidos pelas centrais e fi ltrar o atendimen-
to, quando necessário, para que ele seja encaminhado para um 
operador humano. Além disso, por se tratar de uma ferramenta 
automática, os robôs são gerenciados facilmente e não necessitam 
do envolvimento de muitos profi ssionais.

Essa tecnologia também permite que a empresa esteja dispo-
nível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que difi cilmente as 
centrais comuns podem oferecer sem altos custos operacionais. 
Outro diferencial relacionado aos custos é que esses robôs 
representam um investimento duradouro. Mesmo passando 
por algumas atualizações, eles continuarão atendendo com 
efetividade os clientes.

Assim, os robôs de inteligência artifi cial e cognitiva geram uma 
redução signifi cativa nos custos das operações, possibilitando 
que os atendentes humanos foquem o seu trabalho em ques-
tões mais complexas, o que eleva as margens e os resultados 
operacionais.

(*) - É diretor da Callfl ex.

Reprodução

EXTRUSION SYSTEM IND. E COM. DE MÁQUINAS EIRELI. torna público que requereu
à SEMA a Licença de Operação p/ Fabr. de Máquinas e Equipamentos p/ uso Industrial
não especificados anteriormente, Peças e Acessórios, sito à Rua Itaparantim, 995. Jd.
Presidente Dutra. Guarulhos/SP. Através do Processo Administrativo 38128/2017.
NEW TEC IND. E COM. DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA EPP. torna público que
requereu à SEMA a Licença de Operação p/ Fabr. de outras Máquinas e Equiptos. de
uso geral n.e. anteriormente, Peças e Acessórios, sito à Rua São José do Rio Pardo,
49. Vl. Nova Bonsucesso. Guarulhos/SP. Através do Proc. Administrativo 54763/2017.


