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Quando se fala em 

marketing, logo surge 

à mente o conhecido 

mix ou 4 Ps, que 

formam um conjunto 

de ferramentas para 

alcançar estratégias de 

mercado

Com este conceito em 
mente, passei algum 
tempo tentando ima-

ginar alguma coisa análoga, 
quando se fala em prestação 
de serviços. Como defi nir para 
uma determinada situação ou 
um determinado momento de 
uma empresa a necessidade 
ou não da prestação do servi-
ço e, principalmente, qual a 
intensidade ou a abrangência 
do serviço a ser prestado?

A primeira questão a ser 
analisada pela empresa que 
busca serviços é se o momento 
de recorrer a ajuda externa 
é o correto. Muitas vezes, as 
empresas, ao buscarem ser-
viços, fazem antes de terem 
amadurecido o assunto inter-
namente, e seus executivos, 
ao buscarem ajuda, não estão 
preparados ainda para discutir 
o tema em profundidade. A 
recomendação é amadurecer 
o assunto dentro da orga-
nização para entender se a 
sua empresa está preparada, 
neste momento, para absorver 
uma prestação de serviços 
externa. 

Lembre-se que, junto com 
a expertise, práticas e ex-
periência de uma empresa 
de consultoria, vem também 
pressões culturais e obri-
gações que você precisará 
absorver. Este é o primeiro 
M da prestação de serviços: 
“Momento Certo”. Um outro 
desafi o da prestação de ser-
viços é o escopo. Uma das 
maiores fontes de discussão 
entre prestadores de serviço 
e clientes é sobre qual o objeto 
do serviço. É frequente em-
presas buscarem a prestação 
de serviços baseando-se em 
sintomas. Isto é, buscam ajuda 
em determinado assunto e, ao 
longo do trabalho, é percebido 
que a causa raiz do sintoma 
apresentado ao prestador do 
serviço está longe do escopo 
contratado. 

Aí, começa um desenten-
dimento que não ajuda a 
ninguém. Determinar exata-

mente o motivo pelo qual se 
deseja a ajuda de um prestador 
de serviço é fundamental para 
o sucesso do trabalho. O se-
gundo M trata exatamente do 
“Motivo Certo” para contratar 
alguém. Metodologias são 
essenciais para a prestação 
de serviço. Ao contratar uma 
prestadora de serviços, é 
importante avaliar se a forma 
ou as formas pelas quais se 
vai endereçar as questões a 
serem tratadas são práticas, 
com resultados consistentes 
e comprovados. 

Experiência é importante, 
mas metodologias eficazes 
são fundamentais para que 
projetos sejam bem-sucedidos 
e garantem a presença do 
terceiro M, “Maneira Certa”. 
Muitas vezes, a abrangência e 
o tamanho do projeto podem 
inviabilizar ou mesmo destruir 
um bom trabalho. Por isto, é 
importante estar atento ao 
contratar serviços que “cai-
bam” não só no seu bolso, 
mas também na estrutura de 
sua empresa. De nada adianta 
propostas ousadas e até bem 
estruturadas se a organização 
não será capaz de absorver as 
demandas do projeto. 

É importante que a proposta 
para a prestação de serviços 
seja equilibrada, tanto sob 
o ponto de vista dos cus-
tos envolvidos, quanto das 
demandas e dos resultados 
a serem apresentados. Na 
grande maioria das vezes, este 
equilíbrio será resultado das 
metodologias e da abordagem 
do prestador de serviço. A 
capacidade de entregar re-
sultados na “Medida Certa” do 
tamanho da sua organização e 
da complexidade do problema 
é o desafi o do quarto M.

O mercado de prestação 
de serviços está mudando no 
sentido de, cada vez mais, 
observar estes 4 Ms para 
atender às novas demandas. 
As plataformas colaborati-
vas, computação em nuvem 
e mobilidade trazem à mesa 
inúmeras possibilidades de 
resultados a custos cada vez 
mais acessíveis. 

Pense nisto antes de con-
tratar serviços!

(*) -  É CEO da K&G Sistemas, 
professor nas disciplinas de Vendas 
e Marketing da Business School São 
Paulo e Coach pessoal e profi ssional 

formado pela International 
Association of Coaching.

Conheça os 4 M’s da 
prestação de serviços

Enio Klein (*)
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3ª Vara Cível - Regional Butantã EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1003051-68.2016.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - 
Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
USINA DE MKT LTDA - CNPJ 10.444.697/0001-43, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Unicoba Indústria de Componentes Eletrônicos e Informática Ltda, alegando em síntese: 
o recebimento de R$ 53.553,22 (Maio/2016), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos das 
duplicatas nº 000.349.903-A, 000.349.903-B e 000.349.903-C, vencidas e não pagas. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 
dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários 
advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou 
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art 257, III do CPC). Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 24 de janeiro de 2017. 

O pretendente: DENIS CHANDER FERNANDES, profi ssão: analista de informações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera - SP, nascido aos: 17/12/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens Sergio Chander Fernandes 
e de Marlei Helena Chander Fernandes. A pretendente: SIMONE CRISTINA FERNANDES, 
profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Limão - SP, nascido 
aos: 28/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Francisco 
Fernandes e de Everalda Andrade de Melo.

O pretendente: ALEXANDRE GODOI DE LIMA, profi ssão: encarregado de produção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Liberdade - SP, nascido aos: 12/05/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Orivaldo de Lima e de Eunice Godoi de Lima. A 
pretendente: MARIA TERESA DE OLIVEIRA ZUIN, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado 
civil: divorciada, naturalidade: em Mirandópolis - SP, nascido aos: 10/11/1964, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Florindo Zuin e de Irene de Oliveira Zuin.

O pretendente: LUIZ ALBERTO RODRIGUES LEMOS JUNIOR, profi ssão: servidor público, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cambuci - SP, nascido aos: 19/01/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Alberto Rodrigues Lemos e 
de Marlene Zelia da Sila Lemos. A pretendente: CARLA MORA TAVARES, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 31/01/1979, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Roberto Lusvardi Tavares e 
de Maria de Fatima Cardoso da Cunha Mora.

O pretendente: JEFFERSON SILVESTRE DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 15/04/1989, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Ílson Silvestre da Silva e de Maria Floraci de Souza da Silva. A pretendente: 
JULIANA DA SILVA NERIS DOS SANTOS, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 28/04/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de João Caetano dos Santos e de Maria José da Silva Santos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: CARLOS ARY PONCIANO RIBEIRO, profi ssão: gerente de projetos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 08/03/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto Ribeiro e de Maria 
de Fátima Ponciano do Nascimento. A pretendente: PATRICIA PEREIRA DE FREITAS, 
profi ssão: analista de compras, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Santo 
Amaro - SP, nascido aos: 09/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Pedro Luiz Garbieri de Freitas e de Irma Pereira da Silva.

O pretendente: RENATO FERRARI ANTOSIAN, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 17/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Apraham Antosian e de Suzete Ferrari Antosian. A pretendente: 
CAROLINA MERIGHI MONTI, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul - SP, nascido aos: 04/09/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Waldir Monti e de Rita de Cássia Merighi Monti.

O pretendente: VINÍCIUS DOS SANTOS PORTAS, profi ssão: fi nacista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/01/1989, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Arildo Fernando Portas e de Margareth dos Santos Portas. 
A pretendente: MONIKY VIEIRA VASCO, profi ssão: administradora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Tijucas - SC, nascido aos: 21/07/1993, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Enio da Silva Vasco e de Simone de Souza Vieira.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO FERREIRA PEREIRA, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Caaporã - PB, nascido aos: 11/10/1982, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Joacil Pereira da Silva e de Severina Ferreira da Silva. A pretendente: 
MANUELA FERNANDA DE JESUS DOS SANTOS, profi ssão: garçonete, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Moóca - SP, nascido aos: 06/09/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Adelson dos Santos e de Silvana de Jesus Santos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos 1ª Vara Cível - Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0700604-25.2012.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LAIANE GOMES DOS SANTOS, CPF 347.477.648-79, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 4.985,46 
(Fev/2012), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a 
sua citação por edital, pra que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que à tornará 
isenta das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, 
sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 18 de outubro de 2016. 

42ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020617-
16.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 42ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr. André Augusto Salvador Bezerra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao coexecutado ROGÉRIO DOS 
SANTOS DIAS, RG 338811151 e CPF 306.576.938-58, que ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, ajuizou Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
julgada procedente condenando os executados ao pagamento de R$ 8.910,87 (atualizado até 
30/05/2016). Encontrando-se o coexecutado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, 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, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de 
incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do NCPC, ou, no mesmo prazo, ofereça 
impugnação, independentemente de nova intimação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

Spiegel cria polêmica 

com capa

O nome de Donald Trump foi alvo, novamente, de críti-
cas polêmicas. Desta vez, a revista alemã Der Spiegel foi 
quem decidiu “cutucar” o presidente norte-americano na 
edição publicada no último sábado (4). A capa do veículo 
foi estampada por uma ilustração de Trump segurando a 
cabeça decapitada da Estátua da Liberdade em uma de 
suas mãos, junto de uma faca ensanguentada na outra, 
a fi m de reprovar seu plano de governo. 

Para corroborar a ideia, o título “America First” foi dado 
ao desenho, fazendo referência ao lema da campanha do 
republicano. A ilustração é do cubano Edel Rodriguez, que 
entrou nos EUA como refugiado. A Der Spiegel, que é uma 
das publicações semanais mais importantes de toda a Euro-
pa, também acusou o republicano de racismo. Em um dos 

trechos do editorial, a revista afi rma que o presidente “está 
tentando um golpe a partir de cima”, além de estabelecer 
uma democracia não-liberal e minar o equilíbrio de poder.

A publicação, contudo, recebeu críticas de diversos 
outros veículos de comunicação do continente europeu. 
O tabloide Bild, por exemplo, disse que a revista ataca 
o fi m do intervencionismo americano que ela mesma 
defendia durante a era do ex-presidente George W. 
Bush. Já o jornal diário Die Welt afi rma que a manchete 
da revista alemã é mais prejudicial ao jornalismo do que 
ao próprio Donald Trump pois, confi rma os preconceitos 
de muita gente de que jornalistas preferem promover sua 
visão do mundo em vez de serem testemunhas neutras 
do que ocorre (ANSA).

Revista desenha Donald Trump
decapitando Estátua da Liberdade
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O debate gira em torno da 
liberdade individual, dos 
direitos femininos e das 

acusações de provocação sexu-
al com cunho pornográfi co. No 
último sábado, um grupo de po-
liciais pediu para três mulheres 
pararem de fazerem “topless” 
na praia de Necochea.

A abordagem dividiu o públi-
co da praia, sendo que parte dos 
banhistas criticou a ação, mas 
outra parte apoiou os agentes 
de polícia e hostilizaram as 
mulheres que estavam com os 
seios à mostra. O caso foi leva-
do à Justiça e analisado pelo 
magistrado Mario Juliano, do 
Tribunal Criminal 1. Apesar de 
arquivar o processo por “falta 
de relevância”, o juiz escreveu 
um texto, em primeira pessoa, 
publicado em jornais locais, 
defendendo as mulheres. “A 
defesa irrestrita das liberdades 
me leva a tomar uma posição 
a favor das mulheres que de-
cidiram descobrir seus seios”, 
disse.

“Não queremos que episó-
dios assim se repitam. De-

‘Topless’ na praia vira caso 
de Justiça na Argentina

O “topless” virou tema para a Justiça na Argentina. Após uma patrulha policial proibir três mulheres de exibirem os 
seios em uma praia no fi m de semana passado, cidadãos argentinos se revoltaram contra a medida, convocaram 
uma marcha chamada “Tetazo” e abriram um processo judicial

ro. No ano passado, uma mãe 
que amamentava em uma via 
pública foi obrigada a deixar o 
local, após abordagem policial. 
A lei sobre “exibição obscena” 
na Argentina foi redigida em 
1973, é mencionada no Código 
Penal e cita uma proibição a 
amamentação em via pública. 
Uma pesquisa recente publi-
cada na Argentina constatou 
que 1 a cada 3 homens se 
disse “incomodado” ao ver 
uma mulher amamentando 
na rua. 

Na contramão, o papa Fran-
cisco, nascido na Argentina, 
pediu no dia 8 de janeiro que 
as mulheres amamentem seus 
fi lhos em público, em uma ten-
tativa de desatar o cunha sexual 
dos seios. “Vocês sabem que a 
cerimônia é um pouco longa e 
alguns bebês podem chorar de 
fome. Se isso acontecer, vocês, 
mamães, podem alimentá-los 
sem medo, com normalidade, 
como Nossa Senhora”, disse o 
Papa, durante uma missa de ba-
tismo dentro da Capela Sistina, 
no Vaticano (ANSA).

vemos melhorar este tipo de 
comportamento e promover 
uma convivência pacífica”, 
afi rmou, por sua vez, a se-
cretária de Desenvolvimento 
Humano de Necochea, Jimena 
López, propondo a criação 
de uma zona exclusiva para 
topless. Segundo López, os po-
liciais interpretaram o topless 
como uma “contravenção por 
exposição de órgãos genitais”. 

“Mas esta é uma interpretação 
subjetiva, pois as mamas não 
são consideradas como órgãos 
genitais”, ressaltou. O debate 
tomou a imprensa argentina 
nos últimos dias e incentivou 
a marcha “Tetazo”, marca-
da hoje terça-feira (7), em 
frente ao Obelisco de Buenos 
Aires. 

O escândalo na praia argen-
tina, porém, não foi o primei-

São Paulo - O volume de 
gás canalizado consumido no 
Estado de São Paulo registrou 
uma queda de 16,2% em 2016 
na comparação com o ano an-
terior, segundo um estudo da 
Secretaria Estadual de Energia 
e Mineração. Foram utilizados 
5,03 bilhões de metros cúbicos 
(m3) de gás em todo estado no 
ano passado, abaixo dos cerca 
de 6 bilhões de m3 registrados 
em 2015.

Esta foi a terceira queda 
consecutiva do consumo de 
gás em São Paulo, após o 
recorde de 6,2 bilhões de m3 
utilizados em 2013. O secretá-
rio de Energia e Mineração do 
Estado, João Carlos Meirelles, 
destacou que a queda é resul-
tado da forte baixa observada 
nos segmentos industrial e 
de termogeração, de 7,5% e 
71,7%, respectivamente. Com 
a volta do período chuvoso e os 
reservatórios das hidrelétricas 

mais cheios, as usinas passa-
ram a operar normalmente, 
fazendo com que as termelé-
tricas fossem desligadas, o que 
representou uma diminuição 
de 676 milhões m3 de gás em 
2016.

Já o setor industrial, respon-
sável por 72,9% do consumo 
de gás natural no Estado, 
utilizou 3,8 bilhões de m3, ou 
313 milhões de metros cúbicos 
de gás a menos em relação ao 
ano anterior. Meirelles lembrou 
que o gás canalizado é uma das 
principais fontes de energia para 
a indústria paulista e avaliou que 
a redução do consumo refl ete a 
desaceleração da economia em 
2016. O secretário destacou 
que os maiores consumidores 
de gás no Estado são os seg-
mentos de vidro e cerâmica. 
“Evidentemente houve redução 
da demanda destes segmentos, 
refl etindo a queda expressiva na 
construção civil”, disse (AE).

Queda no consumo de 
gás natural canalizado

São Paulo - O vice-governa-
dor de São Paulo, Márcio Fran-
ça (PSB), nega envolvimento 
em um suposto esquema de 
fraude na Companhia Docas do 
Estado de São Paulo (Codesp) 
e que tenha feito indicações 
para favorecer o seu partido. 
Ele atribui a denúncia de um 
ex-funcionário da estatal a 
disputas políticas. 

“Entrei com uma queixa-
crime contra o denunciante, 
que tem um cargo de confi ança 
de um governo de oposição ao 
PSDB, partido do qual somos 
aliados em São Paulo. Ele foi 
um irresponsável e vai ser 
punido por caluniar quem 
não conhece. Tenho 35 anos 
de vida pública e nunca fui 
processado criminalmente”, 
afi rmou França à reportagem 
do jornal O Estado de S. 
Paulo.

Ex-funcionário da Codesp, 
o advogado Raphael Cardoso 

dos Reis, que apresentou de-
núncia ao MPF, é atualmente 
delegado regional de polícia no 
Maranhão. O chefe do execu-
tivo do Estado é Flávio Dino, 
do PCdoB. O vice-governador 
também nega que tivesse a 
prerrogativa de indicar cargos 
na Codesp quando era depu-
tado federal e afi rma que as 
doações foram feitas depois 
de 2010. 

Nesse período, o seu partido 
era aliado da gestão Dilma 
Rousseff no governo federal. 
A Codesp é uma sociedade de 
economia mista, subordinada 
à Secretaria de Portos da Pre-
sidência. Questionado sobre 
a presença de fi liados ao PSB 
nos quadros da Codesp, França 
afi rmou que são pessoas que 
têm relação com a cidade de 
Santos, não com ele. “Não foi 
indicação minha. São pessoas 
que têm relação com a cidade” 
(AE).

Márcio França nega 
envolvimento em fraude


