
ESG e Gestão Pública

A sigla ESG 
(Environmental, 
Social and 
Governance) 
tem feito parte 
de notícias, 
reportagens, cursos 
e debates em todo o 
planeta, em especial, 
após a COP 26

Governos de todas 
as instâncias, em-
presas de todos os 

portes, entidades e institui-
ções públicas e privadas e 
a academia tem estudado e 
dialogado sobre este tema 
que passa a ser fundamen-
tal para a gestão pública e 
privada em todo o mundo, 
independente de linhas 
ideológicas, de pensamento 
ou de espectros políticos 
diferenciados.

Então, o que significa 
ESG? Os fatores Ambien-
tais, o E de ESG, são relacio-
nados ao meio ambiente e 
sua preservação, alterações 
climáticas como redução 
de emissão de carbono, 
escassez da água, poluição e 
desmatamento. O Social, S 
de ESG, inclui questões de 
direitos humanos, padrões 
de trabalho, sucesso do 
cliente, segurança, inclusão 
de gênero e diversidade, 
saúde mental e entre outros 
aspectos sociais. 

Por fim, o G, de Governan-
ça, faz referência a regras 
e princípios que definem 
direitos e responsabilida-
des nas empresas, logística, 
processos, diretrizes de 
remuneração executiva, 
políticas e lobby. De fato, 
todos estes aspectos já 
estavam de alguma forma 
na pauta de todos, mas não 
na forma de abordagem do 
ESG. 

Essa nova forma, pres-
supõe a gestão integrada 
desses aspectos, estabele-
cendo metas e indicadores, 
e mensurando a evolução 
desse processo ao longo 
do tempo, combinados 
com o contexto ou setor 
de atuação das respectivas 
organizações públicas e 
privadas. Assim, a diferença 
essencial é a inserção dessa 
nova forma de ver a gestão 
estratégica e a operação, 
articulada, com os reais 
resultados possíveis de 
serem atingidos.

Esta nova forma de olhar 
a gestão, pode, em um 
primeiro momento, pare-
cer trivial, mas não é, pois 
requer um conjunto de 
competências mais com-
plexas a serem exercitadas 
nas organizações. São com-
petências como empatia, 
adaptabilidade, flexibili-
dade, compromisso com o 
resultado e capacidade de 
solucionar problemas. 

Neste contexto do ESG, 
o excessivo compromisso 
com a forma que as coisas 
sempre foram realizadas 
no passado, o esforço para 
a manutenção da zona de 
conforto e o status quo, o 
pouco interesse em servir, 
a indisciplina e falta de pos-
tura empreendedora ou in-
traempreendedora, gerará 
resultados negativos para 
as organizações publicas 
e/ou privadas e as pessoas 
que delas fazem parte, 
independente se serão 
colaboradores, servidores, 
terceirizados, estagiários 
ou qualquer outra forma 
de relações de atividades 
profissionais.

O ESG traz em sua essên-
cia uma nova forma de ges-

tão pública ou privada, que 
no caso das organizações 
que aderem aos padrões 
ESG, aceitam o compor-
tamento ético nas três 
áreas, com apoio de uma 
variedade de estratégias 
e táticas para implemen-
tá-las. Os padrões podem 
ser integrados ao processo 
de investimento dessas 
organizações e governos 
ao decidirem quais ações, 
indicadores e metas irão 
implementar.

Esse conjunto de ações 
tem como objetivo dar 
transparência, previsibi-
lidade e implementação 
de ações mitigatórias dos 
impactos para a sustentabi-
lidade global. Os governos 
e empresas poderão es-
truturar esses indicadores 
e metas em um conjunto 
de pontuações ESG para 
medir o desempenho da 
estratégia e operações, 
contendo cada uma delas 
uma nota e/ou peso dife-
renciado e adequado aos 
seus respectivos contextos 
de atuação, população be-
neficiária, mercados e/ou 
investidores. 

Atualmente, e cada vez 
mais, os consumidores 
das novas gerações, as 
populações, os grupos de 
interesse, empreendedores 
e investidores estarão aten-
tos e demandando cuidados 
com as mudanças climá-
ticas, descarbonização, 
distúrbios sociais, interco-
nexão da sustentabilidade e 
sistema financeiro - pautas 
que muito se intensificaram 
nos últimos anos. 

Muitos acham que ESG 
é um assunto somente da 
iniciativa privada, mas isso 
não corresponde à reali-
dade. O setor público lida 
diariamente com pautas 
ESG através de suas ações, 
programas e projetos que 
geram consequências às 
populações, comunidades, 
usuários e organizações. 

Com a Agenda 2030 e 
os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável 
(ODS), estabelecidos pela 
ONU em 2015 e assinados 
por diversos países, acre-
dita-se que, em breve, os 
governos serão cobrados a 
aderir os princípios ESG na 
administração pública. In-
ternacionalmente, a União 
Europeia é tida como base 
do ritmo global sobre des-
carbonização. Ademais, há 
diversos projetos sustentá-
veis em andamento naquele 
continente, assim como a 
liderança de grandes pro-
gramas da COP-26, como 
o Race to Zero. 

Considerando os aspec-
tos supracitados relativos 
à correlação de ESG com a 
Gestão Pública, destaca-se 
a relevância para o setor, 
por possibilitar a realização 
de politicas públicas por 
parte dos entes federativos 
promovendo a integridade 
nas ações públicas, con-
trole social e, consequen-
temente, a boa execução 
da governança ambiental 
e sustentável. 

Assim, as temáticas e os 
padrões ESG se tornarão 
agendas essenciais para o 
desenvolvimento, motivan-
do a criação de políticas 
públicas adequadas e o 
aprimoramento do setor 
público, e assim, será pos-
sível construir um amanhã 
mais sustentável, equilibra-
do e justo.

(*) - É Engenheiro de Produção, 
Consultor, Empresário e Pesquisador 

da Fundação da Liberdade 
Econômica (https://flebrasil.org.br/). 

Eduardo Fayet (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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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: WANDER RIBEIRO DO PRADO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/09/1996, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Vitorio Nunes do Prado e de Simone Regina Ribeiro do 
Prado. A pretendente: LETICIA ALVES TOMÉ DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 16/10/1999, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, filha de Amarildo Tome da Silva e de Leonice Alves da Silva.

O pretendente: FRANKLYN WILLIANS ALIENDES FERREIRA, profissão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
29/09/1985, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Donizete 
Aparecido Ferreira e de Lourdes Aparecida Aliendes Ferreira. A pretendente: ANGELICA 
DE SOUSA FERREIRA, profissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Vila Matilde, SP, data-nascimento: 09/02/1989, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de João Bosco Ferreira e de Tania Maria de Sousa Ferreira.

O pretendente: FRANDY DORSAINVIL, profissão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: no Haiti, data-nascimento: 05/11/1992, residente e domiciliado em Penha 
de França, São Paulo, SP, filho de Rony Dorsainvil e de Floricia Zephirin. A pretendente: 
LUCIENNE JOSEPH, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: no Haiti, 
data-nascimento: 21/09/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Wilmond Joseph e de Kettelia Constantin.

O pretendente: IVANOR MARQUES, profissão: comerciante, estado civil: viúvo, naturalidade: 
em Promissão, SP, data-nascimento: 23/08/1962, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
filho de João Marques e de Conceição Monteiro Marques. A pretendente: IOLANDA CRISTINA 
MACEDO GIANERI, profissão: comerciante, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, 
Penha de França, SP, data-nascimento: 26/09/1962, residente e domiciliada em Penha de 
França, São Paulo, SP, filha de Ostilio Felix de Macedo e de Miriam Delila Macedo.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DAMICO JUNIOR, profissão: técnico de eletrônica, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 
30/05/1965, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Antonio 
Carlos Damico e de Geralda Maria Damico. A pretendente: FERNANDA BASTOS PEREI-
RA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em Barra do Mendes, BA, 
data-nascimento: 12/01/1983, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, 
SP, filha de Silvio de Santana Pereira e de Raquel Bastos Pereira.

Marcelo Bueno (*)
 

Durante muito tempo, 
as empresas cons-
truíram suas pla-

taformas e atuavam como 
integradoras, já que ficava 
a cargo delas a adminis-
tração de todo o complexo 
ecossistema tecnológico: 
data centers, servidores, 
sistemas operacionais, ban-
cos de dados, unidades de 
armazenamento, antivírus, 
upgrades e updates, entre 
outros. 

Tudo isso era de respon-
sabilidade interna, mesmo 
que esta companhia optasse 
pelas melhores soluções do 
mercado. Esses são esforços 
contínuos muito grandes 
para um trabalho que não é o 
fim, não é o core do negócio. 
A nuvem traz uma grande 
possibilidade de diminuir 
essa diligência, já que toda 
a gestão passa a ser res-
ponsabilidade do provedor 
da Plataforma de Contact 
Center em Cloud (CCaaS). 
A nuvem traz muitas vanta-
gens para as empresas que 
decidem pela migração. E o 
mais interessante é observar 
que este cenário não é mais 
exclusividade das grandes 
corporações. 

Nos últimos dois anos, o 
interesse e a implementa-
ção de projetos de cloud 
se ampliaram e alcançaram 
também as pequenas e mé-
dias empresas. É possível 
para elas terem as mesmas 
soluções que uma grande 
companhia possui. Ou seja: 
a nuvem democratizou o 
acesso às plataformas tanto 
do ponto de vista tecnológi-

As grandes estruturas de Contact Center devem deixar de existir 
porque os trabalhadores estarão em qualquer lugar.

O pretendente: EDSON DA SILVA FELIX, profissão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Panelas, PE, data-nascimento: 17/08/1986, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Genesio Antonio Felix e de Elza Quiteria 
da Silva. A pretendente: ALCILENE FRANCISCA LACERDA, profissão: diarista, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Formosa do Rio Preto, BA, data-nascimento: 
14/12/1981, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de 
Marilde Francisca Lacerda.

O pretendente: ENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, profissão: fiscal de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 
30/09/1998, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de 
José Herculano dos Santos e de Maria Laide Rodrigues Santos. A pretendente: 
THAÍS MEDEIROS DE SÁ, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Mauá, SP, data-nascimento: 01/05/1996, residente e domiciliada 
em Tiradentes, São Paulo, SP, filha de Damião Alves de Sá e de Zaíra Isis Medeiros 
de Melo Sá.

O pretendente: BRUNO ALVES FIGUEROA TURINI, profissão: analista de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Campo Grande, MS, data-nascimento: 12/11/1992, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Wagner Antonio 
Figueroa Turini e de Meire Alves da Silva Turini. A pretendente: RENATA VICTÓRIA 
SOLER, profissão: farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela 
Vista, SP, data-nascimento: 05/07/1990, residente e domiciliada em Penha de França, 
São Paulo, SP, filha de Cristina Soler.

O pretendente: CLEBER AMARAL RAFAEL, profissão: técnico de sistema de segurança, 
estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 25/08/1973, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Jetero Raimundo 
Rafael e de Luizete Rafael. A pretendente: ADRIANA RODRIGUES, profissão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 09/09/1968, 
residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Antonio Rodrigues 
Netto e de Maria Aparecida Rodrigues.

O pretendente: ERNANE PEREIRA DA ROCHA, profissão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Mortugaba, BA, data-nascimento: 07/07/1990, residente e 
domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Almirio Ribeiro da Rocha e de 
Cláudia Pereira da Rocha. A pretendente: BEATRIZ ALVES CIRÍACO, profissão: auxiliar 
administrativa, estado civil: solteira, naturalidade: em Guanambi, BA, data-nascimento: 
29/06/1993, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Eu-
valmirá Machado Ciríaco e de Maria Izabel Alves Ciríaco.

A nuvem e o futuro dos 
Contact Centers

A transformação digital nos traz diversas possibilidades. Entre elas está a nuvem, ou seja, o veículo, a 
forma como toda tecnologia e inovação chega mais fluida até empresas e indivíduos. Peguemos como 
exemplo a evolução na adoção da nuvem no mercado de Contact Center

para ter a sua questão resol-
vida, seja qual for o contexto. 
Ou seja, a companhia tem a 
oportunidade de enxergar 
esta jornada de uma forma 
centralizada e não em silos. 
Tudo integrado. Tenho visto 
que a maioria das empresas 
está interessada em migrar 
para a nuvem. Aquelas que 
ainda não o fizeram, estão em 
estudos ou em negociações. 
Tudo depende do momento 
que a empresa vive. 

Mas é um fato que a nuvem 
tem papel fundamental na 
transformação digital e, sem 
ela, fica muito difícil compe-
tir no cenário dinâmico de 
negócios que vivemos atu-
almente. Muito já mudou e 
muito ainda vai mudar. Para 
um futuro próximo -  anos 
- acredito que a disponibili-
zação de plataformas que se-
jam independentes de locais 
físicos será uma realidade e 
a nuvem é o caminho mais 
fácil para a sua materializa-
ção. As grandes estruturas 
de Contact Center devem 
deixar de existir porque os 
trabalhadores estarão em 
qualquer lugar. 

Como garantir que eles te-
nham acesso às informações, 
que tenham uma plataforma 
de comunicação adequada, 
garantindo a qualidade do 
atendimento, privacidade 
dos dados, segurança e dis-
ponibilidade? Acho que esse 
é o segredo. E este segredo 
não é tão secreto assim. Ele 
atende pelo nome de Contact 
Center em Cloud (CCaaS).

 
(*) - É diretor de Vendas da Nice, líder 

mundial em plataformas de Cloud 
Contact Center, segundo o Gartner 

Magic Quadrant (https://nice.com.br/).
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co quanto financeiro, o que, 
por si só, é de inestimável 
valor. 

Existem grandes vanta-
gens nessa migração. Uma 
delas é a flexibilidade, que 
está relacionada à rapidez 
na adaptação da empresa em 
situações como: incluir um 
novo canal de atendimento 
ou funcionalidade, crescer 
ou diminuir devido à sazo-
nalidade do seu mercado. 
Este movimento garante um 
nível de eficiência operacio-
nal muito maior que o exis-
tente em implementações 
tradicionais. Seguindo essa 
mesma linha, outro benefício 
é a racionalização de custos, 
pois plataformas em nuvem 
devem permitir o pagamento 
por utilização. 

Em estruturas tradicio-
nais, as companhias preci-
sam prever sua estrutura 
com base no pico de utiliza-
ção e, geralmente, isso acon-
tece duas ou três vezes por 
ano apenas. A nuvem traz a 
opção de consumir serviços, 
módulos ou plataformas de 
acordo com a demanda do 

negócio, sem que se abra 
mão de qualquer capacidade 
ou funcionalidade. Outra 
situação em que uma Pla-
taforma de Contact Center 
em Cloud (CCaaS) faz muita 
diferença é quando falamos 
de multicanalidade. 

Uma única plataforma que 
disponha de um rol de canais 
de atendimento tradicionais 
(Ex: voz, chat, email) e di-
gitais (Ex: WhatsApp, Face-
book, Twitter, Instagram...) 
de maneira nativa e integra-
da, permite que as empresas 
definam novas estratégias 
de encantamento dos seus 
clientes, pois é importante 
garantir a mesma experi-
ência de atendimento, seja 
qual for o canal escolhido 
pelo consumidor, inclusive 
para as situações em que há a 
escolha ou a necessidade de 
trocar de canal sem ruptura 
(elevação). 

Para o cliente, há o confor-
to de ser atendido no canal 
de sua preferência; para a 
empresa, a possibilidade de 
realmente entender a jorna-
da e o esforço do consumidor 

Ao longo do período de pandemia 
do novo Coronavírus, muitas foram as 
transformações no mercado de trabalho. 
Os mecanismos criados por muitas em-
presas e instituições para continuarem 
prestando seus serviços diante das 
restrições permitiram o surgimento de 
novas oportunidades em um cenário 
de crise.

De acordo com a análise de especia-
listas em mercado de trabalho, gestão e 
carreiras, essas adaptações projetaram 
de certa forma algumas profissões e 
funções, que devem continuar em alta 
em 2022. 

“A otimização dos processos, o uso 

da tecnologia para dinamizar o modo 
de trabalhar durante a pandemia, fez 
surgir oportunidades em meio a um 
cenário de crise. Apesar do alto índice 
de desemprego gerado nesses dois 
anos de pandemia, tivemos também 
esse outro lado, onde as adaptações 
para seguir operando fizeram com que 
novas funções surgissem”, analisa Wer-
son Kaval, professor de MBA e Pós nas 
áreas de Empreendedorismo, Inovação, 
Planejamento Estratégico e Gestão de 
Negócios/Startups do Centro Universi-
tário Tiradentes.

Profissões ligadas às áreas de tec-
nologia, finanças e saúde, estarão 

em alta no ano que vem, bem como o 
ensino a distância, que seguirá forte 
segundo os especialistas, e com isso 
demandará, por exemplo, a contra-
tação de profissionais de audiovisual, 
entre outros. “Em uma breve análise 
desse período de pandemia, pode-
mos identificar que as demandas 
que surgiram se tornaram tendên-
cias, que seguirão no próximo ano. 
Assim, profissões voltadas ao meio 
tecnológico, e-commerce, logística, 
marketing digital e telemedicina, 
por exemplo, continuarão em alta 
em 2022”, destaca Werson. - Fonte: 
(www.grupotiradentes.com).

Áreas em alta no 
mercado de trabalho em 2022
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