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Abraçar a inovação no mercado atual é uma necessidade cons-
tante, vivenciada em diferentes segmentos de atuação. No âmbito 
jurídico, o cenário se mostra cada vez mais necessário, tendo em 
vista a importância da tecnologia para otimização de processos 
morosos, que demandam tempo e investimentos diversos por parte 
dos escritórios.       
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Uma das novas políticas de trabalho que surgiu com a pandemia 
foi o trabalho híbrido. De acordo com a 18ª edição do Índice de 
Confiança Robert Half, o modelo será usado em 2022 por 48% das 
empresas entrevistadas. Muitas organizações como Google, Facebook 
e Salesforce anunciaram recentemente seus planos de combinar tra-
balho remoto com um tempo no escritório. Além das oportunidades, 
abraçar um modelo de trabalho híbrido apresenta vários desafios, 
como equipar os funcionários com tecnologia adequada e implementar 
novas políticas para acomodar o time.       

5 recomendações para a segurança de dados 
no trabalho híbrido

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou 
uma resolução que estabelece as normas e a metodologia para a 
fiscalização e o monitoramento das atividades de manuseio de in-
formações e dados pessoais, como resultado da implementação da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil. Embora a lei já 
esteja em vigor desde agosto de 2020, a primeira fase de fiscalização 
só começou a valer a partir de janeiro de 2022.     

Fiscalização da LGPD: um desafio para as 
empresas

Изображения пользователя Aleksey_CANVA

Você já ouviu falar na economia 
laranja? A cor e o nome 
representam a criatividade, 
habilidade, cultura e inovação. 
O termo surgiu quando o autor 
especializado nesta economia, 
John Howkins, publicou o livro 
‘The Creative Economy: How 
People Make Money from Ideas’, 
em 2001 - a primeira vez que 
o conceito foi mencionado 
em um livro.

Segundo Howkins, a economia laranja ou a 
economia criativa, pode ser definida em 

segmentos de bens e serviços, sendo eles: 
design; artes visuais e cênicas; artesanato; 
audiovisual; arquitetura; cultura e lazer; 
pesquisa e desenvolvimento; publicidade 
e propaganda, tecnologia da informação e 
comunicação.

No Brasil, a Secretaria de Economia Criativa 
existe desde 2012, sendo responsável por 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB) atualmente. 
Segundo o levantamento do Observatório 
Itaú Cultural (que aborda desde o terceiro 
trimestre de 2020 até o terceiro trimestre 
de 2021), foram criados cerca de 868,3 mil 
empregos no país.

 A pesquisa ainda conta com outros dados 
importantes - onde 63% dos trabalhadores 
da economia criativa têm trabalhos formais 
e 37% deles são trabalhadores informais. Os 
setores que mais cresceram foram de tecno-
logia da informação e o segmento editorial e 
os que menos cresceram foram de museus 
e patrimônio. 

Penso que esta economia ao mesmo tempo 
que traz a possibilidade de novas culturas e 
diversidade por atender muitos segmentos, 
também passa por diversos desafios por 
conta da falta de investimentos por parte 
de empresas e governo, além das crises 
econômicas no país que consequentemente 
afetam o setor sociocultural. 

A importância da economia 
laranja para o mercado criativo
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Vale lembrar que no momento estamos 
em meio à pandemia da Covid-19. Por conta 
disso, vejo que a economia laranja tem se 
tornado mais digital, principalmente quando 
pensamos em como o mercado audiovisual 
e o setor de games estão sendo o grande 
destaque por meio das plataformas de stream-
ings, sendo algo positivo para a indústria de 
entretenimento.

Assim, profissionais que atuam em áreas 
como arquitetura e urbanismo, artesanato, 
comunicação ou artistas que trabalham com 
design, ilustração, desenhos 3D, desenvol-
vimento de games, animação, quadrinhos, 
fotografia, entre outros, precisam de tecno-
logias que os auxiliam durante o momento 
de trabalho. 

No entanto, já existem inovações tecnológi-
cas disponíveis como: mesas digitalizadoras, 
monitores interativos, notebooks, tablets, 
câmeras fotográficas, além de programas 
e softwares que facilitam o trabalho e dão 
suporte a esses equipamentos.

Vou além ainda: outra inovação que vai 
impulsionar o mercado são as NFTs (“Token 

não fungível” ou um tipo diferente de token 
criptográfico), pois terão um grande impacto 
nos setores da economia criativa. Em resumo, 
com a NFT vamos trabalhar com a represen-
tação digital de um ativo – como uma obra 
de arte, por exemplo – registrada em uma 
blockchain, que permitirá que uma (ou mais 
pessoas) tenham direito sobre aquela obra 
(ou um pedaço da obra). 

Podemos estender isso para além das 
obras de arte, envolvendo games, áudio e 
vídeo, foto, entre outros. Apenas em 2021, 
cerca de US$ 23 bilhões foram movimenta-
dos com NFT, provando que já estão revo-
lucionando a economia criativa e trazendo 
uma nova forma de monetizar os trabalhos 
de artistas digitais. 

Trabalhar diretamente todos os dias com 
o público relacionado à economia laranja 
traz um novo aprendizado a cada dia. Poder 
incentivar o mercado criativo, através de 
campanhas, parcerias e investimento, mos-
tra a importância do setor para as pessoas 
à sua volta.

(Fonte: Thiago Tieri é É Gerente de Marketing da 
Wacom no Brasil (www.wacom.com).

Brasileiros podem voltar a entrar na Itália
Entraram em vigor as novas regras sanitárias da pandemia para a 

chegada de estrangeiros na Itália e que, depois de cerca de dois anos, 
volta a liberar a entrada de brasileiros no país europeu. O novo regu-
lamento não leva mais em consideração a situação epidemiológica da 
nação de origem do viajante, mas sim sua situação pessoal. Poderão 
entrar no país quem tiver sido vacinado contra a doença (com vacinas 
equivalentes), quem tiver a comprovação que se curou da Covid-19 
nos últimos 180 dias ou quem apresentar um teste molecular ou 
antigênico negativo. As vacinas aceitas: Pfizer/BioNTech, Moderna, 
Astrazeneca/Oxford, Janssen e Novavax. Também é necessário pre-
encher o formulário digital de localização de passageiros em formato 
digital ou papel (ANSA).    Leia a coluna completa na página 3

Negócios em Pauta Foto: ANSA

A CREDIBILIDADE DAS INFORMAçõES 
ESG: MISSãO PARA OS PROFISSIONAIS 
DA CONTABILIDADE     Leia na página 4

Janela partidária
Está aberta a temporada de troca-

-troca de partidos entre os deputados 
federais. É a chamada “janela partidá-
ria”, que se abre por 30 dias em cada 
ciclo eleitoral e permite a mudança 
de legenda, sem que isso implique 
infidelidade partidária e consequente 
perda de mandato. A janela se abre 
todo ano eleitoral, sempre seis meses 
antes do pleito. Neste ano, o período 
de troca partidária fica aberto de 3 de 
março a 1º de abril (ABr).

News@TI

Encontro virtual sobre liderança feminina na área 
de tecnologia no Dia Internacional da Mulher

A Rocket Software, líder global em tecnologia e desenvolvedora 
de software empresarial usado pelas maiores empresas do setor 

público e privado do mundo, anuncia a realização de uma edição 
especial de seu Coffee Talk trimestral Women Leaders in Technology 
(WLIT) no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, às 13h (horário 
Brasil). O encontro será apresentado por Kelly Sutter, Chefe Global 
de Marketing da Rocket Software, e contará com a participação de 
Jess Von Bank, Chefe de Marketing e Estratégia da Leapgen, e Sharra 
Owens-Schwartz, Diretora Sênior de Diversidade, Inclusão e Equidade 
da Rocket Software. A nova edição o WLIT marcará uma conversa fo-
cada sobre como os líderes podem ampliar suas práticas de diversidade 
e inclusão para atrair e reter os melhores talentos. Com o mercado 
de trabalho passando por grandes mudanças e muitos funcionários 
priorizando uma cultura corporativa forte com compromisso com a 
diversidade, equidade e inclusão ao tomar decisões sobre seu próximo 
emprego, é mais importante do que nunca que os líderes se concen-
trem em apoiar os funcionários como um todo. Isso é especialmente 
verdadeiro para as funcionárias, que suportaram o peso de muitos 
dos desafios que a pandemia exacerbou (http://lp.asg.com/Women-
-Leaders-in-Technology-Coffee-Talk-March-8-2022-Registration.
html).    Leia a coluna completa na página 2
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