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A Alemanha é reconhecida mundialmente pela educação de 
qualidade, que alia princípios teóricos a uma formação técnica 
para jovens estudantes. Essa combinação é possível por conta do 
sistema dual de ensino, que permite conciliar esses dois âmbitos de 
conhecimento. A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha 
de São Paulo está comprometida em implementar esse método de 
ensino no país, por meio de três programas voltados para as áreas 
de gestão empresarial, mecatrônica e ciências contábeis.  

Alemanha facilita o ingresso de profissionais em seu 
mercado de trabalho

Falta pouco para entrar em vigor as multas e sanções da nova lei de 
proteção de dados (LGPD) e cerca de 84% das empresas ainda não se 
adaptaram às novas regras estabelecidas pela Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados (ANPD). Segundo o CEO da Codeby, empresa de 
tecnologia, Fellipe Guimarães, os empresários devem adequar seus 
sites de acordo com a nova lei. “O e-commerce não é apenas a sua 
loja virtual, é o canal digital da sua empresa. O empresário deve se 
preocupar em garantir a segurança dos dados porque é uma referência 
de qualidade e preocupação com o seu cliente”.  

LGPD: multas entram em vigor em agosto e 
empresas não estão preparadas

O que é uma marca registrada? Os diversos países da União de Paris 
deram diferentes significados para uma marca registrada. A Lei de Marcas e 
Patentes brasileira define uma marca como um sinal distintivo visualmente 
perceptível, não compreendido nas proibições legais, conceituando, assim, 
a marca como aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro 
idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.  

Conheça os riscos em usar uma marca não 
registrada

Foto de Tim Douglas no Pexels

Negócios em Pauta

Máquina de fazer pizza em Roma
A primeira máquina de fazer pizza da cidade de Roma,  ganhou destaque 

ao redor do mundo. A tecnologia vem chamando atenção por preparar 
o alimento em apenas alguns minutos e com ingredientes frescos. O 
estabelecimento fica aberto 24 horas e ao longo dos sete dias da sema-
na para satisfazer o apetite por pizza dos consumidores. O Mr.Go está 
localizado na via Catania e vem atraindo muitas pessoas curiosas para 
experimentar a novidade. Basta entrar no local, selecionar o sabor, inserir 
o dinheiro e seguir o passo a passo do braço mecânico, que transforma 
os ingredientes em uma pizza. Entre os sabores: margherita, quatro 
queijos, diavola e coberta com bacon. A pizza custa 4,50 euros (cerca 
de R$ 27). "Quando pensei nesta start-up tinha em mente um produto 
que pudesse ser replicado e também disponível por toda a noite. A pizza 
é feita em três minutos", explicou Massimo Bucolo, fundador da marca 
Mr.Go, ideia que deu a volta ao mundo e virou destaque em veículos 
de comunicação dos Estados Unidos, China e Coreia do Sul (ANSA).   

  Leia a coluna completa na página 3

Foto: Ansa/reprodução

News@TI

Startup promove inclusão de refugiados 
através da tecnologia

@Mudar de país nem sempre é fácil, agora imagine ser obrigado a sair 
do seu por causa de guerras civis, desastres naturais ou perseguições 

politicas e ter que ir para um país com cultura totalmente diferente da 
sua? Essa é a realidade de 1,2 milhões refugiados e migrantes que estão 
no Brasil, segundo a ACNUR (Agência da ONU para Refugiados). Uma das 
maiores dificuldades dessas pessoas é o acesso ao mercado de trabalho, 
área em que a Toti Diversidade atua há três anos, e que tem chancela da 
entidade e da OIM (Organização Internacional para Migrações). A startup, 
sediada no Rio de Janeiro, forma e realiza a inclusão produtiva de refugiados 
para a área de tecnologia, com o objetivo de que esta população tenha 
autonomia para ter uma profissão e melhorar sua qualidade de vida no 
Brasil. Desde sua fundação, em 2018, a Toti já beneficiou 114 refugiados, 
a expectativa é que até o final do ano passe de 200 beneficiados (www.
totidiversidade.com.br).    Leia a coluna completa na página 2
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EFEITOS NO NOSSO COTIDIANO SãO CRISTALINOS

A TerraCycle, líder global em 
soluções ambientais de resíduos 
de alta complexidade, mantém 
quase uma dezena de programas 
de reciclagem no Brasil

A empresa firma parcerias com compa-
nhias diversas, organizações sociais e 

também envolve o consumidor comum, que 
pode enviar itens para reciclagem pelos 
Correios, sem nenhum custo.

Nos programas com envio via Correios, 
os consumidores podem se cadastrar no 
site da empresa, de forma individual ou 
em grupo, para que a cada remessa sejam 
computados pontos, que depois serão con-
vertidos em créditos para os beneficiados 
que eles indicarem, dentre entidades sem 
fins lucrativos e escolas públicas.

Para conhecer um pouco mais desse 
universo, o Jornal Empresas & Negócios 
conversou com Renata Ross, gestora de 
Marketing e Relacionamento da empresa.

Jornal Empresas & Negócios: De 
onde surgiu a ideia da fundação da 
TerraCycle? Qual país de origem? 
Renata Ross: A TerraCycle foi fundada 
em 2001 pelo estudante da universidade de 
Princeton, Tom Szaky, quando tinha apenas 
19 anos de idade. Sua missão era Eliminar 
a Ideia de Lixo ® e essa decisão pautou os 
negócios da empresa desde então.

JEN: Quando chegou ao Brasil?
Renata: A TerraCycle chegou ao Brasil 
em 2009 e foi a primeira filial internacio-
nal. Atualmente estamos presentes em 
21 países.

JEN: Impacta quantas pessoas no Brasil?
Renata: Atualmente nossos programas im-
pactam cerca de 2,3 milhões de pessoas de 
maneira direta, já garantiram que mais de 
37 milhões de unidades de resíduos fossem 

Programa de reciclagem disponibiliza envio 
de produtos pelos Correios de forma gratuita

A
I/T

er
ra

C
yc

le

encaminhadas para reciclagem, itens que, 
por serem complexos, fatalmente seriam 
depositados em lixões, aterros sanitários 
ou mesmo na natureza. Nossos programas 
já propiciaram a doação de mais de R$ 660 
mil para escolas públicas e instituições sem 
fins lucrativos.

No mundo, impactamos diretamente cerca 
de 203 milhões de pessoas, reciclamos cer-
ca de 7,8 bilhões de resíduos classificados 
como não recicláveis e já doamos cerca de 
45 milhões de dólares para escolas públicas 
e instituições sem fins lucrativos.

JEN: Qual foi o resultado durante a 
pandemia?
Renata: Fomos impactados pela pande-
mia, não porque houve uma redução no 
volume de resíduo gerado pelas pessoas 
que, claro, continuaram consumindo, mas 
como grande parte dos nossos programas 
envolve um esforço coletivo, sobretudo em 
escolas e universidades, a interrupção das 
atividades nestes locais causou um impacto 
considerável no volume de resíduos enca-
minhados para reciclagem. Por outro lado, 
percebemos um aumento na inquietação 

por parte das pessoas que passaram a ter 
uma relação mais direta com o montante 
de lixo gerado por elas. Isso também tem 
feito com que estes consumidores passem 
a pressionar mais a indústria e até mesmo 
os condomínios em que residem por solu-
ções que garantam a correta destinação 
(reciclagem) dos resíduos, sobretudo das 
embalagens.  

JEN: Quais gargalos o programa 
enfrenta em nível regional e global?
Renata: Cada região tem seu próprio desafio. 
No Brasil, eu diria que a logística e a ausência 
de políticas públicas voltadas à coleta seletiva 
fazem com que muitos resíduos, inclusive 
aqueles que têm valor econômico, acabem 
sendo depositados em lixões, aterros sani-
tários e até mesmo na natureza. Cerca de 
80% dos municípios brasileiros não dispõem 
de nenhum tipo de coleta seletiva e isso faz 
com que as pessoas tenham uma relação 
muito distante com o lixo gerado por elas. 
Existe um outro desafio, neste caso global, de 
produzirmos produtos e embalagens menos 
complexos e repensarmos o nosso modelo 
atual de consumo.   Leia a entrevista 
completa na página 10

600 mil mortes por Covid-19
Os Estados Unidos ultrapassaram 

a marca de 600 mil mortes pelo novo 
Coronavírus Sars-CoV-2 desde o início 
da emergência sanitária, informou um 
levantamento da Universidade Johns 
Hopkins ontem (15). O país soma 
600.012 vítimas, enquanto a desacele-
ração na campanha de vacinação ame-
aça a meta do governo do presidente 
Joe Biden. O país é o mais afetado pela 
doença e lidera o ranking mundial, à 
frente do Brasil e da Índia (ANSA).
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