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Empreendedorismo 
Social

Sempre tive o espírito 
empreendedor: com 12 
anos vendia frutas e 
verduras na periferia 
de Curitiba

Quando estudava no 
ensino fundamental 
(antigo Ginásio), 

usava uma câmera fotográ-
fica Yashica, emprestada de 
meu pai, para tirar fotos dos 
alunos da escola e depois 
vendia as fotos aos pais 
como recordação; e com 
17 anos fui me aventurar 
em para Nova York com 100 
dólares no bolso. 

Em todos esses momentos 
a visão empreendedora me 
acompanhou. Seguindo o 
instinto, aos 26 anos me 
mudei com a esposa e meus 
filhos gêmeos para Utah. 
Fui estudar na universidade 
Brigham Young. Após a for-
matura retornei ao Brasil e 
não satisfeito com o salário 
que recebia como executivo 
na multinacional, comecei a 
dar aulas de inglês para os 
colegas de trabalho em Mogi 
Guaçu (SP). 

Foi assim que surgiu o que 
se tornaria, anos depois, a 
maior rede de ensino de 
idiomas do mundo. Depois 
que vendi a empresa, em 
2013, muitos pensavam que 
eu iria parar de empreender 
e passar a apenas usufruir 
o patrimônio acumulado ao 
longo dos anos. Mas esse 
pensamento  não combina 
comigo. Ao lado dos meus 
filhos Charles Martins e 
Lincoln Martins – que tam-
bém são empreendedores 
–, parti para novos desa-
fios em outros mercados, 
do varejo especializado ao 
fastfood, passando por lo-
gística, tecnologia, serviços 
financeiros, vendas diretas, 
entre outros.

Empreender não significa 
apenas criar uma empresa, 
fazer um negócio crescer, 
expandir e se tornar lu-
crativo, próspero e como 
consequência acumular 
riquezas. Empreender é a 
capacidade de acreditar, 
visualizar, elaborar um pla-
no, executar um projeto, 
estipular e cumprir metas 
e tornar sonhos realidade. 
Mesmo que seu propósito 
seja de cunho social sem 
fins lucrativos. 

Após 30 anos à frente de 
várias empresas, e agora 
com mais 60 anos, assumi 
um novo propósito de vida: 
me dedicar a causas sociais 
de grande impacto para 
beneficiar o maior número 
de pessoas. Isso me levou a 
delegar, em 2018, o coman-
do dos negócios aos meus 

filhos mais velhos. 
Minha primeira iniciativa 

foi me mudar para Boa 
Vista, capital de Roraima, 
onde assumi uma missão 
humanitária, com o objetivo 
de ajudar os milhares de re-
fugiados venezuelanos que 
chegavam ao Brasil – muitas 
vezes apenas com a roupa 
do corpo e uma mochila nas 
costas– em busca de um 
recomeço de vida.

Foram quase dois anos 
de um trabalho gratificante 
e transformador, onde, ao 
lado de minha esposa Vania 
e com apoio de centenas 
de voluntários, empresas, 
instituições religiosas e 
entidades assistenciais, 
conseguimos interiorizar, 
em diferentes partes do 
Brasil, mais de 12 mil vene-
zuelanos, proporcionando 
moradia e emprego para 
milhares deles.

Essa missão se trans-
formou em um empreen-
dimento maior do que eu 
imaginava, que relato no 
livro Meu Maior Empreendi-
mento, lançado pela editora 
Buzz no Brasil e já traduzido 
para o inglês e lançado este 
mês no mercado americano. 
Essa experiência me trouxe 
a convicção de que meu 
papel agora é atuar como 
Empreendedor Social, con-
tribuindo com causas e pro-
jetos em que acredito e que 
podem fazer diferença na 
vida de milhares de pessoas.

Desde maio deste ano, 
tenho dedicado meu tem-
po ao Conselho Científico 
Independente, grupo que 
reúne mais de 10 mil médi-
cos em todos os 26 estados 
do Brasil, que defende o 
tratamento precoce aos 
pacientes com Covid-19. 
Trabalhamos de forma 
voluntária, sem qualquer 
interesse pessoal, comercial 
ou político, porém alinhados 
aos protocolos estipulados 
pelo Ministério da Saúde. 

Com frequência me per-
guntam: Após a pandemia 
passar, você irá participar 
de qual causa social? Não 
tenho essa resposta ainda, 
mas confio plenamente que 
a inspiração divina irá guiar 
meus passos para que eu 
possa contribuir em uma 
causa significativa. Concluo 
afirmando que o objetivo 
de um empreendedor não 
é apenas aumentar sua 
conta bancária, mas deixar 
um legado que irá se per-
petuar por muitas e muitas 
gerações. 

(*) - É empresário, executivo e 
escritor brasileiro, fundador do Grupo 

Multi Holding, detentor do Mundo 
Verde, do serviço de pagamento 

online Akatus e do Vale Presente.

Carlos Wizard Martins (*)

A temporada de compras de 
fim de ano se aproxima e as 
pequenas empresas iniciam a 
preparação para um dos perí-
odos que costuma concentrar 
as maiores vendas do ano. A 
pandemia mudou a forma de 
comprar, impulsionando o 
crescimento do e-commerce 
e do uso dos pagamentos por 
aproximação. É o que mostra 
o estudo global da Visa - “Back 
to Business, Holiday Edition”, 
na qual 54% dos brasileiros 
entrevistados confirmam 
que irão realizar a maioria 
das suas compras de final de 
ano no comércio eletrônico. 

A pesquisa aponta que, 
apesar da crise, os brasileiros 
estão otimistas: 89% preten-
dem fazer compras de Natal. 
A maioria (58%) deverá optar 
por apoiar o comércio de 
bairro e concentrarão mais 
da metade das suas compras 
nesses estabelecimentos, seja 
de forma presencial ou online. 
Além disso, os presentes digi-
tais ganharão destaque, com 
mais da metade (59%) plane-
jando comprar por produtos 
ou serviços nesse formato. 
Desses, 31% esperam dar 
mais vales-presentes digitais 
que no ano passado, seguidos 
por entretenimento digital 
(25%) e esportes eletrôni-
cos - como jogos, acessórios 
e assinaturas (24%). 

Do ponto de vista dos pe-
quenos negócios, o cenário 
também é positivo, segundo 

Pesquisa nacional re-
alizada pela Mercer 
Marsh Benefícios, 

consultoria especializada 
em gestão de saúde e bene-
fícios, revelou que 75% das 
empresas já mapearam quais 
são os funcionários que estão 
no grupo de risco. 

Para evitar a contaminação, 
as companhias pretendem 
adotar alguma ação especí-
fica em relação aos colabo-
radores que se enquadram 
nesse grupo. Entre as ações, 
93% analisam a manutenção 
do trabalho remoto. Em re-
lação aos critérios utilizados 
para identificar os funcioná-
rios elegíveis para o retorno 
parcial, 46% vão priorizar 
funcionários sem familiares 
que estão no grupo de risco 
de contaminação pelo vírus 
e 38% os colaboradores sem 
histórico da doença. 

Participaram do levanta-
mento online 253 empresas 
no Brasil multinacionais 
e nacionais de grande e 
médio portes. Do total de 

Mais de 60% instalará placas e marcadores para reforçar o 
distanciamento entre as pessoas.
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Também conhecido como BDRs, os Brazilian 
Depositary Receipts são títulos negociados 
na Bolsa de Valores que representam ações 
de empresas estrangeiras. Até o dia 21 de 
outubro, estes títulos só podiam ser compra-
dos por brasileiros com mais de R$ 1 milhão 
para aplicar, conhecidos como investidores 
qualificados. Mas, a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) editou a Resolução CVM3 
que promoveu alterações no tocante às regras 
relacionadas ao BDR. 

Com a edição, qualquer tipo de investidor 
pode negociar títulos em BDRs. Bancos de 
varejo e gestoras cuidarão de operacionalizar a 
venda. “O BDR é, em síntese, um título lastre-
ado nos ativos de uma companhia estrangeira. 
Sendo assim, pode-se dizer que essa é uma 
maneira ‘simplificada’ para que o investidor 
brasileiro possa adquirir, quando interessado, 
papéis de uma companhia estrangeira”, ex-
plica o Sócio Fundador Leonardo Guimarães, 
e Head de Direito Societário e M&A do GVM 
Advogados. 

Guimarães explica que ao adquirir o BDR, o 
investidor não vai comprar exatamente uma 
ação, pois na realidade um título é negociado 
na Bolsa no Brasil e cotado em reais, mas irá 
variar de acordo com a cotação das ações nos 

Para a aquisição de BDRs não há necessidade 
de abrir uma conta em uma corretora 
estrangeira e realizar uma remessa 

internacional.
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Sancionada lei 
que abre crédito 
suplementar de 
R$ 6,1 bilhões

O presidente Jair Bolso-
naro sancionou sem vetos, 
na quarta-feira (11), a Lei 
nº 14.077, de autoria do 
Congresso Nacional, que 
abre crédito suplementar 
de R$ 6,1 bilhões. Os recur-
sos são destinados a ações 
de diversos ministérios. 
Entre eles, os do Desen-
volvimento Regional, da 
Infraestrutura e da Saúde. 
Na Saúde, o reforço se des-
tina ao Fundo Nacional de 
Saúde. Na Infraestrutura, a 
verba é para a administra-
ção direta e também para 
a estatal Valec.

Já no Desenvolvimen-
to Regional, os recursos 
vão para obras, novas 
construções e projetos da 
Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São 
Francisco e do Parnaíba e 
do Departamento Nacional 
de Obras Contra as Secas. 
A lei sancionada foi publi-
cada em edição extra do 
Diário Oficial da União. O 
crédito será financiado a 
partir do remanejamento 
de verbas e de incorporação 
do superávit financeiro do 
ano passado. Ou seja, não 
vai mudar a programação 
orçamentária para este ano 
(ABr).

Os planos das empresas para um 
retorno presencial ao trabalho

As empresas brasileiras estão se preparando para o retorno gradual das atividades presenciais no 
trabalho, com iniciativas que têm o objetivo de garantir a segurança dos trabalhadores e evitar riscos 
de contaminação pelo novo Coronavírus

e disponibilizar álcool em gel 
em todos ambientes e 76% 
farão limpeza antes e depois 
dos turnos das estações de 
trabalho. Outro grupo (60%) 
fará melhorias das condições 
de ventilação e sistemas de 
ar condicionado e ainda re-
forçará medidas de higiene 
das mãos. 

Adicionalmente, o le-
vantamento revela quais 
as medidas para garantir 
o distanciamento social 
no ambiente de trabalho: 
76% vão alternar os dias de 
trabalho presencial entre 
funcionários e 74% estudam 
a possibilidade de teletraba-
lho por um período maior ou 
por prazo indeterminado. E 
ainda, mais de 60% instalará 
placas e marcadores para 
reforçar o distanciamento 
entre as pessoas, modificar 
layouts de ambientes co-
muns como cafés e refeitó-
rios, e dos escritórios e áreas 
de produção. Fonte e mais 
informações: (www.mercer-
marshbeneficios.com.br).

participantes, 87% são do 
Sudeste, 8% estão no Sul, 
3% no Centro-Oeste e 2% no 
Nordeste. A coleta e análise 
dos dados foi realizada de 4 
a 12 de maio deste ano. A 
pesquisa foi produzida em 
parceria com a Mercer, líder 
global de consultoria em 
carreira, saúde, previdência 
e investimentos. 

“É extremamente impor-
tante neste momento ma-
pear os riscos individuais, e 
analisar também o ambiente 

familiar, para entender as 
diferentes situações e reali-
dade entre os funcionários 
para definição da estratégia 
de retorno das atividades 
ao ambiente de trabalho”, 
afirma Mariana Dias Lucon, 
diretora de produtos e con-
sultoria da Mercer Marsh 
Benefícios. 

Para garantir a limpeza e 
a desinfecção do ambiente, 
98% reforçarão a limpeza 
nos locais que estão mais 
expostos ao toque das mãos 

Maioria vai concentrar suas compras 
de final de ano no e-commerce

a pesquisa “Back to Business, 
Holiday Edition”. Quase quatro 
em cada cinco PMEs brasilei-
ras (78%) dizem que a época 
é muito relevante para seus 
negócios, destacando-se em 
relação ao restante do mundo, 
no qual 68% afirmam o mesmo 
globalmente. Indo mais a fundo 
nos dados brasileiros, apenas 
17% dos pequenos empre-
endedores afirmam que seus 
negócios não estão preparados 
para enfrentar o fluxo de ven-
das da alta temporada. 

Em relação aos preparativos 
para a demanda desse período, 
os empresários entrevistados 
disseram que os principais 
cuidados serão: 
	 •	Estender	 seu	horário	co-

mercial (32%); 
	 •	Digitalizar	partes	de	suas	

operações comerciais 
(29%); 

	 •	Investir	mais	em	sua	infra-
estrutura física (26%); 

	 •	Contratar	 mais	 pessoal	
para a operação (18%) 

“O ano de 2020 foi desa-
fiador para pequenas e mé-
dias empresas. Foi um ano 
que inspirou superação e a 
entrada de tantos negócios 
no mundo online. É muito 
animador enxergar no resul-
tado da pesquisa que tanto 
os empreendedores quanto 
consumidores estão otimis-
tas, e que já começaram os 
trabalhos para que as vendas 
e compras do final de ano 
sejam excelentes. 

Será o Natal do e-com-
merce, e continuamos tra-
balhando aqui na Visa para 
que essas transações sejam 
seguras e convenientes”, 
acredita Fernando Teles, 
country manager da Visa do 
Brasil. Para mais informações 
sobre a metodologia do estu-
do “Back to Business, Holiday 
Edition”, acesse (https://usa.
visa.com/dam/VCOM/blogs/
visa-back-to-business-study
-holiday-sep20.pdf).

Os presentes digitais ganharão destaque, com mais da metade 
(59%) planejando comprar por produtos ou serviços nesse formato.
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Você sabe o que é o Brasilian Depositary Receipts? 
BDRs “não patrocinados”, que são os casos 
em que a instituição financeira que tem a 
iniciativa de disponibilizar estes ativos no 
Brasil e não a companhia emissora destes 
títulos. A maior parte deles presentes na 
bolsa de valores no Brasil são do tipo não 
patrocinados, pois são uma forma da insti-
tuição financeira atrair mais público dada a 
possibilidade de diversificação de carteira 
de investimentos. 

“Fato é que, antes dessas alterações trazidas 
pela CVM após extenso debate com os Agen-
tes do Mercado, as BDRs eram, obviamente, 
bastante ilíquidas e, em função disto, esse era 
um “veículo” de investimento pouco utilizado. 
Certamente, com a implementação de todas 
essas mudanças, sua utilização tende a crescer. 
Aliás, o investimento em BDRs pode ser uma 
forma bastante interessante de diversificação 
da carteira do investidor, vez que este traz em 
seu bojo uma proteção intrínseca às oscilações 
do mercado, pois quando o dólar valoriza, os 
ativos brasileiros consequentemente desvalo-
rizam, em termos absolutos e, quando o dólar 
desvaloriza, o Ibovespa acaba, automaticamen-
te, valorizando”, finaliza o advogado. 

Fonte e mais informações (https://gvmad-
vogados.com.br/advogado/).

Estados Unidos e, também, com a taxa de 
câmbio do dólar para o real. “É uma tênue, 
mas importante diferença”, afirma. O investi-
mento em BDRs pode ser muito atrativo, uma 
vez que não é preciso se preocupar com taxas 
decorrentes da transferência de recursos ao 
exterior, pois os títulos são cotados em reais. 

Mais que isso, para a aquisição de BDRs 
sequer há a necessidade de abrir uma conta 
em uma corretora estrangeira e realizar uma 
remessa internacional. “A autorização da CVM 
para todos os tipos de investidores representa 
grande avanço para a disseminação das BDRs, 
como ocorre em outros países, pois elas pas-
sam a ser classificadas como nível I, II ou III”, 
comenta Guimarães. Outro exemplo de como 
foram flexibilizadas, positivamente, as normas 
para a utilização do instrumento do BDR como 
veículo de investimento diz respeito à sua 
forma de emissão. 

Agora, ele poderá ser lastreado por ações 
do emissor cujos ativos ou receitas sejam 
de propriedade do emissor estrangeiro no 
Brasil, por títulos emitidos por companhias 
brasileiras ou, ainda, por títulos de dívida. 
Antes da reforma, apenas ações emitidas por 
companhias abertas, ou similares, com sede e 
ativos principalmente localizados no exterior 

podiam ser usadas como lastro para transações 
de títulos brasileiros. 

Ao investir em BDRs, no momento em que 
a companhia apresenta um balanço positi-
vo e possui lucro a ser distribuído para os 
acionistas, os detentores de BDRs também 
recebem estes dividendos, que nada mais 
são do que parcelas do lucro da companhia. 
Ademais, além dos níveis I, II e III, existem os 


