
Rede de inclusão social 
Por Sara Caprario 
 
Acostumados com o trabalho em equipe, as empresas de franquias e consultores da área se 
uniram para organizar as ações de responsabilidade social 
 
Há muito tempo que redes de franquias atuam com projetos sociais na área educacional, da 
saúde, do meio ambiente, entre outros. Isoladamente, estas ações já conseguem efeitos 
imediatos de inclusão social e de preservação, como a profissionalização de adolescentes e 
melhorias em hospitais públicos com doações e reciclagem de materiais. Hoje, cerca de 20% 
das mais de mil redes de franquias participam de algum tipo de projeto social. Mas, para dar 
continuidade e estimular outras empresas a também incluirem a responsabilidade social na 
gestão do seu negócio, foi criada uma nova rede: a Associação Franquia Solidária (Afras). 
 
A Associação surgiu com a finalidade de centralizar em um único lugar a disseminação dos 
projetos sociais apoiados por todos os integrantes do sistema de franchising associados à 
Associação Brasileira de Franchising (ABF). “A missão da Afras é fomentar ações através da 
conscientização sócio-ambiental e implantação de ações práticas para seu desenvolvimento”, 
afirma Eléine Bélaváry, diretora executiva da associação. 
 
Esse processo de sensibilização ocorre com visitas às empresas, campanhas e eventos 
educativos como o “Café Solidário”, um encontro mensal que inclui a palestra de um consultor 
de negócios ou pessoa representativa do Terceiro Setor para falar sobre RSE (responsabilidade 
social empresarial). Para complementar, é convidado sempre um franqueador que tenha um 
case associado ao tema e, às vezes, a entidade beneficiada pela ação deste franqueador. 
Segundo a diretoria da Associação, formada por executivos das empresas franqueadoras e 
consultores do setor de franchising, estes eventos têm sido cada vez melhores e com adesão 
crescente. 
 
“Apesar de não estarmos focados em conseguir novos associados, passamos de 32 empresas a 
50 rapidamente, de junho, quando foi criada, a outubro de 2005. Acreditamos que, quando as 
empresas perceberem o valor da responsabilidade social na gestão da corporação, 
naturalmente se engajarão às atividades”, diz Eléine. 
 
Os dois maiores projetos da Afras para este ano é o Movimento Aprendiz, que capacita 
profissionalmente jovens entre 14 e 24 anos e os encaminha para o mercado de trabalho 
dentro do franchising, e o Cofrinho Afras, criação de um fundo de Educação e Treinamento 
Profissional de jovens. No Movimento Aprendiz o trabalho será em conjunto com Instituto 
Ethos, Fundação Abrinq e Gol de Letra. A Associação já faz parte do Grupo de Trabalho sobre 
Aprendizagem Profissional no Ministério do Trabalho e Emprego em Brasília. No projeto 
Cofrinho, fazem parte até agora o Instituto Ronald McDonald’s e Ashoka. 
 
Outra frente de ação é justamente ajudar as empresas a viabilizar projetos. Para isso estão 
sendo organizados cursos como “Entendendo RSE”, para disseminação do conceito. Muitas 
empresas querem mudar de atitude pensando na sustentabilidade do seu negócio, mas não 
sabem como fazer. 
 
Para Claudio Tieghi, diretor de relacionamento da Afras e executivo da rede de escolas Yázigi, 
grandes e pequenas empresas já perceberam que não basta dedicar esforços ao mero 
assistencialismo, esteja ele voltado a suprir necessidades imediatas ou a estratégias de 
marketing. Embora seja sempre positiva, a doação de dinheiro, alimentos ou quaisquer outros 
recursos materiais merece ser vista com cautela. De preferência, como postura emergencial, 
em situações específicas. “O que importa de fato é garantir aos cidadãos carentes uma 
oportunidade. E para isso, o principal caminho, talvez único, é a geração de empregos. Não há 
assistencialismo que resista a um cenário de pessoas sem ocupação e sem perspectiva de 
enfrentar o presente e construir o futuro”, afirma Cláudio. 
 
O objetivo é gerar empregos, mas tão importante quanto essa definição é a filosofia que 
alimenta o projeto. O que leva a empresa a seguir este ou aquele caminho? Que comunidade 



será beneficiada? Como será a participação do público interno? As respostas, segundo o 
diretor, devem estar condicionadas à missão e aos valores da própria organização benfeitora. 
E, acima de tudo, não se deve levar em conta apenas a visibilidade, mas essencialmente o 
alcance solidário de qualquer atividade no Terceiro Setor. 
 
Resultados 
 
Com toda a experiência que possuem nas áreas de treinamento, gestão em rede e 
transferência de know-how, as empresas que estão como sócias fundadoras da Afras, 
juntamente com o respaldo da ABF, estão criando ferramentas que possibilitarão alcançar os 
resultados. A criação de um banco de dados é um destes mecanismos, onde informações 
atualizadas pelas empresas associadas diretamente pelo sistema de recadastramento on-line 
(Recad) poderão colaborar na troca de experiências. Assim como há a difusão de materiais 
sobre o tema responsabilidade social, há também a identificação e apresentação de projetos 
sociais já implantados com sucesso. A Associação vai criar o Ranking do Bem, lista de 
empresas socialmente responsáveis dentro de cada segmento do franchising, e implantar o 
Selo de Excelência Social, um destaque das empresas associadas na divulgação de suas 
melhores práticas sociais, diferenciando-as dentro das publicações da ABF. 
 
“Com a organização dos dados, o incentivo à atuação continuada e a troca de experiências 
promovida pela associação, o empresário vai se sentir mais seguro e passará a compreender 
que é essencial estar inserido em um mundo socialmente responsável”, diz Beno Krivkin, 
presidente da Afras e executivo da rede Tribecca. 
 
Atuação da Afras 
 
Entre as várias ações a serem realizadas pela Associação, foram definidas três que organizam 
as prioridades a curto e médio prazo: 
 
1. Vitrine Social: a entidade divulgará as melhores práticas das empresas associadas e 
promoverá, sempre que possível, a exposição e destaque de suas ações, diferenciando-as 
como empresas socialmente responsáveis nos meios de comunicação da ABF (Guia de 
Franquias, Revista Franquia ABF, Portal do Franchising) e na mídia em geral. 
 
2. Networking Social: a entidade atuará como facilitadora no contato entre as empresas 
associadas e projetos / entidades sociais já apoiadas pelo sistema ou aquelas que tenham 
sinergia com os objetivos da Afras (projeto de reciclagem de alimentos não-utilizados e rede 
da área de alimentação). 
 
3. Suporte a Práticas de Responsabilidade Social: a entidade dará o suporte necessário para a 
empresa incorporar a responsabilidade social à gestão de seu negócio. 
 
Quem faz parte - Empresas associadas à Afras 
 
100% Vídeo  
Advoc. Felizardo Barroso  
Amor aos Pedaços  
Astral Saúde Ambiental  
Bit Company  
Bob's  
Bon Grillê  
Casa do Pão de Queijo  
China House Delivery  
China In Box  
Cna - Inglês e Espanhol  
Dannemann  
Data Byte  
Drogaria Max-Padrão  
Enjoy Modas  



Escolas Fisk  
Farmais Franchising  
Fbd Distribuidora  
Flytour Franchising  
20 Golden Services  
Grupo Cherto  
H2web  
Hoken International  
Jani-King  
Lamônica & Associados  
Lig-Lig  
Limpidus  
Master Rental  
Mcdonald's  
Md Comunicação  
Microcamp Internacional  
Microlins Franchising  
Militelli Busin. Consulting  
Multfinanciamentos  
Mundo Verde  
Novoa Prado  
Number One  
O Boticário Franchising  
Pizza Hut  
Rede Prima  
Rei do Mate  
Restaura Jeans  
Space Box  
Spoleto  
Tms Call Center  
Tng  
Tribecca  
Vecchi & Ancona  
Vivenda do Camarão  
Yázigi Internexus 
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