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Mary Anne Amorim, CEO da Zoom
será quebrado paradigma segundo o
qual para ser social não pode ter lucro

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

O pesquisador americano Stuart
L. Hart escreveu em 2008, na
obra “O capitalismo na encruzi-
lhada”, que as empresas deve-
riam apostar na população mais
pobre como saída para a satura-
ção do mercado e para a atual
necessidade de investir em sus-
tentabilidade. Para o cientista
social, modelos de negócios que
não beneficiam a todos estão fa-
dados ao fracasso. A Zoom, dis-
tribuidora da empresa dina-
marquesa Lego Education, quer
provar na prática que Hart está
certo. “Não é possível que só um
pequeno grupo continue ga-
nhando dinheiro neste modelo
de capitalismo”, afirma Mary
Anne Amorim, CEO da Zoom.

A empresa, que trabalha com
soluções pedagógicas inovado-
ras, em parceria com a Funda-
ção de Apoio à Faculdade de
Educação, está desenvolvendo
uma espécie de franquia social
para a educação de crianças na
primeira infância. Trata-se de
uma metodologia voltada para
crianças pobres de até 6 anos
com foco no desenvolvimento
de competências sociais, lin-
guagem e princípios de mate-
mática através do brincar.

“Quando apresentamos a
proposta para a Lego, a primeira
pergunta que ouvimos foi como
conseguiríamos levar soluções
de aprendizagem para crianças
nesta faixa etária, que, em ge-
ral, não estão na escola”, conta
Mary Anne Amorim, CEO da
Zoom. É aqui que entra o con-
ceito de franquia social desen-
volvido pela empresa. A ideia é
incluir a comunidade, mais es-
pecificamente, as mães das
crianças, com uma garantia de
renda extra pelo trabalho.

A Zoom quer treinar mães na
aplicação do material do pro-
grama, que inclui CD de músi-
cas, apostilas, vídeos, brinque-
dos Lego, além de objetos do
próprio ambiente da criança.
Mary Anne garante que não
existe mágica. O modelo traba-
lha com o formato porta a porta,
muito difundido no Brasil no
mercado de venda direta.

“É comum duas ou três
crianças ficarem sob os cuida-
dos de uma única mãe ou co-
nhecida em comunidades po-
bres, enquanto as outras traba-
lham”, diz Mary Anne. “O que
propomos é que mães e mulhe-
res das classes C (menos), D e E
trabalhem o desenvolvimento
psicoafetivo de crianças nesta
fase, de forma simples, efetiva
e remunerada”, diz. As fran-
queadas sociais serão treinadas

Lego venderá brincadeira de
Zoom, distribuidora brasileira da
empresa, testa modelo de franquia social
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Franquia social

O conceito original de franquia
social diferencia-se do que
está sendo aplicado pela Zoom.
Tradicionalmente se trata de um
sistema onde uma empresa cede
ao franqueado o direito de uso
da marca e patente, associado ao
direito de utilização de serviços,
mas sem fins lucrativos
decorrentes da operação.
A Zoom trabalha com um formato
cujo objetivo final é o lucro
do franqueado social e também
da companhia. A empresa parte
do princípio que para promover
mudanças todos devem ganhar.

✽

SONHO OU REALIDADE?

“Vamos começar mudando uma geração”

Segundo estudo feito para a
High/Scope Education Research
Foundation (1993), cada dólar
investido em crianças de até 6
anos representa sete dólares
economizados em políticas públicas
compensatórias no futuro. Outro
estudo, realizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), mostra que uma criança
que frequenta pelo menos dois
anos de creche ou pré-escola, tem
poder de compra aumentado em
18%, quando adulta. É com base
nestas pesquisas que a Zoom
planeja mudar a forma como é
visto o ensino para primeira
infância. A base do trabalho da
empresa são quatro pilares da

educação: aprender a fazer,
aprender a ser, aprender a
conviver e aprender a conhecer.
“Nossa meta é com o sistema de
franquia social começar mudando
uma geração”, afirma Mary Anne
Amorim, CEO da Zoom. “E não é
um plano idealista. Temos todos
os instrumentos na mão para
fazê-lo”, garante a executiva
que não teme ser taxada de
sonhadora. Dinheiro, segundo ela,
não é problema. “Todos querem
uma solução para os problemas
educacionais e todos concordam
que eles começam na primeira
infância”, afirma. “Vamos mostrar
com indicadores que é possível
promover mudanças.”

na aplicação da metodologia e
devem receber entre R$ 600 e
R$ 1,5 mil por mês pelo traba-
lho. A expectativa é de o servi-
ço custar cerca de R$ 30 para as
famílias. “Estamos fazendo
uma engenharia reversa para
fechar esta conta.”

Se o sistema vai se sustentar
apenas com os R$ 30 pagos pelas
famílias, a executiva garante que
não. A solução é buscar parcei-
ros na iniciativa privada que
queiram investir no programa.
“Conversamos com o BID (Ban-
co Interamericano de desenvol-
vimento) e fomos bem recebi-
dos”, afirma. A Lego vai investir
no desenvolvimento da meto-
dologia, que será testada pela
Zoom em comunidades pobres
no país a partir de agosto, e de-
pois terá o direito de levar o pro-
grama para outros países. ■

“Quando
apresentamos
a proposta para
a Lego, a primeira
pergunta que
ouvimos foi como
conseguiríamos
levar soluções de
aprendizagem para
crianças nesta faixa
etária, que, em geral,
não estão na escola.
É aqui que entra o
conceito de franquia
social desenvolvido
pela empresa

Mary Anne Amorim
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porta em porta

SERVIÇOS DA EMPRESA

Pupa, educação para
primeira infância

Líder, formando
empreendedores

Pupa é o estado intermediário entre
a larva e a borboleta no processo da
metamorfose. É com base nesse
processo, que a Zoom desenvolveu
o projeto de franquia social.
O programa está fundamentado
na experiência do Projeto “Bloco
a Bloco: o Brasil que queremos”,
desenvolvido pela ZOOM em
parceria com o Grupo Lego desde
2007, que atende crianças e jovens
de 10 a 17 anos, em situação de
vulnerabilidade socioeconômica,
com foco em aprimorar
habilidades e competências.

O Líder é um programa voltado
para o público infanto-juvenil
focado no desenvolvimento
de habilidades, competências,
atitudes e valores para a ênfase,
que tem como mote ações de
liderança e empreendedorismo.
O programa é desenvolvido
em módulos semestrais e
independentes com 14 encontros,
de 1h40 cada um. Os módulos
giram em torno de uma aventura,
aplicada por um educador
certificado pela Lego Education,
em turmas de 12 alunos.
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Franquia tradicional
da Zoom/Lego

Com o objetivo de aumentar o alcance
do projeto, a Zoom está migrando
seu negócio para a plataforma de
franquia. O sistema foi desenvolvido
em parceria com a Lego Education
e consiste na oferta e aplicação de
serviços educacionais utilizando
as metodologias das empresas
e é voltado para educadores.
O investimento inicial para se tornar
um franqueado é de R$ 14 mil.
A empresa divulga uma expectativa
de receita de R$ 12 mil/mês.
A meta é chegar a 50 franqueados
até o final do ano. Hoje são 20.
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Marcela Beltrão

Cultura caipira além do
bigodinho pintado a carvão
A comunidade de São Miguel Paulista, bairro da zona leste da cidade
de São Paulo, participou neste último fim de semana do IV Encontro
de Cultura Caipira, promovido pela Fundação Tide Setúbal, organi-
zação com vários projetos educativos na região. No programa, além
da tradicional quadrilha, comidas e bebidas típicas, grupos apre-
sentaram músicas e danças do interior paulista, e uma dezena de
documentários exibiu o patrimônio cultural de regiões de São Paulo,
como o Vale do Ribeira, o litoral, o oeste paulista, Vale do Paraíba e
do Médio Tietê, entre outros. Nos filmes, os próprios moradores des-
sas regiões contam os diferentes aspectos de suas culturas, enquanto
os moradores de São Miguel Paulista se reconheciam e se integravam
a esse panorama cultural com suas próprias histórias e memórias. Os
aprendizados e conhecimentos vão se disseminar nas famílias, es-
colas e outras instituições da comunidade.

Na minha época de escola, e
creio que hoje ainda na maioria de-
las, um bigodinho pintado a car-
vão, um retalho costurado na cal-
ça, vestido xadrez e chapéu com
trancinhas resumiam o festejo ju-
nino. Tudo muito gostoso, alegre,
mas com um tratamento que con-
seguiu marcar a experiência como
algo mais para o folclórico, que ri-
diculariza o caipira em vez de com-
preendê-lo como influência na di-
versidade que caracteriza a forma-
ção do povo paulista e brasileiro.

Foram e são oportunidades de
convivência perdidas pelas esco-
las para transmitir educação a
partir de uma visão de cultura

que vai além da artística. No arraial de São Miguel, o caipira ga-
nha fundo antropológico, cultura que cria identidade e valores
aos integrantes da região. “A palavra Kaaipira, em tupi, significa
o que vive afastado, no mato. No Brasil, passou a designar gene-
ricamente os habitantes do interior. Na capital paulista, todo
mundo tem um pouco de caipira. No bairro de São Miguel, as-
pectos da cultura nordestina e da cultura do interior também fi-
cam evidentes em todos os cantos”, diz o educador Tião Soares,
coordenador de Cultura da Fundação Tide Setúbal.

Para Soares, a cultura é mãe da educação. Enquanto não for
compreendida e traduzida assim não se avança em educação,
dentro ou fora da escola. A Fundação Tide Setúbal, segundo ele,
busca com essa visão alimentar conexões das pessoas com o bair-
ro, a cidade, o estado, o mundo, incluindo nesse contexto a esco-
la. “Para que ela também se perceba inserida numa matriz cultu-
ral e inclua essa visão nas suas discussões internas. Um grupo fol-
clórico de dança é uma expressão de matriz cultural que nos leva
ao momento atual. A escola precisa despertar para essa condição
de reflexão”, diz o coordenador.

A cada ano o arraial de São Miguel tem um tema. Em uma das
edições, eram os tropeiros que traziam os alimentos para a cidade,
tornando-a viável. Neste ano foi o café que enfeitou o festejo. Em
meio a sacos de jutas, grãos de café, espaço rural erguido em taipa e
equipado com mobília e utensílios característicos, as conversas re-
metiam ao baronato cafeeiro que trouxe riquezas para o País e para
o crescimento da metrópole paulistana. “É educação que leva à
compreensão do mundo em que se vive, essencial para não sermos
frágeis habitantes da sociedade de consumo”, resume Soares. ■

LÉLIA CHACON
Jornalista e editora do site e revista
Onda Jovem, do Instituto Votorantim

No arraial de São
Miguel, o caipira
ganha fundo
antropológico,
como cultura que
cria identidade e
valores. A palavra
Kaaipira, em tupi,
significa o que vive
afastado, no mato
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 16-17.
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