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As ações de cunho social começam a ganhar força entre as redes de franquia. Hoje, atingem a 
apenas 20% das marcas franqueadoras que operam no País, mas devem crescer. A Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), que conta com cerca de 600 membros, quer ampliar essa 
participação. O setor movimentou R$ 31,63 bilhões no ano de 2004, e segundo Ricardo Camargo, 
diretor executivo da ABF, tem muito a contribuir com o terceiro setor. Com esse objetivo, a ABF 
criou a Associação Franquia Solidária (AFRAS), que tem visa implantar um banco de dados com 
todas as ações sociais do setor, para divulgá-las e usá-las para estimular a implantação de novos 
projetos. 
 
Segundo Beno Krivkin, presidente da AFRAS, em menos de um mês da criação do projeto, 36 
redes de franquias já se cadastraram e divulgaram suas ações sociais na associação. “Estamos no 
início do caminho, mas já sentimos uma resposta positiva dos empresários do setor. Alguns já 
desenvolvem algum tipo de ação social e demonstram interesse em implantar projetos mais 
sólidos. Agora eles já têm um lugar específico para trocar experiências e buscar informações”, 
afirma. De acordo com um levantamento realizado pela AFRAS, os segmentos que mais se 
interessaram foram as franquias de educação e treinamento, consultoria e do ramo de 
alimentação. 
 
Para Ricardo Camargo, empresas como Yázigi , McDonald´s , Boticário , Bit Company e Astral 
Limpeza são alguns exemplos de intensa atuação social corporativa.  
 
Conscientização 
A Rede Yázigi Internexus conta com mais de 350 escolas em todo o País e segundo Claudio Tieghi, 
coordenador corporativo de projetos sociais, desde a sua fundação, no ano de 1950, o Yázigi 
desenvolve ações de conscientização política e cidadania em seus métodos pedagógicos. “Além 
dos nossos oito projetos sociais corporativos, nós trabalhamos com temas sociais nas aulas. Nós 
dedicamos um capítulo inteiro do livro intermediário para a discussão de temas ligados a 
Responsabilidade Social”, descreve.  
 
O coordenador conta que em 2001 o Yázigi implantou o projeto ‘Cidadãos do Mundo - Inglês para 
a Comunidade’, o qual oferece cursos de inglês para instituições localizadas em comunidades 
carentes. “A Matriz cobra um preço simbólico para o material didático e o franqueado fornece a 
orientação pedagógica e em muitos casos os professores são voluntários”, relata. Hoje, o projeto 
conta com 34 núcleos em diferentes localidades do País e atende a 3.500 alunos carentes. “Este 
número de núcleos representa apenas 10% dos nossos franqueados. O nosso objetivo é implantar 
mais 20 núcleos até o final deste ano”, ressalta. 
 
Proposta itinerante 
A Astral Saúde Ambiental , fundada em 1983, conta hoje com 40 unidades distribuídas por 16 
estados brasileiros, e uma unidade portuguesa localizada em Lisboa. Para Beto Filho, presidente 
da Rede, a grande novidade para este ano é o lançamento, no próximo dia 30, do Projeto 
Ecomóvel. Uma equipe de profissionais da área de saúde percorrerá diferentes instituições de 
ensino do País com o objetivo de educar cidadão de todas as faixas etárias sobre o problema das 
pragas e outras questões ambientais. “Nós investimos cerca de R$ 500 mil para o 
desenvolvimento da primeira carreta educativa, a qual contará com quatro estagiários dos cursos 
de Jornalismo e Biologia. Pretendemos levar esta inciativa para todos os municípios em que 
atuamos, inclusive para Lisboa”, explica. Beto Filho reforça que o Brasil perde, anualmente, cerca 
de 30% da sua produção nacional de alimentos por causa das pragas, da lavoura ao varejo. 
“Antes nós promovíamos ações sociais isoladas que consistiam no combate à pragas de 
instituições de caridade. Agora, toda a rede se mobilizou para ampliar a atuação social para a 
prevenção dessas pragas”, conclui. 
 



Ação conjunta 
Para Flávia Vigio, gerente de comunicação corporativa do McDonald´s , é impossível falar de 
atuação conjunta de franqueados, sem mencionar o tradicional McDia Feliz, ação social 
corporativa realizada há 17 anos no Brasil, que ontem teve o lançamento nacional da campanha 
para 2005 em Brasília. “Nós atenderemos 66 diferentes instituições este ano e contamos com o 
apoio de todos: fornecedores, colaboradores, franqueados e comunidade local”, afirma. Flávia 
reforça que desde a sua fundação o McDonald´s acredita que a relação com a comunidade é o 
grande diferencial para a sustentabilidade do negócio. “Nós estamos em um momento bom, pois 
nossos franqueados já entendem desta necessidade. Agora pretendemos intensificar os projetos 
de sensibilização do público interno da Rede”, conclui. 
 
A BIT Company tem 170 unidades em todo o Brasil, mas segundo Ângela Manzoni, gerente de 
operações corporativa da Rede, apenas 30 % de seus franqueados têm projetos sociais 
constantes. “As nossas unidades participam de campanhas, mas a nossa meta é aumentar este 
número de atuação contínua”, explica. 
 
Para isso, a gerente reforça que a BIT Company está em um processo de desenvolvimento de 
incentivo da atuação social, com o auxílio da comunicação corporativa. “Em todos os nossos 
comunicados e encontros, inserimos temas sociais relevantes”, conta.  

 
 
Leia Mais 
 
Boticário mapeia iniciativas 
 
Segundo Márcia Vaz, gerente de Responsabilidade Social Corporativa do O Boticário , a rede busca 
desenvolver um banco de dados que dê a radiografia geral do que cada uma das 2.327 unidades 
desenvolvem em termos de ação social. “Pretendemos implantar este projeto no início de 2006. 
Também queremos criar formulários de controles internos, os quais terão algumas informações 
como o registro de coleta seletiva de lixo, atuação social com a comunidade, trabalhos de gestão 
com os colaboradores de cada franqueado”, explica.  
 
O Boticário destina 1 % da sua receita líquida para o que chama de investimento social privado, 
com foco prioritário para educação, cultura e meio ambiente. Márcia reforça que os resultados das 
ações sociais corporativas são positivos devido ao grande envolvimento de todas as unidades e 
adequação da realização de acordo com as características da comunidade local. “O Projeto ‘Dr. 
Botica Educando para a Vida’ é o melhor exemplo do sucesso da nossa atuação conjunta”.  
 
O programa é fruto de uma parceria com Zilda Arns, da Pastoral da Criança que, junto com um 
grupo de educadores, criou um kit educativo com apostilas e material de ‘teatro de dedoches’. 
“Enviamos este material para todos os nossos franqueados, que abordam os temas como higiene, 
meio ambiente e alimentação com diferentes públicos de sua comunidade”, explica. Márcia conclui 
que, além do envolvimento dos franqueados, o bom relacionamento com os funcionários é 
fundamental. 
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