
Franquia amplia participação em responsabilidade social  

Adotar práticas de responsabilidade social é estratégia que ganha cada vez mais espaço nos 
planos das empresas de franquia, tanto que, a partir de agosto, 13 redes realizarão uma ação 
pioneira para elaborar os indicadores de responsabilidade social para o franchising. A pauta 
terá como temas valores, transparência e envolvimento com a comunidade. 

O trabalho conta com o auxílio do Instituto Ethos, que já apoiou outros setores da economia 
(mineração, financeiro e construção civil, entre outros) a desenvolverem indicadores 
personalizados, e que terá coordenação da Associação Franquia Solidária (Afras), braço social 
da Associação Brasileira de Franchising (ABF). 

As redes são O Boticário, Yázigi Internexus, CNA, Amor aos Pedaços, BIT Company, Bob's, 
China in Box, McDonald's, Rei do Mate, Spoleto, Flytour Franchising, Linces Vistorias e Arezzo. 
Elas vão apresentar, até o final do ano, cerca de 30 indicadores para nortear o franchising no 
quesito de práticas sustentáveis. 

Arthur Grinbaum, presidente da ABF, afirmou, durante feira da entidade realizada meses atrás, 
que apenas em termos de exportação de franquias o setor movimentou, no ano passado, cerca 
de US$ 14 milhões, sendo a previsão deste ano de US$ 18 milhões. Logo, vale ressaltar que 
em vários países os consumidores têm sido cada vez mais exigentes e atentos à qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos pelas empresas, e que, portanto, o Brasil toma uma atitude 
acertada ao avançar na busca pela profissionalização das práticas sociais. 

Além disso, esses indicadores levantados pelo setor poderão ser empregados no planejamento 
estratégico das empresas a partir de 2009. A ferramenta contempla quesitos como relação 
com meio ambiente, fornecedores, valores e transparência, público interno e terão como 
referência os indicadores que o Ethos desenvolveu em parceria com o Sebrae para as micro e 
pequenas empresas. 

"A capilaridade é uma das principais vantagens do franchising. O sistema possui, hoje, no 
Brasil, 1.200 redes franqueadoras, cerca de mais de 65 mil pontos-de-venda que empregam 
quase 600 mil e movimentam R$ 46 bilhões. Por isso, o sistema tem um enorme potencial 
para irradiar o conceito de responsabilidade social empresarial", afirmou Claudio Tieghi, 
presidente da Associação Franquia Solidária. Para ele, o levantamento dos números de 
responsabilidade social no franchising é pioneiro. "Não temos notícia desse tipo de ação em 
nenhum lugar do mundo".. 

Na experiência de ação social da escola de idiomas Yázigi, um dos exemplos é a escolha da 
rede de utilizar 100% do material didático de material de reciclagem, além de discutir em salas 
de aula temas referentes a práticas inteligentes de cuidados com o meio ambiente. 
Recentemente, o Yázigi fez parceria com o Instituto Socioambiental, em cima de campanha 
que visa ao reflorestamento das matas na região do Xingu. Em seis meses, as 390 escolas da 
rede conseguiram arrecadar 31,5 mil árvores, por meio de campanhas com atividades 
pedagógicas e de um trabalho de conscientização. 

Outra ação foi desenvolvida com a Fundação Ford. "Temos uma parceria que envolveu 46 
alunos provenientes de organizações não-governamentais do Norte e do Nordeste, com o 
objetivo de dar uma capacitação em língua inglesa para que essas pessoas tivessem maior 
autonomia", afirmou Claudio Tieghi, também diretor da rede. 

Em maio, a ABF premiou algumas práticas socioambientais desenvolvidas por várias redes de 
franquias no Brasil. O case "Bonequinhas Solidárias", de O Boticário, envolvia, em 222 lojas da 
franquia, a comercialização de bonecas de pano, produzidas por 11 grupos de artesãos do 



Estado de Pernambuco. O cerne do projeto era abrir mercado para esses pequenos produtores. 
Outro case interessante apresentado foi o da Fundação CNA, que proporciona educação pré-
escolar a 720 crianças de 2 a 6 anos de idade moradoras da região do Campo Limpo, zona sul 
de São Paulo. O CNA se encarrega de todos os custos do projeto: uniformes, material didático 
e alimentação. 

No interior do País, a Bit Company valoriza a área de inclusão digital para a população de baixa 
renda por meio de cursos de informática profissionalizantes. 

Fast-food 

Na rede Bob's, o destaque é a campanha "Melhor Idade", em que a empresa promove a 
inclusão social e profissional de pessoas com mais de 45 anos e idosos. O Bob's contrata 
funcionários de 45 a 65 anos para suas lojas. Atualmente, 100 funcionários fazem parte do 
programa. Segundo o diretor de Recursos Humanos da rede Bob's, Geraldo Gonçalves, "a 
responsabilidade desses funcionários impressiona". 

Adotar práticas de responsabilidade social é estratégia que ganha cada vez mais espaço nos 
planos das empresas de franquia, tanto que, em agosto, 13 redes irão elaborar esses 
indicadores no "franchising". 
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