


no mundo a ser estruturado especialmen-
te para o sistema de franquias. 

Com a entrada em vigor da Política 
Nacional dos Resíduos Sólidos, que res-
ponsabiliza fabricantes, distribuidores e 
vendedores de fazer o manejo correto de 
seus resíduos, a Afras resolveu auxiliar as 
redes de franquias a se adequarem à lei e, 
por isso, está investindo em programas que 
promovam a ecoeficiência nas empresas do 
setor. "Hoje nós não temos ideia de quanto 
carbono é emitido pelas franquias no País. 
Mas sabemos que é preciso diminuir para 
alcançar a meta do governo federal, que é 
reduzir cerca de 40% as emissões de carbo-
no no Brasil até 2020", afirma Cláudio Tie-
ghi, presidente da Afras. 

Apesar da necessidade de mudanças 
nos procedimentos das empresas, o exe-
cutivo explica que ainda são poucas as que 
conseguem implementar um sistema de 
redução das emissões. Isso porque os cus-
tos para promover essa adequação acabam 
sendo muito altos para empresas de pe-
queno e médio portes. "Percebemos que o 
investimento das franqueadoras em reduzir 

essas emissões é baixo porque para elas é 
difícil organizar toda a rede de franquias e 
contratar uma consultoria específica para 
isso, já que os custos para um levantamento 
desse tipo são altos, chegando a R$ 100 mil 
por empresa", explica Tieghi. 

A idéia da entidade foi então criar um 
programa específico para o setor capaz 
de auxiliar as franquias em todo esse pro-
cesso. Para isso, a Associação procurou a 
consultoria Fábrica Éthica Brasil para que 
juntas pudessem montar o Programa Fran-
chising de Baixo Carbono. Para viabilizar o 
trabalho, a proposta foi criar um pequeno 
grupo de redes de franquias de diferentes 
formatos e perfis e auxiliá-las no processo 
de levantamento de dados sobre a emis-

são de gases estufa e no de elaboração de 
ações que possam reduzir esses danos ao 
meio ambiente. "Nos mobilizamos para 
criar um programa que permitisse a am-
pliação dos conceitos de ecoeficiência no 
sistema de franquias e que ao mesmo tem-
po pudesse criar mecanismos para que as 
redes conseguissem fazer isso de forma 
mais fácil e barata", afirma Tieghi. 

Ao longo de 2010 a Afras apresentou o 
projeto em reuniões da ABF para seus asso-
ciados e 19 redes - entre elas a Água Doce 
Cachaçaria, a Casa do Construtor, o Grupo 
Ornatus, a MegaMatte e o Yázigi Internexus 
- resolveram participar da iniciativa. Cada 
uma das franquias vai investir R$ 10 mil por 
ano no programa e terá direito a consulto-
ria para o levantamento das emissões de 
carbono em cinco unidades da rede. 

O programa começa a ser aplicado em 
março deste ano e, nesta primeira etapa, um 
grupo de líderes de cada marca recebera 
treinamento da consultoria para entender e 
promover os conceitos da ecoeficiência em 
toda a rede. Depois desse processo, cada 
franqueadora receberá uma planilha para 



fazer o levantamento do que foi consumido 
de água e energia elétrica e do volume total 
de efluentes líquidos e residuos sólidos gera-
dos durante o ano de 2010 em cada uma das 
unidades participantes do programa. 

A consultoria vai receber todas essas 
informações e fazer um cálculo para esti-
mar qual é o volume de carbono emitido 
durante o ano pelas empresas. Além disso, 
vai estudar medidas para reduzir o consu-
mo de água e energia e para neutralizar os 
gases que provocam o efeito estufa. "Com 
esse levantamento, pretendemos propor 
mudanças na gestão dessas unidades, que 
pode ser desde a troca de torneiras até 
mesmo no caso de uma franquia de ali-
mentação sugerir a substituição de fogões 
a gás por elétricos. Cada sugestão que va-
mos dar será acompanhada de um cálcu-
lo para mostrar qual será o investimento 
necessário para fazer essas modificações e 
quanto isso pode trazer de ganhos para a 
empresa", afirma Marcelo Rocha, consul-
tor da Fábrica Éthica Brasil. 

Por esse programa, caso a franquia 
não consiga promover ações que redu-

zam todas as suas emissões de carbono, 
ela poderá neutralizar esses danos através 
do plantio de árvores. A Afras fez uma par-
ceria com o projeto Ylkatu Xingu, man-
tido pelo Instituto Socioambiental, para 
promover através do programa o plantio 
de espécies nativas no Rio Xingu, em Mato 
Grosso. Mesmo ainda sem ter a estimativa 
de quanto será preciso neutralizar, estão 
previstos investimentos de cerca de R$ 
80 mil nesta primeira edição do Programa 
Franchising de Baixo Carbono para o plan-
tio de árvores na região. 

Divisão de custos 

A franquia MegaMatte, especializada 
em bebidas de erva-mate orgânica, é uma 
das que estão implementando o progra-
ma. "Nós entendemos que essa é uma boa 
oportunidade para iniciar esse trabalho de 
redução das emissões de carbono, porque 
para uma rede conseguir fazer um levan-
tamento de suas emissões sozinha, ela 
precisa de uma equipe muito grande e de 
investimentos altos. Por esse programa, 



dividimos o custo da consultoria com ou-
tras empresas", explica Vanessa Medeiros, 
gerente de comunicação da rede. 

Nesta primeira etapa, cinco unidades 
da MegaMatte de São Paulo e do Rio de Ja-
neiro farão o levantamento de suas emis-
sões. Dentre as lanchonetes escolhidas, 
somente uma é própria da rede, as outras 
são franquias. "Para sensibilizar nossos 
franqueados a participar do programa, di-
retores da Afras vieram à nossa convenção 
explicar o projeto e falar sobre os bene-
fícios que ele trará para a marca. Muitos 
franqueados ficaram interessados." 

A Casa do Construtor, franquia de 
aluguel de equipamentos para obras, 
também está participando dessa primei-
ra edição do programa. Para Margarete 
Elias, coordenadora de recursos humanos 
da franqueadora, esse trabalho pioneiro 
vai melhorar os processos de gestão das 
unidades. "Acreditamos que esse levan-
tamento vai promover uma maior cons-
cientização dos nossos franqueados e dos 
funcionários deles sobre a necessidade de 
redução das emissões de carbono, e isso 

O Programa Franchising de Baixo Car-
bono será realizado pela Afras e pela Fábri-
ca Éthica Brasil com essas 19 redes de fran-
quia até o fim do ano, e as empresas que 
conseguirem reduzir suas emissões recebe-
rão um selo de franquia de baixo carbono 
que poderá ser colocado nas unidades que 
participaram do projeto. Em 2012, as enti-
dades esperam ampliar o programa para 
conseguir fazer o levantamento das emis-
sões de carbono em outros processos das 
empresas e para que mais redes de fram 
quias também participem da iniciativa. 

será um processo em cadeia que de forma 
indireta atingirá o consumidor." 

Ela explica que a rede tem a intenção 
de mudar seus manuais técnicos após o 
levantamento do Programa Franchising de 
Baixo Carbono para que as ações de ecoe-
ficiência façam parte da estrutura do negó-
cio. "Queremos aprender com esse progra-
ma para implementar ações de redução das 
emissões de carbono em outras unidades e 
em outros processos da rede." 
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