
INFORME P U B L I C I T Á R I O I FRANQUIAS 

sistema de franchising no Brasil 
é respeitado em todo o mundo. 
Não apenas pelos números 

apresentados, mas também pela liderança 
que os brasileiros têm exercido nas 
associações globais que congregam as 
empresas franqueadoras e franqueadas. 

Diferentemente de outros países, o Brasil 
tem a Lei de Franquias, com regras claras e 
bem definidas sobre a prática do franchising. 
A Associação Brasileira de Franquias (ABF) 
é uma das mais representativas do mundo, 
com 1 030 empresas associadas. 

Outra iniciativa pioneira também 
tem chamado a atenção das associações 
e empresas de outros países. Com sete 
anos de existência, a Associação Franquia 
Sustentável (Afras) se consolida no Brasil 
e seu trabalho tem chamado a atenção 
de entidades internacionais. 

Nos últimos seis anos, a Afras reuniu 
179 cases de franqueadores e franqueados 
que resultaram em novas práticas que 
agridem menos o meio ambiente e são 
capazes de engajar pessoas e até reduzir 
custos operacionais. "É, sem dúvida, um 
legado importante para o nosso setor, 
que tem em sua natureza a capacidade de 
disseminar ideias, modelos e sistematizar 

a prática de gestão, agora com ênfase na 
sustentabilidade", afirma Claudio Tieghi, 
presidente da Afras. 

Dentre as iniciativas pioneiras da Afras está 
o Programa Franchising de Baixo Carbono. 
O objetivo é reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa pelas empresas do setor. 

Com apoio da consultoria Fábrica Éthica, 
24 franqueadores contabilizaram juntos 
o total de 3 000 toneladas de gases 
de efeito estufa por meio de levantamento 
sobre o consumo de combustíveis, energia 
e geração de resíduos na operação de cinco 
lojas de cada marca. E para compensar, até 
o fim do ano, serão plantados 18 hectares, 
o que equivale a mais ou menos 30 000 
árvores, na região do Xingu. 

"O processo utilizado no programa 
segue as regras do GHG Protocol, que 
é o padrão reconhecido mundialmente", 
afirma Marcelo Rocha, da Fábrica Éthica. 

As iniciativas do setor de franchising 
mostram que a sustentabilidade não é 
exclusividade de empresas grandes. "Pelo 
contrário, todo grande projeto precisa de 
um começo e, como a pequena e média 
empresa são o motor do nosso país, esses 
projetos podem sim fazer diferença para uma 
economia mais sustentável", afirma Tieghi. 
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Text Box
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