
A utilização da franquia
em favor do social

Ser uma empresa-cidadã não ê
mais uma mera questão de mar-
keting. É uma necessidade que se
torna filosofia de negócios, a
partir da pressão da sociedade
em favor de empresas que cum-
pram o seu papel social. Cedo ou
tarde, a empresa investirá ou irá
ampliar seu investimento no Ter-
ceiro Setor. Resta saber qual será
a forma escolhida por esta em-
presa para realizar seu inves-
timento. A franquia social surge
como uma possibilidade muito
promissora dentro desse cenário.
Ela é uma forma de investimento
social cuja eficiência e resultados
já foram efetivamente compro-
vados, a partir de um modelo
consolidado ao longo de anos de
experiência. Nesse sentido, a
franquia social difere pouco de
suas similares comerciais: ela
parte de uma sólida
concepção, que po-
de ser multiplicada
por uma rede que
compartilha de seus
ideais e objetivos -
no caso, proporcio-
nar benefícios à co-
munidade e ao de-
senvolvimento do
voluntariado. Como
toda franquia, a so-

tram as aulas para grupos de 20
jovens entre 15 e 17 anos, se-
lecionados entre a comunidade
local, num processo que inclui
entrevistas e visitas domiciliares.

Os alunos recebem, ao longo
do período de estudos, ajuda de
custo e todos os benefícios ofe-
recidos pela empresa a seus fun-
cionários. Os cursos têm duração
de um ano e são desenvolvidos de
acordo com a vocação da em-
presa, as necessidades da co-
munidade e as características do
mercado de trabalho local. En-
sinamentos sobre ética, empre-
endedorísmo e informática, entre
outros assuntos, complementam
as atividades. Para integrar a
rede Formare, basta que a em-
presa destine espaço físico de
cerca de 60 m2 para o fun-
cionamento da escola além de

definir a equipe de
coordenação da es-
cola, selecionar os
educadores voluntá-
rios e contribuir com
uma taxa mensal
destinada ao Fundo
de Desenvolvimento
da Metodologia For-
mare. Os resultados
merecem ser ressal-
tados: cerca de 85%
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cial tem parâmetros de imple-
mentação que garantem o su-
cesso da iniciativa.

No Brasil, a Fundação Iochpe
tornou-se pioneira ao estabelecer
a primeira franquia social do
País — a Rede Formare. A com-
petência para estabelecer uma
franquia surgiu após um longo
período de experiência e ma-
turação. O programa nasceu em
1988, entre as empresas do Gru-
po Iochpe-Maxion, que desen-
volveram o modelo hoje disse-
minado entre 40 grandes cor-
porações, de todo o País. A Rede
é formada por escolas dedicadas
ao preparo profissional de jovens
de populações de baixa renda.
Cada unidade é operada por uma
empresa através de seus cola-
boradores que, atuando como
educadores voluntários, minis-
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dos jovens formados pelo pro-
grama estão colocados no mer-
cado de trabalho.

Outro dado importante, com-
provado em avaliação externa
realizada, é o impacto positivo do
Formare sobre os funcionários
que se engajam no programa:
89% dos participantes afirmam
que ser um educador voluntário
proporciona benefícios na vida
profissional e pessoal.

Espírito de parceria, trans-
parência e condições propícias
para o engajamento do capital
humano são fatores fundamentais
para o sucesso de uma franquia
social. Nossa experiência indica
ser possível constituir, a partir
desses princípios, um investimen-
to social digno da admiração e
respeito da comunidade interna e
externa. Portanto, a franquia so-
cial é uma realidade para aqueles
que pretendem levar adiante uma
ação transformadora com baixo
custo e resultados promissores.

-BETH CALLIA
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