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RESUMO 

o interesse pela responsabilidade social nos últimos anos, quer como 

conceito ou prática, vem crescendo à medida que os problemas sociais eclodem e 

aumentam as expectativas de contribuição das organizações como uma parceria 

qualificada. Nesse contexto, o segmento empresarial vem se deparando com 

pressões advindas de movimentos de defesa do consumidor, campanhas de 

combate à miséria e a fome, além de outros que surgem com o recrudescimento 

de temas de minorias excluídas da vida social. Diante deste quadro as empresas 

estão incorporando a responsabilidade social aos objetivos de seus negócios 

como um fator de diferenciação no mercado e para promover benefícios sociais de 

grande relevância. Este estudo enfoca a responsabilidade social empresarial e a 

alternativa de utilização de metodologia semelhante a das franquias comerciais, as 

franquias sociais, para a prática das ações sociais nas empresas cearenses. A 

abordagem da investigação é predominantemente qualitativa e parte de uma 

revisão bibliográfica sobre a temática em foco, procurando compreender suas 

interações e incorporações nas práticas empresariais. A pesquisa considerou o 

universo de 32 empresas que concorreram ao "Premio Delmiro Gouvêa" , edição 

2003, das maiores e melhores empresas do Estado do Ceará. A amostra 

corresponde a 22 dessas organizações onde as informações foram 

disponibilizadas. Os resultados encontrados produzem evidências que a 

metodologia das Franquias Sociais tem uma percepção positiva por parte do 

empresariado e novos estudos, sobre a temática, devem ser conduzidos com o 

intuito da construção de um referencial teórico mais abrangente que o ora 

disponível. 



ABSTRACT 

Over the last few years there has been a growing interest in social 

responsibility, both as concept and practice, as social problems emerge and as 

expectations increase as to contribute that the organizations can make as 

qualified. From this perspective, the business sector has been facing pressures 

originating from consumer defense movements, campaigns to combat extreme 

poverty and famine, as well as others that appear as a result of the exacerbation of 

issues related to minorities excluded from social life. In an attempt to respond to 

such demands, companies are incorporating a social commitment to their business 

objectives as market differentiation and highly relevant social benefits for the 

improvement of situations which it is applied. This study focus on the issue of 

social responsibility in business and the alternative of franchising methodology, or 

social franchising, for social actions for companies of Ceará state. The approach of 

the investigation is predominantly qualitative and starts out from a bibliographic 

review of the topics at issue seeking to comprehend their interactions and 

incorporations into business practices, with a view to applying using the social 

franchising. In the universe of 32 companies that have to participate in the contest 

"Premio Delmiro Gouveia" of the best companies of Ceará state. The sample 

corresponds to 22 of these organizations where the informations were available. 

The found results show that's the methodology of the social franchising has a 

positive view of the business people and new studies about the subject will be led 

to ,make the theoretical reference more wide-raging that is now available. 
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1.INTRODUÇÃO 

"Sempre que eu abro a porta de uma nova descoberta, 
já encontro Deus lá dentro". 

Albert Einstein 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo a sociedade privilegiou o crescimento econômico sem 

conceder igual importância ao desenvolvimento social. Ocorre que esse modelo 

de desenvolvimento tem produzido imensas desigualdades sociais e, por 

conseqüência, deteriorado a qualidade das condições de vida da população que 

estão a exigir a reversão deste quadro, que exclui grande parcela da sociedade 

dos direitos mais básicos dos cidadãos. 

Certamente o interesse que esse tema vem despertando no meio 

empresarial decorre da necessidade de mudar radicalmente as práticas e 

estratégias de negócios para enfrentar as novas demandas da sociedade 

provocadas pela desigualdade social. 

Nos últimos anos tem crescido o número de pessoas e instituições 

engajadas em ações de cunho social, demonstrando que o individualismo sede 

lugar a uma nova relação de reciprocidade entre as pessoas - a solidariedade. 

Daí é que muitos empresários já se conscientizaram para o fato de que auferir 

lucros sem considerar valores éticos e sem assumir responsabilidade sobre o 

tratamento da questão social, pode acarretar prejuízos irreparáveis 1. 

I MELO NETO, F. P., Responsabilidade Social e cidadania empresarial. Rio de Janeiro: Qualitymark. 1999. 
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o conceito de responsabilidade social vem sendo amplamente difundido e a 

discussão sobre o papel das empresas nesta questão assume contornos mais 

amplos, considerando fatores que caracterizam uma postura direcionada à 

maturidade empresarial, quando focada também para o bem-estar da sociedade. 

Diante desse contexto e da relevância do tema, o principal objetivo do 

presente estudo é investigar se as empresas cearenses estão engajadas em 

projetos de responsabilidade social e o grau de utilização das Franquias Sociais 

para a prática de suas ações sociais. Para alcançar esse propósito foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

Investigar quais os objetivos dos empresários e os retornos esperados 

com as práticas de responsabilidade social pelas empresas; 

Verificar em quais áreas os investimentos são prioritariamente 

destinados; 

Verificar se as Franquias Sociais são utilizadas, ou se há projetos para 

utiliza-Ias para promoção das ações sociais das empresas. 

Os três primeiros capítulos contemplam os aportes teóricos do estudo na 

busca de suprir o necessário embasamento alcançado pela literatura selecionada. 

Nessa revisão, os conhecimentos e aplicações relativos a responsabilidade social, 

franquias sociais e franquias comerciais são refernciados por autores cujas 

contribuições procuram cobrir aspectos relevantes de posicionamentos conceituais 

sobre a temática em estudo. 
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A metodologia da pesquisa é objeto do quarto capitulo, onde são 

especificados: o problema da pesquisa, os objetivos, os procedimentos de coleta 

de dados, as técnicas de pesquisa e a definição de termos. 

o quinto capitulo apresenta o resultado da pesquisa, expõe os dados 

levantados, procede a interpretação e à análise, buscando as relações 

pertinentes. Encerrando o estudo, apresentam-se a conclusão e recomendações 

indicando as tendências e sugerindo aspectos que possam dar prosseguimento a 

pesquisas futuras. 

Em face da abrangência, importância e alcance prático, esta pesquisa 

pretende contribuir para ampliar o conhecimento do assunto, ainda em domínio de 

maturação, podendo interessar a vários setores da sociedade, especialmente aos 

que atuam em áreas de gestão social das empresas, os formuladores de políticas 

públicas e, pesquisadores da temática ora investigada. 
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1. RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

"De ninguém se exige a clarividência de todas as respostas. 

Mas de todos se exige o comprometimento pessoal por uma 

. Humanidade mais justa e solidária 

ladislau Dowbor 
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2. Responsabilidade Social Empresarial 

Cada vez mais temos como valores éticos, transparência, bem-estar, justiça 

social e preservação ambiental ocupam o cotidiano do mundo empresarial 

despertando interesse em conhecer os impactos que estes exercem na gestão 

dos negócios. 

Este capitulo trata da responsabilidade social no contexto das empresas 

abordada a partir de uma perspectiva histórica e conceitual onde são 

apresentadas definições sobre a visão de diferentes autores e como vem 

interferindo no ambiente das organizações. 

Aborda ainda um elenco de modelos conceituais e analíticos que têm sido 

experimentados em formas diversas nas empresas e constituído uma maneira de 

aplicar responsabilidade social como instrumento de gestão organizacional. 

A Compreensão de que o papel social das empresas não se restringe ao 

mero cumprimento das obrigações legais tem ampliado o sentido de cidadania no 

mundo dos negócios. 

A complexidade do tema, Responsabilidade Social Empresarial, tem levado 

muitos estudiosos a dividi-lo em suas diversas dimensões. O Instituto Ethos2
, em 

seus indicadores de RSE, versão 2003, as divide na seguinte forma: 

Valores e Transparência; 

Público interno; 

Meio Ambiente; 

Fornecedores; 

Consumidores e Clientes; 

Comunidade; 

Governo e Sociedade. 

: Site do Instituto Ethos: \vww.ethos.org.br 
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A dimensão Comunidade, dos indicadores, refere-se aos financiamentos e ao 

envolvimento da empresa em projetos de Ação Social. 

2.1 Perspectiva Histórica e Conceitual das Ações Sociais das Empresas 

Até a década de 50, as empresas eram vistas como organismos que 

possuíam apenas objetivos e responsabilidades econômicas, guiadas pela busca 

da maximização dos lucros e a potencialização dos resultados. 

Com a evolução dos tempos, o poder econômico vem enfrentando 

demandas de toda a natureza, oriundas de todas as áreas, dentre elas, a de 

responsabilidade social, exigindo dos cidadãos e das empresas o 

comprometimento de todos como agentes sociais.3 

A percepção de que está havendo maior consciência sobre o social e, por 

conseqüência, maior responsabilidade no mundo dos negócios, parece 

demonstrar uma resposta das empresas frente às pressões e demandas da 

sociedade. 

"As empresas praticam a responsabilidade social como uma espécie de 

prestação de contas, esperando demonstrar que estas não existem unicamente 

para explorar recursos econômicos e materiais com o fim de auferir lucros, mas, 

também, assumir o compromisso de contribuir para que a sociedade atinja seus 

objetivos,,4 

3 CASTRO NEVES. Roberto. imagem Empresarial. São Paulo: Mauad Editora. 1997. 
4 BENEDICTO, G. C. A Responsabilidade social da empresa: exigência dos novos tempos. 

Cadernos da Faceca, Campinas, v6 nO 2 julho/dezembro, 1997 p.77 
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A preocupação com essa temática vem aumentando. embora exista a idéia 

de que a responsabilidade social de hoje é um estágio avançado no exercício da 

cidadania, que por sua vez, se iniciou com as práticas filantrópicas. Mesmo 

predominando a idéia da responsabilidade social como prática caritativa, nas 

décadas subseqüentes, começam a "surgir críticos propondo uma abordagem de 

comportamento empresarial não a partir da caridade, mas da necessidade de 

construção de um equilíbrio entre as carências econômicas e sociais".5 

Neste sentido comporta algumas diferenças entre filantropia e 

responsabilidade social. 

Como prática filantrópica, a ação é individual, denota uma vocação para a 

benevolência, fomenta a caridade pelas atitudes assistencialistas de auxílios aos 

desfavorecidos e, ainda, o objetivo é contribuir para a sobrevivência dos grupos 

sociais excluídos. 

Enquanto "responsabilidade social, a ação é consciente e coletiva, a base é 

estratégica, reflete o exercício da cidadania e o objetivo é a busca da 

sustentabilidade de grandes ou pequenas comunidades através de ações 

transformadoras. ,,6 

Sob este enfoque surge também uma responsabilidade social centrada na 

ação e na vontade dos indivíduos que, movidos pela defesa das causas públicas, 

buscam se organizar como uma força da sociedade civil. É a chamada 

responsabilidade social comunitária porque se baseia na ética da solidariedade 

diferenciando-se da responsabilidade social corporativa que tem o predomínio da 

ética da cidadania empresarial. 

5 SILVEIRA, M. S. P. Responsabilidade social ds empresas, ética, cidadania e a relação com o 

terceiro setor, Fortaleza: UNIFOR. 2001. p.19-27 

6 MELO NETO. F.P. e FROES, C.Gestão da Responsabilidade Social Corporativa. RJ Qualimark.2001 



Essa forma de intervenção social advinda de um conceito que, embora não 

seja novo se revela como outra maneira de tratar relações no universo 

empresarial, vem sendo interpretado por Grajew como: 

[. . .} um novo olhar, uma nova maneira de compreender as questões 

que envolvem ética nas relações, nas políticas, nas práticas 

com os funcionários, comunidade, fornecedores, consumidores e 

governo sob a forma, de uma grande rede que se inter-relaciona. 7 

Para autor, a responsabilidade social que se une à possibilidade do 

sucesso da empresa, permite oportunidade a cada um de dar um outro sentido à 

vida individual e coletiva. Essa visão, entretanto, parece denotar a busca do 

retorno financeiro através do uso dessas práticas. Mas como divisar nessa tênue 

linha limítrofe o verdadeiro interesse social do real interesse financeiro? 

A lógica da responsabilidade social funciona como um corpo estranho no 

mundo dos negócios, porquanto resulta de combates históricos dos movimentos 

políticos e associativos em defesa da cidadania, dos trabalhadores e dos 

consumidores, traduzida como uma forma de fazer "política pela ética" a qual só 

consegue prosperar enquanto três condições permanecerem em vigor: a 

existência de um mercado concorrencial, a mobilização de um mercado 

incessante e a disponibilidade de instrumentos de pressão, como a mídia plural, 

as agencias de defesa de consumidores e a justiça atuante. 8 

7 GRAJEW, O. Negócios e responsabilidade. In ESTEVES, S. O Dragão e a borboleta: 

sustentabi/idade e responsabilidade nos negócios. São Paulo, 2000 p.39 
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Ocorre que a acumulação do capital continua reforçando a lógica dos 

negócios, embora no âmago revele um sentido ético e adicionado à 

responsabilidade social - convivem em posições de conflitos velados, sendo a 

primeira guiada apenas pela satisfação dos acionistas e a outra pelos interesses 

dos demais stakeholders, isto é, os vários grupos de interesses das empresas. E 

nesse quadro de posições aparentemente contraditórias, como sintonizar a busca 

de retornos sociais? 

Possivelmente essa explicação seja encontrada no conceito de 

responsabilidade pelo todo, que a interpreta como "uma atitude que envolve 

pessoas e organizações no exercício de seus mais diferentes papéis e na 

construção coletiva de uma realidade que interesse a todos e respeite o direito das 

gerações futuras a uma vida significativa". 9 

Na prática, essa idéia envolve mudanças no pensar e no agir das pessoas 

na busca de privilegiar a inclusão e a eqüidade nas suas mais diferentes 

possibilidades. 

Essa visão conduz a uma ética da solidariedade porque liberta energias 

criativas e mobiliza na direção de uma realização do todo. Assim, 

responsabilidade social supõe essa coerência de valores e atitudes na forma de 

ver e realizar negócios, harmonizando as práticas vigentes no mercado com as 

reais possibilidades de desenvolvimento social, numa visão ampliada de que todas 

as ações nesse sentido contribuem para melhorar a sociedade. 

8 SROUR, Robert Henry. Ética Empresarial. Rio de Janeiro: Campos, p. 188 
9 MAKRAY, Almos. O conceito de responsabilidade pelo todo In Esteves, Sergio ap. O Dragão e a 

borboleta - sustentabilidade social nos negócios. São Paulo: Axix Mundi. 2000, p. 111 
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"As empresas como organismos vivos e sistêmicos assimilam rapidamente 

estratégias e práticas que lhes garantam solidez econômica, adaptabilidade às 

mudanças e diferencial de competitividade para a sobrevivência. Não basta 

realizações de forma isolada, é necessário integrá-Ias aos seus sistemas de 

gestão, de forma que hajam decisões equilibradas, mas, para isso é preciso ter 

uma visão global do sistema, pressupor a união e a consideração para com os 

outros setores da sociedade, as futuras gerações e as outras criaturas que vivem 

na sociedade". 1 o 

Ao buscar-se melhor compreensão do que representa essa tendência, é 

fundamental entender em que se sustenta o princípio da responsabilidade social, 

porquanto algumas empresas restringem o conceito de cidadania a doações em 

ações de caráter humanitário, sem considerar que esta deverá expressar-se num 

conjunto de dimensões que transcendem as ações filantrópicas. 

Sob esse enfoque Rabaça acredita que a responsabilidade social 

empresarial seja: 

[. . .] aquela que leva em conta os problemas sociais existentes no 

país onde opera; que entende ser a incorporação de populações 

excluídas do mercado, necessária para o próprio desenvolvimento 

empresarial; [. .. ] que cria práticas refletidas por valores éticos em 

toda empresa; que promove a conservação de recursos naturais e 

estimulada a participação de seus colaboradores na vida da 

comunidade; e, que respeita com os participantes de toda a cadeia 

de produção. 11 

10 HARMAN, Wills e HORMANN, John. O trabalho criativo: o papel construtivo dos negócios numa 

sociedade em transformaçtJo. São Paulo: Cultrix, 1997 p.134 

II RABAÇA, Carlos Alberto. Responsabilidade social. In Jornal do Brasil, 07/01/01 - p. 11 
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o presidente do Instituto Ethos, Oded Grajew considera que o conceito é 

mais amplo e concebe a responsabilidade social como um modelo de gestão que 

extrapola a lei de filantropia, passando da relação socialmente compromissada da 

empresa com a comunidade para abranger todas as relações com seus 

funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, concorrentes, meio ambiente e 

outras organizações. 12 

Também, nessa perspectiva, caberia a uma empresa socialmente 

responsável uma atuação em prol do bem comum, sustentada por pol íticas que 

contemplem valores éticos e exemplos que influenciem empresas e comunidades 

que recebem os impactos dessas ações. 

Ampliando o campo de discussão sobre responsabilidade social cerca de 

sessenta representantes de cinco continentes, reunidos sob os auspícios do 

Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD), 

analisaram na Holanda, no ano de 1998, a atuação das empresas no campo social 

e lançaram as bases do conceito de Responsabilidade Social Corporativa (RSC), 

que consiste na seguinte definição: 

Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente dos 

empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o 

desenvolvimento econômico melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida 

de suas famílias, da comunidade local e da sociedade como um todo. 13 

12 GRAJEW, O. Pessoa física em paz com pessoa jurídica. In Jornal Valor Econômico 1/6/2000. 

~IBU01ECA MARIO HENRI?UE SIMONSfll 
_ fUNDACÃO GETULlU vARGAS-
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Sob este prisma, entende-se que a responsabilidade social empresarial 

como está concebida abarca um conceito mais ampliado chamado de 

desenvolvimento sustentável, por enfocar valores fundamentais da vida em 

sociedade - como os direitos humanos, os direitos dos empregados, a proteção 

ambiental, o envolvimento comunitário, a relação com fornecedores, o 

monitoramento e a avaliação de desempenho , além dos direitos dos grupos de 

interesse, englobando tanto a dimensão social como a econômica e ambiental. 

Seguindo na direção de uma visão integrada dessas três dimensões, o 

conceito de responsabilidade social não poderia ser limitado apenas na dimensão 

social da empresa, cujos objetivos muitas vezes apresentam uma visão mais 

focada nos aspectos de maximização de resultados. 

Quando a responsabilidade social é estudada dentro de uma visão 

instrumental, considera que há uma relação positiva entre comportamento 

socialmente responsável e resultados econômicos positivos da empresa, 

especialmente, quando as ações buscam oportunidades geradas por maior 

consciência do social e conduz a uma diferenciação do mercado. 14 

13 MELO NETO, F. Paulo de e FROES, César. Responsabilidade social ..... p 87-88 



Quando a abordagem conceitual ocorre pela óptica normativa considera 

que as empresas e as pessoas que nela trabalham deveriam se guiar por 

princípios moralmente corretos, demonstrando que as corporações devem cumprir 

suas responsabilidades morais e sociais antes de buscarem maximizar seus 

lucros. 

No mundo dos negócios, esta tem sido usualmente interpretada sob o 

enfoque instrumental, como uma forma de adicionar vantagem competitiva às 

empresas frente aos concorrentes, quando a associam e ressaltam os projetos 

sociais que desenvolvem. Além. disso, a mídia e o marketing empresarial vêm 

destacando exclusivamente o aspecto instrumental da responsabilidade social 

como estratégia de melhorar a imagem da empresa, através da aferição da sua 

performance social no mundo corporativo. 15 

Como conceito, a responsabilidade social empresarial vem amadurecendo 

e se disseminando quanto à capacidade de sua operacionalização e mensuração 

ampliando-se para vertentes de conhecimentos denominadas de responsividade 

social, performance social corporativa, auditoria social, inovação social, e 

performance social dos stakeholders (acionistas, funcionários, clientes, parceiros e 

sociedade) 

Vale ressaltar que a sociedade de hoje, com seu forte poder de pressão, 

tem marcado posição questionando práticas empresariais internas e externas 

subjacentes aos produtos ou serviços que levam a marca de sua preferência. 

11 ASHLEY, P. Ética e Responsabilidade Social. São Paulo: Saraiva. 2002 p.88 
15 BENEDICTO, G. C. A Responsabilidade social da empresa: ... p.32 



Esse comportamento tem levado o segmento empresarial a buscar novas 

formas de diferenciação, associando as ações sociais promovidas em benefício da 

sociedade para cativar clientes e sensibilizar seus colaboradores a terem 

satisfação em trabalhar em suas empresas. 16 

Acrescida a isso, há uma preocupação das empresas em se capacitarem 

para desempenhar esse papel importante no apoio ao desenvolvimento da 

sociedade. Entretanto, precisam elaborar projetos de crescimento orientados para 

uma mudança de cultura que torne possível um desenvolvimento diferente do 

meramente econômico de relacionamento puramente material para 

relacionamentos mais humanizados pautados na ética e na justiça social. 

Assim várias empresas no Brasil já vêm introduzindo variáveis sociais nas 

suas estratégias de gestão, visando a demonstrar à sociedade que, mesmo 

buscando a sustentabilidade dos negócios também querem ajudar na solução dos 

problemas sociais e ambientais. 

Na busca de atender essas demandas, é comum encontrar empresas 

desenvolvendo projetos voltados para a conservação ambiental, criando 

fundações, promovendo ações comunitárias e instituindo códigos de ética para 

funcionários. O exercício da ética, da solidariedade e da partilha parece já fazer 

parte do cotidiano das comunidades mundiais com forte eco no seio das grandes 

corporações internacionais e, mais recentemente nas nacionais. 

Exemplo disso é a Microsoft, que até o ano de 2005 deverá doar 200 

milhões de dólares para abastecer bibliotecas públicas americanas com software 

educacionais 17 A Avon, maior empresa mundial de cosméticos, vem sensibilizando 

suas milhares de vendedoras em todo o mundo a ajudarem na campanha de 

prevenção do câncer de mama ou colaborarem para que mulheres entrem no 

16 CASTRO NEVES. Roberto. Imagem empresarial. São Paulo: Mauad Editora. 1997.p.63 
I·VASSALO, Claudia. Fazer o bem compensa? Revista Exame Ed. 660, 22/04/1998, p.30 



mercado de trabalho. Empresas como Bradesco, Boticário, Natura e tantas outras 

vêm dando ênfase no exercício da cidadania empresarial. 18 

Para o presidente da Business & Community Services, Dort Ives. "Participar 

da comunidade vai ser fundamental para as empresas que quiserem fazer a 

diferença daqui para frente". Materializando esta idéia, acionistas de grandes 

empresas estão optando por práticas socialmente responsáveis como estratégias 

para buscar a preferência do consumidor, o respeito dos clientes e a admiração de 

seus funcionários. 

Assim é que empresas como a 3M, Algar, Azaléia, Banco do Brasil, 

MacDonald's Perdigão, Natura, Serasa, entre outras, vêm demonstrando em seus 

projetos e programas sociais a prática da cidadania empresarial como ação 

estratégica comprometida com a melhoria da qualidade de vida das comunidades 

em que estão inseridas. Essas empresas foram escolhidas, pela revista Exame 

como os dez melhores casos de cidadania corporativa do Brasil. 19 

Esses exemplos demonstram que novos valores passam a orientar a 

gestão empresarial que já começa a considerar a auto-realização de seus 

colaboradores, a qualidade de vida, a participação nos lucros, as condições de 

trabalho, a ética, a visão social, a parceria e a ecologia, na formulação de sua 

missão e na prática de suas ações. E a explicação pode estar associada ao 

surgimento de um novo paradigma nos negócios que pode contribuir para o 

aprimoramento do papel social das empresas no Brasil. 

18 MELO NETO, F. P.de e FROES, C .. Responsabilidade Social & Cidadania ... p.25 

19 REVISTA EXAME. Guia de boa cidadania corporativa. Novembro, 2000, Edição 728, p.30-53 
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Assim compreendendo, a promoção da imagem e da reputação das 

empresas também decorre do exercício da responsabilidade social quando estas 

buscam sensibilizar seus clientes, criando um elo de afetividade pelo sentido de 

contribuição que imaginavam dar à sociedade. Através dessa vertente, as 

comunidades onde estão situadas as empresas são estimuladas a estabelecer um 

vínculo de confiança e respeito com fornecedores e habitantes do local que lhes 

facilitam suas operações. 

Buscando apresentar-se no mercado com o diferencial da ética e da 

cidadania, conciliando a eficácia econômica com os retornos sociais e, 

demonstrando que na lógica do capitalismo pode se adicionadas práticas de 

responsabilidade social. 

Pesquisa publicada pela Revista Exame20 revela que mais da metade dos 

brasileiros (51 %) discutam, algumas ou diversas vezes, o comportamento social 

das empresas com amigos e parentes. Embora sejam tímidos na hora de 

reclamar, os brasileiros são bastante críticos em relação à conduta das empresas 

Outro dado relevante é de que metade dos consumidores deixaria de 

comprar produtos, caso fosse feita publicidade enganosa. Causar danos físicos 

aos trabalhadores ou se envolver em corrupção pode levar essas empresas a 

serem riscadas da lista de compras que, também, deixariam de comprar produtos 

de empresas que apresentem problemas de fabricação ou que forem acusados de 

fazer mal à saúde. 

Talvez por isso haja essa crescente necessidade das empresas adotarem 

práticas socialmente responsáveis, visando não apenas agregar valor e melhorar 

sua imagem, mas também, para protegerem-se contra prejuízos duradouros 

decorrentes de danos às suas reputações. 

20 REVISTA EXAME. Guia de boa cidadania corporativa. Novembro, 2000, Edição 728, p.30-53 



Mas quando uma empresa decide participar das ações humanitárias de sua 

região para atenuar possíveis danos ambientais decorrentes das atividades que 

exerce estaria praticando responsabilidade social? Apenas apoiar as ações da 

comunidade onde está inserida e preservar o ambiente, seriam as condições 

suficientes para considera-Ia uma empresa socialmente responsável? 

Uma empresa para ser considerada como de responsabilidade social 

precisa ir além dessa práticas, investindo no bem-estar de seus funcionários, 

promovendo comunicação transparente, dando retorno aos seus acionistas, 

assegurando sinergia com seus parceiros e garantindo a satisfação de seus 

clientes. 

Reforçando essa visão o Instituto Ethos considera que uma empresa 

socialmente responsável adota condutas éticas em relação aos seus funcionários, 

à comunidade, ao mercado, ao meio ambiente e aos direito humanos. É a 

chamada empresa-cidadã, u que contribui de maneira transformadora para a 

elevação do meio social em que se insere operando sob uma concepção 

estratégica e um compromisso ético resultando na satisfação das expectativas e 

respeito aos direitos dos parceiros. 21 

Nessa perspectiva, percebe-se que as empresas, especialmente as bem

sucedidas, precisam repensar sua responsabilidade social de forma estratégica, 

alinhado-a com seus objetivos organizacionais e buscando assumir compromissos 

que envolvam a melhoria da qualidade de vida de seus funcionários e da 

comunidade onde está inserida. 

Interpretando os conceitos aportados neste estudo, pode-se entender que a 

responsabilidade social das empresas é o comprometimento permanente dos 

empresários em adotar um comprometimento ético e contribuir para o 
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desenvolvimento econômico, melhorando simultaneamente a qualidade de vida de 

seus empregados e de suas famílias, da comunidade e da sociedade. 

Em outras palavras, o que define uma empresa socialmente responsável é 

a forma como procura gerar valor para sustentação do seu negócio baseada em 

valores e compromissos com as aspirações da sociedade. Assim, quando as 

empresas desenvolvem ações sociais voltadas para a melhoria e bem-estar de 

todos os seus públicos internos e externos, diz-se que está atuando na dimensão 

social do desenvolvimento sustentável e buscando exercer a responsabilidade 

social. 22 

Em meio a inúmeros debates sobre um tema cercado de conotações 

políticas normativas ou instrumentais, um ponto parece ser considerado 

fundamental para todas as correntes: a necessidade de coerência entre discurso e 

prática, construção de ferramentas teóricas que possam ser testadas e aplicadas 

no ambiente das empresas. 

Os diversos enfoques aqui apresentados, embora possam denotar 

divergências nos aspectos conceituais ou na forma de aplicação das práticas 

adotadas, é possível perceber que ambas tendem a convergir na essência, isto é, 

responsabilidade social, no âmbito interno das organizações, leva ao exercício da 

cidadania e, no contexto externo, à implementação de direitos sociais. 23 

Pela diversidade de concepções sobre responsabilidade social empresarial 

tratada neste estudo, percebe-se que o conceito ainda se encontra em processo 

de construção, mas que, parece amadurecer à medida que as práticas se efetivam 

em cada realidade. 

21 MARTINELLI, Antonio Carlos - Empresa-cidadti: uma vistio inovadora para uma açtio 
transformadora: In 11 Encontro Ibero-Americano do Terceiro Setor, Rio de Janeiro: Anais, 1996, p.9 
22 MELO NETO, F. Paulo de e FROES, César. Responsabilidade social ....... p.88 



2.2 Cidadania Empresarial 

o segmento empresarial, como outros setores da sociedade, já percebeu 

que o progresso econômico só se consolida se estiver associado ao 

desenvolvimento social visto que a impossibilidade do acesso dos bens e serviços 

por uma grande maioria da população dificulta a sobrevivência dos negócios. Por 

isso, começa a tomar corpo nesse ambiente, a idéia de que as empresas quando 

exercitam a cidadania alcançam benefícios capazes de dar sustentabilidade a 

seus empreendimentos e os segmentos envolvidos. 

Reportando-se à cidadania da época histórica em relação á época atual, 

encontram-se referências de que: "na antigüidade, o Homem era um ser sem 

direitos por oposição ao cidadão. Na era moderna, o Homem é sujeito de direitos, 

não apenas como cidadão, mas também como homem". 24 Esses dois elementos 

- a igualdade dos cidadãos e o acesso efetivo ao poder que 

fundamentavam a cidadania antiga - é a diferença da cidadania moderna. Para 

eles; o princípio da cidadania moderna, baseado no fundamento da humanidade, 

teve dificuldades de aplicação a partir do tamanho das republicas por não propiciar 

mais o exercício direto do poder por todos os cidadãos que passou a ser feito por 

seus representantes escolhidos através do voto. 

:3 SROUR, Robert. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro:Campos, 1998 p.294 
24 VIEIRA, Liszt e BREDARIOL, Celso. Cidadania e política ambiental, Rio de Janeiro: 

Record, 1998, p.26-30 



2') 

Definida pelos princípios da democracia, constitui-se na criação de espaços 

sociais de luta na busca de conquistar a consolidação social e política, na qual o 

cidadão possuidor de direitos e deveres passa a ser criador de seus direitos, 

abrindo, assim, espaços para uma efetiva participação política. 25 Para isso, a 

participação dos cidadãos precisa ser ativa e efetiva, buscando organizar-se na 

forma jurídica que lhe garanta uma identidade política e social a fim que se faça 

presente nas decisões que afetam o destino da sociedade. 

Exercer a cidadania é o ato de inserir-se na vida econômica, social, política, 

cultural e não apenas eleger-se ou escolher seus representantes. 

A cidadania como sendo compostos de direitos civis e políticos, os quais 

são considerados como direitos de primeira geração e que correspondem aos 

direitos individuais (liberdade, igualdade e fraternidade). Os direitos sociais, 

também chamados de Segunda geração representam-se pelos direitos da 

dignidade (direito ao trabalho, saúde, educação e acesso aos meios dignos de 

sobrevivência e bem-estar social). E os "direitos de terceira geração", surgidos na 

Segunda metade do século passado, que deslocam poderes individuais para o 

povo, a nação ou a própria humanidade, aparecendo como (direito ao 

desenvolvimento, à paz, ao meio ambiente, às coletividades étnicas etc).26 

Fechando o ciclo evolutivo até o momento atual, surgem o direitos de 

"Quarta geração", que dizem respeito á bioética e que buscam preservar a vida e 

regular outras formas de vida em laboratório através da engenharia genética. 

Entretanto, Vieira destaca que, 

25 CHAUI, Marilena, Convite a filosofia. São Paulo: Ática. 1984. In VIEIRA - Cidadania e 

Globalização. Rio de Janeiro: Record. 2000, p.40 

:6 MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. In VIEIRA, Liszt e BREDARIOL, Celso. 
Cidadania e Política ambiental ... p 22 



{ .. ] a liberdade individual somente pode ser garantida em uma 

comunidade quando seus membros se habilitam a participar 

ativamente das decisões políticas, como cidadãos livres, cultivando 

virtudes cívicas, dedicando-se ao bem comum e tendo como 

fundamento valores como a solidariedade e o reconhecimento da 

diversidade. 27 

Essa cidadania é interpretada com uma nova forma de definição de direitos 

do cidadão que, transcende às formas de integração social e busca alcançar a 

constituição de sujeitos sociais ativos que decidem quais direitos desejam como 

cidadãos. A nova cidadania exige uma nova sociedade. Com maior equidade 

social e um novo sentido de responsabilidade pública onde os cidadãos sejam 

reconhecidos como sujeitos de seus próprios direitos. 

Só assim, poderia favorecer o aprendizado social pela construção de outras 

formas de relacionamento, constituindo-se como um efetivo agente transformados 

da sociedade. E uma tentativa de se adequarem a esse papel de agente 

transformador, muitas empresas atualmente estão substituindo a postura passiva 

de repassar para os governos toda a responsabilidade pelos problemas sociais 

por uma atitude mais solidária, incorporando compromisso social no objetivo do 

negócio. 

Além disso, começam a introduzir variáveis sociais nos critérios de gestão, 

utilizando temas e linguagens que dominam as discussões sobre cidadania 

empresarial demonstrando uma preocupação contínua para que os lucros sejam 

obtidos através de uma administração transparente, em respeito às leis e 

pautadas em uma conduta ética que enseje às pessoas uma realização além dos 

aspectos financeiros. 

:~ VIEIRA, Liszt e BREDARIOL, Celso. Cidadania e política ambiental, Rio de Janeiro: 
Record,1998, p.22 
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No âmbito da cidadania empresarial, a literatura também denota 

interpretações ambíguas, definindo-a como sinônimo de responsabilidade social 

ou ações de filantropia, embora seja voz corrente que o conceito de cidadania vem 

guiando o investimento social e recebendo atenção especial no mundo dos 

negócios baseando-se em princípios de ética e cidadania. 28 

Desta forma, o conceito de cidadania está sendo hoje entendido muito além 

do seu sentido tradicional, à medida que os cidadãos comuns tomam consciência 

da natureza sistêmica da ordem social; isto é, outros fatores mais complexos 

estão presentes nas relações de convivência entre as pessoas é que cada vez 

mais cobram um padrão de postura ética e humanitária nas questões que dizem 

respeito aos cidadãos. 

Neste sentido, o conceito de boa cidadania corporativa vem se 

transformando numa questão estratégica e de sobrevivência em longo prazo, 

porquanto o interesses dos acionistas são compartilhados com as demandas da 

comunidade, dos colaboradores, dos fornecedores e clientes, constituindo-se num 

novo grupo denominado de stakeholders. 29 

Sabe-se que em poder das organizações estão o capital, o trabalho e a 

gestão dos recursos, por isso, o mundo corporativo vem desempenhando papel 

fundamental no processo de transformação social. Entretanto, é preciso entender 

que o conceito de cidadania empresarial envolve o compromisso com a equidade 

social e a preservação ambiental, fazendo-se necessária a criação e o 

fortalecimento de uma cultura empresarial calçada em princípios éticos e 

comprometida com a transformação do meio social em que se insere, 

disseminando valores, práticas e estímulos ao exercício da cidadania. 

:~ MARTlNELLI. A.c. Empresa-cidadã: lI/lIa visão inovadora pra lI/lIa ação ... p.29 



A empresa-cidadã vem adotando práticas de administração vanguardista e 

fazendo que os empresários passem a incorporar a responsabilidade social à 

cultura de atividades corporativas, através de condutas éticas em suas 

preocupações com meio-ambiente, local de trabalho, mercado, direitos humanos e 

assumam um comprometimento social maior com a sociedade. 

Por outro lado, a empresa-cidadã continua a conter características básicas 

de gerenciamento, como qualidade total, reengenharia, compromisso com o 

cliente e com o mercado, mas passa a receber esta denominação por assumir um 

conjunto de outras responsabilidades com o ambiente onde está inserida, 

encaminhando seus negócios no sentido de incorporar o bem-estar público em 

suas práticas de gestão. 

Como estratégia, o exercício da cidadania empresarial se intensifica pelo 

fato de que o desenvolvimento de produtos e serviços benchmarking de uma 

empresa é rapidamente copiado pelas demais; isto é, desenvolver e aperfeiçoar 

produtos e serviços não é mais suficiente para o, estabelecimento de vantagens 

competitivas duradouras, apenas garantem a sobrevivência das organizações. 

Os clientes passam a ser fortemente influenciados pela atuação das 

empresas em prol do bem-estar e da melhoria da qualidade de vida da sociedade, 

e as empresas, ao investirem no desenvolvimento social acreditam que também 

estão contribuindo para a formação de uma imagem positiva perante a sociedade, 

resultando, assim, no fortalecimento dos negócios. 

Essa crença se reforça quando um consumidor tendo à sua disposição os 

produtos A e B, com características muito similares e preços parecidos, escolhe os 

produtos que tiverem fabricantes envolvidos com a área social. 

:9 MELO NETO. F. Paulo de e FROES. C. Res"pol1sahilidade social & cidadania ... p.56 



[. . .] o consumidor sente-se mais confortável em realizar sua 

escolha, uma vez que, além de usufruir-se dos benefícios de um 

produto de qualidade está contribuindo indiretamente para o 

desenvolvimento social do seu país" 30 

Apesar desta mentalidade ser ainda algo muito recente, há indícios de que, 

para uma empresa se manter competitiva no mundo de inovações e concorrência 

global, ela deve satisfação não apenas aos acionistas mas para a sociedade em 

geral. 

Acompanhando essa tendência, no Brasil crescem as estatísticas 

divulgadas por entidades de pesquisa como o ETHOS, IBASE, IPEA etc sobre 

empresas que cultivam valores éticos, preocupam-se com o social, movimentam

se no sentido de propagar os benefícios e as vantagens oferecidos às empresas 

socialmente responsáveis e difundindo a norma AS 8000 (Responsabilidade 

Social). 

Crescem igualmente premiações como forma de reconhecimento e 

destaque de iniciativas empresariais pela prática da cidadania no âmbito das 

empresas, denotando a relevância que esta postura cidadã alcança no mundo dos 

negócios. Em âmbito nacional, as mais conhecidas são: Prêmio Eco, Selo 

Empresa Cidadã, Top Social, Selo Empresa Amiga da Criança dentre outras. 31 

Por outro lado, é perceptível sem muita dificuldade a rápida evolução da 

sociedade, o fortalecimento dos indivíduos, sustentado pela conscientização do 

seu poder frente aos direitos de cidadania, ditando novos conceitos e paradigmas 

na relação entre empresas e consumidores de produtos e serviços. Esse 

fortalecimento do indivíduo no conceito de cidadão, seja individual ou de forma 

30 KOZEL, José J. o top do Marketing brasileiro. São Paulo: Scipione, 1997, p.213. 

31 REVISTA EXAME. Guia de boa cidadania corporativa. Novembro, 2000, Edição 728, p.16 



coletiva, representa uma força independente e consciente de seus próprios 

direitos e responsabilidades, afetando sobremaneira a conexão entre a empresa e 

seus colaboradores. 

Esse movimento decorre da mudança de comportamento da sociedade que 

espera não só a melhor qualidade, o respeito ao consumidor, mas, também, 

outros valores como a ética na prática dos negócios e uma atuação cidadã tanto 

interna como externa. Às empresas não resta outra saída senão dar toda atenção 

às questões voltadas à valorização dos cidadãos e respeito aos princípios éticos e 

de cidadania nas suas práticas de gestão. 

Provavelmente, por isso, tornou-se lugar comum dizer-se que a distorção 

de uma imagem nesse mundo globalizado e totalmente integrado pode 

rapidamente inviabilizar um negócio. Assim, a prática da cidadania nas 

organizações vem sendo considerada como estratégia de sobrevivência pelo alto 

nível de envolvimento com seu publico interativo. 

De igual forma, há uma crença no meio empresarial de que a difusão 

sistemática dos conceitos, da prática e da importância de se ter cada vez mais 

empresa cidadã resultaria na redução de acidentes de trabalho, de agressões ao 

meio ambiente, de reclamações trabalhistas ensejando uma melhoria no clima 

organizacional e propiciando maior produtividade. 

Confirmando essa tendência, diferentes análises e algumas pesquisas 

indicam uma postura mais seletiva dos consumidores, evidenciando uma intenção 

em mudar de marca quando houver outra que contribua para causas sociais. 

Busca-se então a empresa-cidadã, aquela que engloba o progresso da sociedade 

aos demais princípios da organização, direciona suas ações aos públicos com 



quem se relaciona e passa a considerar, também, os interesses da comunidade, 

que, direta ou indiretamente possa ser afetados por sua atuação. 32 

Assim, percebe-se que é de fundamental importância que os dirigentes 

como gestores também assumam uma postura de práticas organizacionais 

orientadas por práticas de responsabilidade social, uma vez que a atuação social 

das empresas não pode se limitar apenas a ações que busquem algum tipo de 

retorno aos investidores. 

Dessa maneira, o exercício da cidadania empresarial torna-se cada vez 

mais ampliado por abranger a noção de co-responsabilidade da empresa com os 

problemas sociais, buscando através da incorporação das mais variadas ações 

criar uma cadeia de valor que assegure maior retorno social e maior contribuição 

para o desenvolvimento social da comunidade. 

Além disso, o envolvimento social possibilita "o desenvolvimento de 

competências úteis à carreira dos profissionais ( ... ) maior conhecimento da 

realidade social, aumento da sensibilidade nas relações humanas e aumento da 

satisfação pessoal e auto-estima entre outros". 33 

Num trabalho de revisão conceitual da literatura sobre cidadania 

empresarial, Ashley percebeu uma inconsistência acerca de sua definição visto 

que alguns autores utilizam as expressões responsabilidade social corporativa e 

cidadania empresarial meramente como sinônimas. Entretanto, cidadania 

empresarial apresenta vertentes tanto instrumentais como normativas e talvez por 

isto haja estudiosos que defendem a necessidade de sua aplicabilidade dentro de 

32 PENTEADO, J. Roberto W, Marketing best - os melhores casos brasileiros de Marketing. São 

Paulo: Makron Books, 1999. 

33 PELlANO, A Medeiros. Bondade ou interesse? Como e porque as empresas atuam na área 

social. Brasília: IPEA. 2001, p.30. 



y, 

um novo conceito de empresa associado a um novo modelo mental das relações 

sociais, econômicas e pol íticas. 34 

A luz dos conceitos formulados pelos diversos autores aqui citados, 

percebe-se que tanto cidadania empresarial e responsabilidade social são 

abordados de forma sistêmica e focais nas relações com seus públicos internos e 

externos associados direta ou indiretamente ao negócio da empresa. 

Diante disso, é possível perceber que os dois conceitos - o de cidadania 

empresarial e o de responsabilidade social - apresentam-se em processo de 

maturação nas mais diversas tendências de abordagem, requerendo para sua 

construção teórica a aplicação prática o desenvolvimento de seus respectivos 

construtos para a sua definição, mensuração e validação. Bem como a construção 

de indicadores associados às variáveis relacionadas às respectivas dimensões e 

relações da empresa com seus vários grupos de sfakeholders 

Neste estudo, cidadania empresarial diz respeito ao relacionamento entre a 

empresa, seus funcionários, consumidores, fornecedores e comunidade a que 

pertence. E o exercício prático do compromisso social com aqueles com quem se 

relaciona, cumprindo as responsabilidades no âmbito interno da organização e 

externamente, na sociedade dentro de princípios e valores éticos .. 

.1-1 ASHLEY, Patrícia Ética e responsabilidade social ............ p.25 



3 FRANQUIAS SOCIAIS 

"Somente a moralidade das nossas ações pode nos dar a 

beleza e a dignidade de viver" 

Albert Einstein 



3. Franquias Sociais 

Como exposto nos capítulos anteriores a questão social está na ordem do 

dia das organizações que, pelos mais variados motivos e as mais variadas formas 

procuram engajar-se neste movimento. Uma dessas formas consiste em utilizar a 

metodologia do franchising tradicional aplicado a ações sociais, ou franquias 

sociais, como um dos caminhos, sobre o assunto Torres comenta: 

"De um lado, empresários preocupados em investir nos conceitos de 

marketing e responsabilidade social. De outro, instituições do terceiro 

setor à procura de parceiros que facilitem seu crescimento. E, para 

unir os dois interesses, um novo termo começa a ganhar espaço: a 

franquia social. O conceito - que tem várias semelhanças com o 

modelo comercial, amplamente adotado por redes de fast food e 

lojas de cosméticos entre outras - tem por base a aplicação das 

mesmas ferramentas do franchising" só que para projetos sem 

objetivo de lucro". 35 

15 TORRES, J. Franquias e as novas opções para o terceiro setor. In Jornal O Povo 17/08/2003. 



3.1 Franquias Comerciais X Franquias Sociais 

o conceito de Franquia social é novo e polêmico, tem origem no modelo 

comercial amplamente difundido pelas cadeias de fast food, vestuário ou 

perfumes. 

A franquia social é um meio de garantir a qualidade e aumentar a 

capilaridade dos projetos sociais aos quais se destinam, a apropriação do conceito 

de franquia por uma ONG traz vantagens e desvantagens. Entre as vantagens 

estão o aumento da visibilidade e da credibilidade do trabalho entre 

patrocinadores e apoiadores em potencial. 

As empresas que investem no terceiro setor querem que sua marca esteja 

ligada a um projeto com modelo de gestão eficiente. As franquias sociais de 

sucesso tornam mais fácil a captação de recursos, financeiros ou não, não só pela 

"matriz" como pelos franqueados. 

Como outras vantagens podemos citar a padronização das ações e 

reedição de estratégias e processos já testados e aprovados na prática, que 

contribuem diretamente para a rápida conquista de resultados. 

Como desvantagens podemos citar todo o rol comum às franquias 

comerciais no tocante ao relacionamento franqueador/franqueado. O que torna o a 

escolha dos franqueados um processo delicado, balizado por diversos critérios de 

seleção. 

Empregando-se fundamentalmente as mesmas técnicas e ferramentas 

utilizadas para "replicar" uma loja O Boticário, um restaurante McOonald's, uma 

escola Yázigi-Internexus, uma agência de aluguel de carros Localiza ou uma 

unidade de coleta e processamento de encomendas rápidas Vaspex, é viável 

replicar uma creche da Comunidade Inamar, uma Escola de Informática e 
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Cidadania do COI, um centro de formação profissionalizante Formare ou qualquer 

outro projeto social bem-sucedido. 

Estes e outros exemplos no terceiro setor com trabalhos reconhecidos 

pela comunidade que transferem sua tecnologia, marca e experiências a 

entidades franqueadas, em diversos pontos do país, em geral cobrando uma taxa 

de serviço em contrapartida. Os modelos são os mesmos dos de uma franquia 

comercial, com regras à cumprir e royalties em troca de assessoria constante e 

transferência de conhecimento. 

Na avaliação da empresária Viviane Senna, presidente do Instituto Ayrton 

Senna, <Ia maior vantagem do método é a construção de novas tecnologias de 

desenvolvimento social que permitam - replicar sem reinventar a roda -. A 

franquia social traz um patamar mais sofisticado ao terceiro setor, compatível com 

a demanda do Brasil, em que os problemas existem por atacado, mas são 

combatidos no varejo, ou seja por meio de projetos isolados,,36 

'I' Associação Brasileira de ONG's - www.abong.org.br. acessado em IO/lOI03 
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3.2Tipos de Franquias Sociais 

Os modelos podem ser simples, como a do Cren (Centro de Recuperação 

e Educação Nutricional), que criou um método de tratamento da desnutrição 

facilmente aplicável por outras instituições, ou mais semelhantes a redes de 

franquias tradicionais, como o projeto educacional da Comunidade Inamar, de 

Diadema. 

Para o presidente da Mahle Metal Leve, Claus Hoppen, que investiu em 

duas franquias do Projeto Formare, de educação tecnológica para jovens, a maior 

vantagem foi: "a motivação dos funcionários voluntários o que melhorou o clima 

interno da empresa" 37 

A Fundação Banco do Brasil criou o Banco de Tecnologias Sociais, e está 

aproveitando esse banco de dados de projetos para fomentar franquias sociais. 

Essa fundação contratou uma consultoria especializada que treinará as 

instituições responsáveis pelas tecnologias sociais cadastradas no banco a 

repassar o conhecimento para outras entidades interessadas. Na prática, toda 

informação do franqueador será sistematizada para poder chegar ao franqueado. 

O processo inclui várias fases, como treinamento, mobilização, sensibilização, 

roteiros, técnicas pedagógicas e manuais. 38 

Este tipo de programa irá possibilitar muitas instituições sem recursos 

suficientes a poder repassar suas soluções para que sejam aplicadas da forma 

mais correta possível e possam dar os melhores resultados. 

17 Rede de Informações do Terceiro Setor - RITS - www.rits.org.br. acessado em 10/10/03 



Cada vez mais empresários se interessam em contribuir, de alguma 

forma, para reduzir o déficit social do País. Mas a dúvida que ronda a cabeça dos 

mais conscientes é como conciliar a necessidade de atuar na área social e 

obedecer aos "mandamentos da globalização", que impõe às empresas a ordem 

de não desviar nem um milímetro o foco dos seus negócios. Diante desse impasse 

surgiu no Brasil um modelo de investimento no Terceiro Setor sem similar no 

mundo: a franquia social. 39 

Empresas como Papaiz (fechaduras) Kempack (antiga Kentinha), 

Rodrimar Transportes, Transtecnology (tecnologia), Irmãos Parasmo (autopeças) 

e Metagal (espelhos automotivos) optaram por aderir à franquia social da 

Comunidade Inamar. A ONG, que prepara educadores e ajuda na formação 

pedagógica de crianças de 2 a 6 anos e possui 14 creches apadrinhadas por 

empresas em Diadema (SP).40 

Segundo Marcelo Cherto, consultor de franchising. O caso de maior 

sucesso, no Brasil, é o Comitê de Democratização da Informatiza (CO I) que conta 

com nada menos que 770 franquias, 62 delas exportadas para outro países. O 

projeto visa a inclusão digital de comunidades carentes e aposta no 

empreendedorísmo dos interessados. O CDI fornece os computadores, o 

treinamento dos monitores e acompanha a franquia ao custo de R$ 750,00 

mensais, somente no primeiro ano de implementação.41 

.18 Fundacão Banco do Brasil- www.cidadania-c.com.br acessado em 10/10/03 
39 NARIMATSU. Tsuli. Franquia Social. In Jornal do Comércio de 23/07/03 
~"Fundação Institucional de Desenvolvimento Empresarial e Social- www.fides.org.br acessado OS/lO/03 
41 CHERTO, M. no site www.grupocherto.com.br , acessado em 30/09/03 



A Fundação Ichope também desenvolveu um modelo próprio de franquia 

social voltada para médias e grandes empresas. A iniciativa oferece pacotes de 

assistência técnica a assessoria para a instalação, em empresas, de escolas 

profissionalizantes para jovens de baixa renda que estudam e moram nas 

proximidades desses grupos empresariais. Os cursos são escolhidos de acordo 

com o ramo de atividade de cada grupo, duram um ano e os diplomas são 

reconhecidos pelo MEC. O projeto conquistou empresas como a Gradiente, AGCO 

(fabricante de tratores) e a Arteb (faróis e lanternas para automóveis).42 

A franquia social é uma interessante forma de reproduzir experiências 

sociais de sucesso, evitando erros desnecessários, acelerando a curva de 

aprendizado e gerando resultados rapidamente. 

Através da formatação de projetos sociais de sucesso, é viável o 

estabelecimento de "unidades remotas" de entidades bem sucedidas (as 

franqueadoras), implantadas, operadas e geridas por terceiros (franqueadores) de 

acordo com os princípios, padrões e atitudes que comprovadamente geram 

resultados. 43 

t: Fundaç:l0 Institucional de Desenvolvimento Empresarial e Social - www.fides.org.br acessado em OS/ I 0/0:> 

·n CHERTO, M. no site www.grupocherto.com.br , acessado em 30/09/03 



3.3 Franqueado x Franqueador 

Quando se fala em franquia, muita gente pensa em reprodução exata de 

produtos perfeitamente iguais. Porém, o conceito correto não é esse. Na 

Fundação Ichope , com o Programa Formare, por exemplo, poucos dos mais de 

30 centros de formação profissionalizante, já em operação oferecem exatamente 

os mesmos cursos, ou operam exatamente do mesmo jeito. 44 

Em cada localidade esse "conceito operacional cionado" é instalado, 

operado e gerido por um ente autônomo, uma entidade, uma organização social, 

uma pessoa, um grupo de amigos ou de empresários. Esse ente autônomo deve 

observar um mínimo de regras ou normativas pré-estabelecidas pelo 

franqueados. 45 

A franquia, é uma forma extremamente efetiva de se criar uma rede de 

negócios ou de programas sociais. E, para que uma rede funcione, um mínimo de 

normativas é necessário. Os integrantes de cada rede atuam sob a coordenação 

do franqueador. O qual I é o editor do conceito. E cada um dos franqueados é um 

re-editor 

O papel primordial do franqueador ou do editor é desenvolver o conceito a 

ser replicado. É a organização quem define o quê será replicado, a tecnologia 

necessária bem como estabelece os . padrões e as normativas para 

implementação, operação e gestão de cada uma das entidades re-editoras e 

seleciona e capacita os franqueados. O franqueador autoriza o franqueado fazer 

uso da marca de seu programa, assim como de sua metodologia e de seus 

sistemas. Deve também oferecer apoio e orientação continuados a cada um dos 

1-1 Cherto. M. A disseminação de projetos sociais pela franquia social. Palestra Fund. ABRINQ em 18/09/02 
1" Cherto. M. A disseminação de projetos sociais pela franquia social. Palestra Fund. ABRINQ em 18/09/02 



franqueados, de modo a assegurar que os objetivos sejam atingidos conforme 

planejado. 

Cabe ao franqueador coletar e difundir dados e informações, captar 

conhecimentos, envolver, estruturar, sistematizar esses conhecimentos e 

disseminá-los a todos os integrantes da rede. Para tanto, é fundamental que 

desenvolva mecanismos eficazes de captação, identificação e disseminação das 

melhores práticas. 

Faz parte do papel do franqueador transformar o conhecimento da rede 

em ações eficazes, agir como facilitador do processo de comunicação dos 

membros da rede, até que as unidades comecem a aprender umas com as outras. 

A cada dificuldade que surge, a rede constrói um novo caminho e se torna 

mais forte. Nesse contexto dinâmico, há necessidade de um franqueador que aja 

como elemento facilitador e saiba identificar os momentos em que é essencial 

intervir e os momentos em que é melhor deixar a solução por conta do 

franqueado. 

o franqueado deve investir, ou encontrar quem invista, na implantação de 

sua unidade. O franqueado deve cuidar da rotina da unidade que opera, gerando 

os resultados planejados pelo franqueador. O franqueado deve ser pró-ativo, junto 

com o restante da rede e também na sua própria comunidade, contribuindo na 

criação de diferenciais competitivos. 

Os passos metodológicos46 para se desenvolver uma rede de franquias 

sociais são basicamente os seguintes: 

16 Cherto. M. A disseminação de projetos sociais pela franquia social. Palestra Fund. ABRlNQ em 18/00/02 



1. Conceito a ser replicado: 

Se o conceito não existir funcionando na prática, será muito difícil e, em 

muitos casos impossível franqueá-lo. Não se franqueiam idéias, 

franqueiam-se processos e métodos. É importante que o conceito exista e 

esteja dando bons resultados. Se não existir, deve-se criar um piloto, um 

protótipo que funcione na prática antes de se dar início ao processo de 

franchising. 

2. Definição da estratégia: 

Entre outras definições, deve-se estabelecer, com realismo, como fica a 

sustentabilidade do projeto. Ou seja: tanto do ponto de vista da entidade 

franqueadora, como de cada um dos franqueados, quais são as fontes de 

receitas? De onde virão os recursos para implantar, manter e aprimorar o 

projeto? 

3. Definir ou planejar a dimensão de expansão 

Expandir para onde? Onde faz sentido? Onde há problemas iguais ou 

semelhantes? Onde faz sentido conceder as franquias? A quem? De que 

forma? Tudo isso tem de ser planejado com muito cuidado, seja numa 

operação de franchising do setor privado, como do Terceiro Setor. 

4. Definição da estrutura necessária 

Qual é a estrutura necessária para garantir a qualidade do "produto" que 

estará sendo entregue pelos franqueados. Estruturar e capacitar equipes 

de suporte aos franqueados são atividades fundamentais de qualquer 

franqueador que pretende ter sucesso. Criar e sistematizar processos e 



ferramentas, contratos, check líst, programas de capacitação e sistemas 

de monitoramento 

3.4 As organizações franqueadoras 

As Franquias Sociais, embora com poucas experiências, tem sido utilizada 

por entidades sociais em nosso país. Projetos sociais que tenham metodologia 

bem formatada e, principalmente, que, tragam resultados de acordo com sua 

missão, podem, e devem ser franqueados. A demanda por projetos sociais em 

nosso país é enorme. Podemos verificar que muitas vezes faltam projetos 

consistentes para o grande volume de recursos disponíveis tanto nacional como 

internacionalmente. 

As empresas carecem deste tipo de informação, e muitas vezes estão 

dispostas em investir em uma marca de sucesso, comprando praticamente uma 

solução já testada e aprovada. As organizações tem, a necessidade de se focar 

em sua missão. Mas não podem e nem devem deixar de ser uma empresa 

socialmente responsável. A franquia social está ai para suprir esta necessidade do 

mundo empresarial. 

Pela avaliação do consultor de empresas Stephen Kanitz, cerca de cem 

entidades assistenciais do Brasil estão plenamente aptas para passar por um 

processo de franquias. Esses grupos de serviço social foram avaliados a 

escolhidos como vencedores do Prêmio bem eficiente em 1997 e 1998.47 

r SIERRA. G. Creche em São Paulo éfranqueada. O estado de S. Paulo. São Paulo. 13 junho 2()()2. 



Em parágrafos anteriores já foram citadas organizações como o CDI 

(Comitê para a Democratização da Informática), Fundação Ichope, Comunidade 

Inamar e outras com trabalhos reconhecidos pela comunidade que transferem sua 

tecnologia, marca e experiências a entidades franqueadas, em diversos pontos do 

país. 

o governo ganha cada vez mais projetos para suprir a demanda por ações 

de cunho social. As instituições tem cada vez mais projetos eficientes para se 

dedicar. As empresas passam a ter um leque de possibilidades de investimentos 

na área social. E o mais importante, as comunidades de baixa renda de todo o 

país poderão ser privilegiadas com projetos sociais consistentes testados e 

aprovados. 



4. FRANQUIAS COMERCIAIS 

"Não há nada mais prático que 

uma boa teoria" 

Kurt Lewin 



4 Franquias Comerciais 

4.1 Histórico e Definição 

A franquia comercial (ou franchising) surgiu nos Estados Unidos, na 

década de 50, como um sistema de negócios utilizado por pequenas empresas 

que concediam sua marca para outros estabelecimentos, sem muita preocupação 

com padrões ou formatações. Aos poucos, o sistema foi amadurecendo, ganhou o 

nome o qual se tornou conhecido no mundo todo e um faturamento de 

participação significativa no Produto Interno Bruto de vários países. 

No Brasil, as empresas começaram a chamar suas operações de franquia 

em meados da década de 80. Os precursores do sistema, como o Yázigi 

International e Bob's, contam que trabalhavam com essa forma de negócios havia 

muito tempo, mas não usavam o termo franquia por não conhecê-lo. As redes 

passaram a formatar seus conceitos e adotar o sistema oficialmente apenas na 

década de 90. Em 1994, a Lei das Franquias (no. 8955/94) foi promulgada para 

regular as atividades do sistema. 48 

A origem da palavra franchising é proveniente do francês antigo, onde 

franc significa a transferência de um direito, outorga de um privilégio ou concessão 

exclusiva. Tecnicamente falando, franchising não é um negócio ou uma indústria, 

mas sim um método de condução de negócios. Franchising é um sistema de 

distribuição no qual um fornecedor concede à outra parte interessada o direito de 

comercializar seus produtos ou serviços, conforme termos e condições pré

estabelecidos em comum acordo, durante um certo período de tempo, e numa 

área ou região específica. 

I~ PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS - Guia do Franchising 2003 p.lÓ 
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Podemos defini-lo, ainda como um sistema estratégico para distribuição 

de bens e serviços pelo qual uma empresa (franqueadora) cede direito de uso de 

seu nome, seu logotipo, know-how e tecnologia mediante pagamento de taxas a 

um terceiro, que se torna um franqueado com determinados direitos e obrigações 

para com o detentor da marca. 

Várias são as definições propostas para conceituar as Franquias 

Comerciais, formuladas por diferentes autores e instituições nacionais e 

estrangeiras, dedicadas ao estudo do assunto. 

Para o INSTITUTO FRANCHISING49
, trata-se de um sistema de distribuição 

de produtos ou serviços que possibilita a uma terceiro, no caso o franqueado, 

montar um negócio próprio utilizando uma marca já conhecida e os conceitos 

operacionais já experimentados e aprovados pelo franqueador, o que faz com que 

os riscos sejam sensivelmente reduzidos. Para essa instituição, são muitos os 

benefícios que o sistema de franquia comercial oferece a quem pretende iniciar o 

seu próprio negócio. Além de trabalhar com uma marca conceituada, uma boa 

franquia pressupõe um negócio previamente testado no mercado onde os 

problemas foram identificados e eliminados. 

o franqueador deverá transferir ao franqueado toda sua experiência, 

prestar assessoria, em todas as áreas e prover treinamento e orientação 

permanente, para garantir a qualidade dos produtos e serviços que levam sua 

marca. Por outro lado, o franqueado deverá administrar o negócio seguindo os 

padrões operacionais pré-definidos e transferidos pelo franqueador, mantendo 

assim a unidade da rede. 

1>1 INSTITUTO FRANCHISING, Guia de Oportunidades. São Paulo: CHERTO, 1997, p.4 
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Para a ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE FRANCHISING50
, trata-se de 

um método para a comercialização de produtos ou serviços, formalizando uma 

relação contratual entre o franqueador e o franqueado , na qual o primeiro é 

obrigado a manter um interesse continuo no negócio do segundo, no tocante à 

transferência de tecnologia e treinamento; na qual o franqueado opera sob o nome 

comum e de acordo com um formato ou padrão estabelecido ou controlado pelo 

franqueador e na qual o franqueado faz um investimento financeiro substancial, de 

seus próprios recursos, em seu próprio negócio. 

No mesmo sentido, a ASSOCIAÇÃO ITALIANA DE FRANCHISING 

conceitua o termo como: 

"uma forma de colaboração continua para a distribuição de bens ou 

serviços entre um franqueador e um ou vários franqueados, jurídica e 

economicamente independentes um do outro, os quais estipulam 

através de contrato que: 

a) O franqueador concede ao franqueado a utilização de sua própria 

fórmula comercial, incluindo o direito de desfrutar de deu 

know-how e de seus sinais distintivos, em conjunto com outras 

prestações e formas de assistência, de modo a permitir ao 

franqueado a gestão da própria atividade, com a mesma imagem 

da empresa franqueadora; 

b) O Franqueado se empenha em adotar a política comercial e a 

imagem do franqueador, no interesse recíproco de ambos e do 

consumidor final, bem como respeitar e cumprir as condições 

contratuais livremente estabelecidas" 

50CHERTO, M. Raposo. Franchising: Revolução no Marketing. São Paula: Mc.Graw-Hi// 1998. p.3 



Cherto51 por sua vez afirma: 

"franchising é um método e um arranjo para a distribuição de 

produtos e/ou serviços. Juridicamente, se, implementa através de um 

contrato pelo qual o detentor de um nome ou marca, de uma idéia, 

de um método ou tecnologia, segredo ou processo, proprietário ou 

fabricante de um certo produto ou equipamento, mais know-how a 

ele relacionado (o franqueador) outorga a alguém dele jurídica e 

economicamente independente (o franqueado), licença para explorar 

esse nome ou marca, em conexão com tal idéia, processo, método, 

tecnologia, produto e/ou equipamento. É estabelecido pelo 

franqueador o modo pelo qual o franqueado deverá instalar operar 

seu próprio negócio e desempenhar suas atividades, que serão 

desenvolvidas sempre sob o controle, a supervisão, a orientação e 

com assistência do franqueador, a quem o franqueado pagará, 

direta ou indiretamente, de uma forma ou de outra, uma 

remuneração. O franqueado arca, ainda, com os custos e despesas 

necessárias à instalação e operação de seu próprio estabelecimento. 

A orientação e a assistência fornecidas pelo franqueador são 

continuas, enquanto perdurar seu relacionamento com o franqueado 

e cobrem todos os aspectos da atividade do franqueado, indo, em 

geral do fornecimento do projeto arquitetônico de suas instalações, 

até os sistemas e/ou controles que deverão ser utilizados pelo 

franqueado no gerenciamento de seus estoques, passando pela 

orientação no que diz respeito à elaboração de cash flow e aplicação 

de recursos incluindo até mesmo o treinamento do próprio 

franqueado e de seu pessoal". 

51 CHERTO, M. Raposo. Franchising: Revolução no Marketing. São Paulo: MC.Graw-Hill 1998, p.4 



Ratificando a oplnlao consensual entre os diversos autores que se 

dedicam ao tema, Keup52, também afirma ser o franchising um método para 

expansão dos negócios utilizado por empresas bem sucedidas em busca de 

ampliar sua participação no mercado valendo-se dos esforços e dos recursos de 

terceiros (franqueados): 

" franchising is a method of market expansíon utí/ízed by a successfu/ 

busíness entíty wantíng to expand íts dístríbuítíon of servíces or 

products through retaíl entítíes owned by índependent operators usíng 

the trademarks or servíce marks, markíng techníques, and contro/s of 

the expandíng busíness entíty ín return for the payment of fees and 

roya/tíes from retaí/ out/et" 

As definições expressas pelos diferentes autores e instituições acima 

referidos, ratificam o que se afirmou no início deste tópico: como conceito de 

negócio o franchising é bastante simples, significando a transação comercial 

através da qual uma empresa detentora de uma marca e de uma tecnologia de 

operação (franqueador) cede os direitos de exploração desta marca e do know 

how por ela desenvolvida, para terceiros (franqueados) para que possam explorar 

o negócio, como empresários independentes. 

4.2.Riscos do Franchising 

o sistema de franquia empresarial formatado representa uma alternativa 

para um empreendedor que pretende implantar um negócio, sem dispor de 

experiência empresarial ou gerencial anterior, ou até mesmo para aquelas 

pessoas que desconhecem as características do negócio em que vão investir. 

52 KEUP, Erwin J. Franchise bible. Oregon: The Oásis Press, 1996, p.2. 



Quando executada de forma adequada, uma relação contratual de 

frachising proporciona às partes envolvidas - franqueador e franqueado -

vantagens, tanto relativas à expansão do negócio quanto referentes à 

concretização do sonho de franqueado de possuir um negócio próprio e lucrativo. 

Todavia antes de se decidir pelo franchising como meio para a 

implantação de seu negócio, é necessário que o empreendedor avalie sua 

situação específica e leve em consideração um conjunto potencial de vantagens e 

riscos que o sistema pode lhe proporcionar. 

A principal vantagem do sistema, já comentada em tópicos anteriores, é 

que o franchising representa a possibilidade mais segura e adequada de se iniciar 

um negócio, com reduzidas possibilidades de insucesso, uma vez que assegura 

ao futuro empresário a garantia de uma correta localização do ponto, treinamento 

para o empresário e para os empregados, apoio permanente na operação do 

negócio e lucros imediatos, associados à marca do franqueador. 

Entretanto como qualquer tipo de negócio, uma empresa implantada sob 

franchising também incorre em riscos. O livro A fraude do Franchising, alerta que 

os benefícios proporcionados pelo sistema de franchising não podem ser 

entendidos genericamente a todas as redes franqueadoras. 

Um dos riscos apontados pelo autor, refere-se ao fato que o franchising é 

geralmente apresentado como um investimento seguro, não se fazendo referência 

a eventuais dificuldades enfrentadas por determinadas redes franqueadoras: 

" A percepção popular que somente 5% das franquias vão à falência 

após cinco anos é usada por muitos franqueadores como um reforço 

ao seu marketing institucional, mesmo quando sua própria rede a 

taxa de falência ou transferência de unidades franqueadas é muito 

maior',.53 

5.1 PURVIN, Robert L. The Franchise Fraud. John Wiley & Sons, Inc New York: 1994, p.6-9 



o autor, ainda, afirma que há apenas um pequeno número de franquias 

que pode ser classificadas como "blue chips", isto é, que tem sucesso garantido. 

Muitas das franquias existentes, não apresentam números e fatos específicos 

sobre sua própria rede, que confirmem ser o negócio tão seguro quanto 

apregoam. Depreende-se dessas afirmações que o interessado em adquirir uma 

franquia não pode se deixar influenciar apenas pelas estatísticas globais e 

genéricas divulgadas pelas redes franqueadoras. Necessita, antes de tomar a 

decisão de ingressar numa rede específica, colher informações precisas e 

atualizadas sobre a mesma, principalmente no tocante ao tempo de existência da 

empresa, ao número de unidades franqueadas que fecharam e por quais 

motivos. 54 

Outro risco importante refere-se à qualidade da assistência prestada pelo 

franqueador. Diz que nem sempre corresponde à realidade a afirmativa de que o 

franqueador dá toda a assistência visando o sucesso financeiro e empresarial de 

seus franqueados. Destaca que embora tal assistência efetivamente ocorra nas 

redes melhor estruturadas, existem casos de franqueadores que não prestam o 

apoio prometido aos seus franqueados, os quais têm de resolver sozinhos suas 

dificuldades operacionais. 

Quanto ao tipo de parceria prevista nos contratos de franquia, o autor 

destaca ser freqüente a ênfase do franqueador em assegurar seus direitos e 

enfatizar os deveres do franqueado. Quando isso ocorre, o contrato torna uma 

relação comercial que deveria ser de parceria, numa relação de dependência e 

subordinação do franqueado em relação ao franqueador. Na realidade, em certos 

caos o franqueado tem pouco controle sobre sua operação e sobre seu destino 

empresarial. Alguns contratos de franquia contêm clausulas que detalham 

minuciosamente todos os aspectos relativos aos deveres e forma de agir do 

54 PURVIN, Robert L. The Franchise Fraud. John Wiley & Sons, Inc New York: 1994, p.6-9 



franqueado e do relacionamento comercial do franqueador, trazendo no entanto 

poucas informações sobre os direitos do franqueado. 

Um outro risco a ser considerado refere-se ao baixo grau de divulgação 

institucional da marca da franquia. O conhecimento da marca por parte do público 

não é generalizado para todas as franquias disponíveis o mercado. Alguns 

franqueadores não praticam efetivamente uma estratégia de marketing agressiva 

e de cobertura territorial ampla.55 

Referido autor destaca o fato de que uma das mais freqüentes razões 

citadas para a aquisição de uma franquia é a oportunidade de possuir e operar 

uma empresa cujo sistema empresarial já foi testado e aprovado na prática. Nesta 

sentido, o negócio franqueado foi devidamente depurado de defeitos, evitando 

para o empresário iniciante onerosas tentativas de organizar o negócio, através de 

simulações tipo ensaio e erro. Para franqueadores, é necessário apenas que o 

franqueado obedeça as orientações contidas no manual de franquia e trabalhe 

duro, pelo menos durante o primeiro ano do novo negócio. 

Alguns franqueadores, entretanto omitem o fato de ainda promoverem 

mudanças constantes no seu sistema operacional, nos seus critérios de seleção 

de locais para novas unidades, layout internos das lojas e design de fachadas, 

fornecedores, formas de controle de faturamento e de apuração de custos, além 

de modificações nos seus sistemas de ma rketing. Nestes casos, o franqueado 

corre o risco de adquirir um negócio cuja tecnologia e procedimentos 

administrativos não forma ainda suficientemente aperfeiçoados. 

55 PURVIN, Robert L. The Franchise Fraud. John Wiley & Sons, Inc New York: 1994, p.6-9 



4.3 Estágio atual do franchising no Brasil 

Segundo a Vecchi & Ancona Consulting56
: nA despeito das condições 

desfavoráveis do ano de 2002 com: eleições presidenciais, intensa valorização do 

dólar, altas taxas de juros e etc ... o cenário teoricamente desfavorável não afetou 

profundamente os negócios das franquias no país. 

De acordo com dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising) com 

relação a vendas e emprego, o franchising movimentou em 2001 ao redor de R$ 

25 bilhões empregando cerca de 350 mil pessoas. As quase 500 marcas que 

atuam no mercado estão divididas em 15 segmentos de negócios, sendo que a 

maior parte está agrupada na área de alimentação ( 20 % ) seguido por vestuário ( 

13 % ) e educação e treinamento com ( 12 % ). 

No ano de 2002, segundo a mesma fonte, foram abertos 4.141 negócios 

franqueados com o fechamento de 612 e outras 412 mudaram de comando. Em 

abril de 2003 haviam 32.932 unidades em operação no país. 

o sistema está atingindo no país o que os especialistas do setor chamam 

de quarta geração, segundo Paulo Ancona Lopez:57 

[. .. ] quarta geração nada mais é do que a evolução das redes 

franqueadoras. Franquia de primeira geração é aquela que oferece 

ao franqueado apenas a marca ou o produto do franqueados, sem 

qualquer compromisso de exclusividade, nem fornecer know-how, 

suporte ou treinamento. As franquias de segunda geração operam 

quase da mesma maneira - a diferença é que os produtos são 

56 REVISTA PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS - Guia do Franchising 2003 

57 REVISTA PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS - Guia do Franchising 2003 



comercializados somente na rede, cujas unidades tem padronização 

arquitetônica. Já as franquias de terceira geração oferecem aos seus 

franqueados padrões formatados, descritos em manuais e testados. 

O franchising brasileiro está caminhando, já há algum tempo, para a 

quarta geração. Estima-se que somente 30 % das redes estejam 

neste estágio, que trata o franqueado como verdadeiro parceiro e 

colaborador do negócio. A quarta geração também é chamada de 

Learning Network Franchising, oferece todo o suporte da terceira 

geração, mas pressupões que as partes do negócio - franqueador e 

franqueado - tenham um relacionamento baseado na comunicação, 

na troca de informações e no conhecimento mutuo". 

o objetivo da exposição de dados e características das franquias 

comercias, leva em conta as similaridades das mesmas com as franquias sociais, 

sendo seu histórico fonte de informações e experiências para os novos projetos 

sociais que surjam utilizando a metodologia das franquias 



5 METODOLOGIA 

UÉ pela lógica que provamos, mas é pela intuição que 

descobrimos 

Henri Poincaré 



5. Metodologia da Pesquisa 

5.1 Formulação do Problema 

A fase inicial do planejamento de uma pesquisa requer a identificação do 

problema a ser investigado como uma questão ainda não resolvida ou algo para o 

qual vai se buscar respostas pela via de uma busca científica, com o apoio no 

método. 58 Este estudo buscou investigar, A importância das Franquias Sociais 

como alternativa de solução para a prática de ações sociais pelas empresas 

brasileiras. 

5.2 Objetivos 

1. Identificar junto ao segmento empresarial, através de pesquisa de campo, 

como os gestores das empresas cearenses percebem os conceitos de 

franquia social, como alternativas para ações sociais de suas empresas; 

2. Identificar como os mesmos percebem os conceitos de responsabilidade 

social; 

3. Identificar os motivos que têm levado os empresários a realizar ações na 

área da responsabilidade social. 

'x VERGARA, Sy/via C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Pau/o. 1997 p.21 



5.3 Delimitação do estudo 

o tema: Responsabilidade Social de Empresas Cearenses: um estudo 

exploratório do potencial das Franquias Sociais, escolhido para a presente 

dissertação de mestrado aborda o grau de interesse e as intenções das empresas 

para investirem em programas de desenvolvimento social utilizando-se da recente 

alternativa da utilização de modelos já testados e consagrados que são as 

denominadas Franquias Sociais. 

A pesquisa, ainda, explora no mundo real das corporações o grau de 

aceitabilidade do conceito de Franquias Sociais e a intenção do modelo ser 

utilizado pelas empresas, que no presente estudo restringiu-se às empresas 

participantes do "Premio Delmiro Gouveia Maiores e Melhores Empresas do 

Ceará" versão 2003. 

5.4 Relevância do estudo 

As Franquias Sociais podem ser um dos instrumentos para a multiplicação 

dos investimentos na área social, por parte do setor produtivo colaborando de 

forma decisiva para mudanças sociais, que são necessárias e que certamente 

trarão benefícios a todas as camadas da sociedade tanto pelo aumento da 

qualidade de vida para a população diretamente assistida quanto pelo aumento do 

mercado consumidor e redução da violência urbana. 

Com a divulgação do conceito de Franquias Sociais sobre a percepção e 

utilização das corporações pretende-se que o estudo contribua para a difusão e 

disseminação das Franquias Sociais no meio empresarial pesquisado. 



5.5 Quanto aos Fins 

Para atender os objetivos propostos a investigação baseia-se no método de 

natureza descritivo visando a expor os fenômenos em estudo através de análises 

e avaliações dos aspectos quantitativos e qualitativos dos indicadores revelados 

quando da busca empírica 

A pesquisa descritiva é utilizada quando o pesquisador necessita de 

maiores detalhes sobre o assunto objetivo da investigação. 59 

5.6 Quanto aos meios 

Nesta pesquisa foram utilizados dois tipos de informação: uma secundária 

e outra primária. A coleta de dados secundária foi desenvolvida na primeira parte 

do trabalho, "para levantamentos de informações em fontes secundárias, quais 

sejam: levantamento bibliográfico em livros, revistas especializadas, jornais, 

dissertações, teses, documentos de arquivo públicos e internet; levantamento em 

banco de dados, relatórios, periódicos nacionais e estrangeiros, informações em 

órgãos de pesquisa; e entrevistas, experiências ou resultados obtidos por 

empresas ou pessoas"so. 

Na busca de suporte teórico para embasar a sedimentação do assunto, 

foi canalizado grande esforço para obtenção dos dados secundários. Apesar da 

pouca bibliografia encontrada em livros nacionais e estrangeiros, principalmente 

quanto às franquias sociais, os assuntos tem sido abordados em revistas, e 

periódicos e em artigos divulgados pela internet. 

59 SELLlTIZ, Chiriac et aI. Método de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: E.P.U. 1965, p.61 

60 MATTAR , Frauze Najib. Pesquisa de Marketing: metodologia, planejamento. S. Paulo: Atlas. 21 



Para a obtenção dos dados primários, utilizou-se a pesquisa de campo, 

com o objetivo de se conhecer a situação atual do problema no universo da 

pesquisa e "conseguir informações acerca do problema ou descobrir outros 

fenômenos que tenham relação entre si". 61 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a de questionários fechado 

(múltipla escolha) por apresentarem a vantagem de serem fáceis de aplicar, 

processar e analisar e apresentam menores possibilidades de erro. 

As entrevistas tiveram como sujeitos os empresários ou seus gestores, 

aqueles que tivessem envolvimento direto com os aspectos relacionados às 

práticas de responsabilidade social desenvolvidas pela empresa, aqui 

considerados como os que representam as características típicas de todos os 

integrantes que pertencem a cada uma das partes da população. 

A fim de evitar desperdício de tempo e facilitar o acesso ao sujeito 

pesquisado realizou-se contato telefônico prévio ou enviou-se mensagem pelo 

correio eletrônico, onde era explicado o objetivo da pesquisa. 

Utilizou-se o recurso da planilha eletrônica Excel para permitir a 

apresentação gráfica dos dados, possibilitar maior visibilidade dos resultados e 

ilustrar os indicadores de maior relevância. 

61 LAKATOS, E.M. e MARCONI, Andrade M., Fundamentos da metodologia científica, Edição 

ampliada São Paulo: Atlas, 1996 p.186 



5.7 Universo e Amostra 

Este estudo abrange o universo das empresas públicas ou privadas que 

atuam no Estado do Ceará e que já realizaram balanço social, dicvulgados pelo 

IBASE e BVC e concorreram ao Prêmio Oelmiro Gouvêa promovido pelo jornal O 

Povo. 

Mesmo abrangendo uma amostra expressiva de 22 empresas em um 

universo de 32, os resultados encontrados traduzem uma realidade específica 

num espaço geográfico universo temporal delimitado e refletindo posicionamentos 

que certamente poderão ser uma tendência na aplicação das práticas de franquias 

sociais não só no Estado do Ceará como também em outras regiões do Brasil. 



5.8 Definição de Termos 

ABF - Associação Brasileira de Franchising. 

Abrinq - Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

AIF - Associação Internacional de Franchising. 

Benchmarking - Comparação da organização com as melhores práticas do 

mercado. 

Cidadania Empresarial - Exercício prático do compromisso social com aqueles 

com que se relaciona, cumprindo responsabilidade no âmbito internos da 

organização e externamente, na sociedade dentro de princípios éticos. 

FIEC - Federação das Industrias do Estado do Ceará 

Franchising - Estratégia utilizada por organizações que desejam ampliar suas 

bases de atuação, mas não podem ou não querem investir na abertura de 

unidades próprias. 

Franquia comercial - vide Franchising. 

Franquia Social - Utilização das metodologias das franquias comerciais para a 

expansão de projetos sociais, sem fins lucrativos. 

Franqueado - Pessoa que adquire e administra a franquia. 

Franqueador - Pessoa jurídica que autoriza terceiros - os franqueados - a 

fazerem uso de sua marca e também de sua experiência, seus conhecimentos e 



outras competências que desenvolveu, de modo que esses franqueados possam 

implantar, operar e administrar seus próprios negócios. 

Lei do Franchising - Trata-se de Lei federal nO 8.955, que regulamenta o 

processo de concessão de franquias no Brasil e estabelece algumas obrigações 

para o franqueados, principalmente quanto às informações que deve fornecer aos 

candidatos a franqueado, antes que estes efetuem qualquer pagamento ou 

assinem qualquer documento relacionado à aquisição da franquia. 

Premio Oelmiro Gouvêa - Realização do jornal O POVO e Bolsa de Valores 

Regional, com patrocínio do SEBRAE e Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará (FIEC) para o reconhecimento, a nível estadual, das melhores empresas 

em três categorias: Melhores em Desempenho Econômico, Melhores em 

Faturamento e Melhores em Desenvolvimento Social 

Responsabilidade Social - Ação consciente e coletiva, com base estratégica 

com o objetivo da busca da sustentabilidade de grandes ou pequenas comunidade 

através de ações transformadoras. 

Stakeholders - São as forças que interagem no campo de influência das 

empresas, composto pelos acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, 

governo e sociedade. 

Transferência de Know-How - Principal benefício que um franqueador pode 

oferecer ao seu franqueado: Consiste em transferir a tecnologia do negócio ao 

franqueado. 



6. RESULTADO DA PESQUISA 

"O homem não teria atingido o possível, se não houvesse 

sempre tentado alcançar o impossível" 

Max Weber 



6.RESUL TADO DA PESQUISA 

6.1 Ambiente da pesquisa 

A pesquisa de campo foi realizada junto ao universo de população 

delimitado para este estudo, constituiu-se por 22 empresas que atuam no Ceará e 

que já realizaram balanço social, divulgados pelo IBASE e BVC e concorreram ao 

Prêmio Delmiro Gouvêa promovido pelo jornal O Povo. 

Quanto ao porte 10 empresas empregam entre 100 e 500 empregados 

(médio porte) e 12 possuem mais de 500 empregados em seus quadros de 

funcionários (grande porte). Esta caracterização de porte segue o que foi definido 

pelo Guia Industrial da Federação das Industrias do Ceará - FIEC - 2000, como 

classificação adotada para indicar o porte de empresas com base no número de 

empregados; 

Relativamente ao controle majoritário, a grande maioria, 17, são 

controladas por capital nacional privado, quatro tem o capital estrangeiro no 

controle e apenas uma empresa tem o capital nacional público como majoritário. 

Em relação ao perfil dos respondentes, 20 tem nível de instrução superior e 

2 possuem certificado de conclusão de grau médio. Dentre os graduados 10 

possuem cursos de pós graduação nas mais diversas áreas de formação. 

Ocupam funções gerenciais nos seguintes cargos: 9 são coordenadores de 

programas sociais, 11 são gerentes de áreas ligadas à gestão da responsabilidade 

social e 2 são diretores superintendentes institucionais. 
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As áreas informadas pelas empresas pesquisadas como responsáveis pelo 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das ações sociais nas 

empresas são: Presidência com 9 (41 %) incidências, Recursos Humanos com 

8 (36 %) e Marketing com 5 (23 %) e terceirizado conforme demonstrado na 

figura 01 

Àreas da gestão social 

o Presidencia 

E] R. Humanos 

o Marketing 

figo 01 - Áreas de Responsabilidade da Gestão Social 

6.2 Análise e interpretação dos dados 

A pesquisa de campo buscou investigar até que ponto as empresas 

pesquisadas estariam dispostas a aumentar seus investimentos em programas 

sociais através de Franquias Sociais. Para atingir este propósito foram definidos 

objetivos específicos e formulados os pressupostos para os quais se intentou 

encontrar dados que os validassem ou os refutassem. 



71 

Na análise de dados foram seguidos os procedimentos de organização e 

classificação dos conteúdos, relacionando-os aos objetivos e pressupostos 

formulados para o estudo. 

Após esse tratamento, procedeu-se a agregação das informações contidas 

em duas dimensões pesquisadas nos questionário - responsabilidade social e 

franquias sócias, que foram agrupadas de acordo com suas categorias de análises 

e significações. 

6.2.1 FRANQUIAS SOCIAIS 

As Franquias Sociais podem ser entendidas como uma conseqüência das 

franquias comerciais, desta forma, um bom entendimento das segundas relevante 

para um melhor entendimento desta nova metodologia que se coloca à disposição 

do terceiro setor e das empresas socialmente responsáveis. 

Um empreendedor que decide abrir um negócio através de franchising tem 

a chance de começar sua empresa explorando uma marca consolidada, com 

produtos e/ou serviços já testados e consagrados, com uma estrutura operacional 

de eficiência comprovada na prática. Significa iniciar o negócio com uma taxa de 

risco menor, já que recebe o negócio formatado pelo franqueador. 62 

6: LEITE Robeno Cintra. Franchising na criação de 11(}\'O,\' l1egócio.\'. São Paulo: Atlas 1991 
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A franquia social é a melhor forma de reproduzir experiências sociais de 

sucesso, evitando erros desnecessários, acelerando a curva de aprendizado e 

gerando resultados rapidamente. Através da formatação de projetos sociais de 

sucesso, é viável o estabelecimento de "unidades remotas JJ de entidades bem 

sucedidas (as franqueadoras), implantadas, operadas e geridas por terceiros 

(franqueadores) de acordo com os princípios, padrões e atitudes que 

comprovadamente geram resultados. Baseado na afirmativa acima: A empresa crê 

na re-aplicação de modelos e metodologias de projetos sociais através de 

franquias? 

Questionados sobre se: liA empresa crê na viabilidade da re-aplicação de 

modelos e metodologias de projetos sociais através de franquias?", os resultados 

obtidos foram de indefinição de 11 (50 %) dos entrevistados optando por: "não 

temos opinião formada", seguidos pela credibilidade de 7 (32 %) que responderam 

"sim" entendendo a opção das franquias sociais como uma alternativa viável e 

interessante para futuros projetos sociais e 4 (18 %) responderam negativamente. 



VIABILIDADE NA UTILIZAÇÃO DE FRANQUIAS 
SOCIAIS 

BSIM 

mlNÃO 

o Sem opinião formada 

figo 03 - Viabilidade na utilização das Franquias Sociais 
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o objetivo principal desta pesquisa é o de se conhecer se a credibilidade e 

disponibilidade de experiências bem sucedidas no campo das práticas de 

responsabilidade social poderia despertar o interesse dos empresários em 

desenvolver ou ampliar os programas sociais em suas empresas. 

Buscando conhecer a opinião dos empresários da possibilidade de um 

avanço nos investimentos sociais através das franquias a questão colocada foi a 

seguinte: <IA disponibilidade de Franquias Sociais dentro das áreas de interesse de 

aplicação social da empresa acarretaria em um aumento nos investimentos 

sociais?" 
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Na apuração dos resultados notamos, talvez pelo baixo conhecimento do 

conceito, um pequeno índice de concordância. Somente 5 (22 %) dos 

entrevistados responderam afirmativamente, ficando a grande maioria de 

14 (64 %) demonstrando uma expectativa positiva respondendo "Provavelmente 

sim" e somente 3 empresas ( 14 %) responderam negativamente como podemos 

observar no figura 04. 

UTILIZAÇÃO DE FRANQUIAS SOCIAIS PELA 
EMPRESA 

DSIM 

fmNÃO 

o Provavelmente sim 

figo 04 - Utilização das Franquias Sociais pelas empresas 



6.2.2 Responsabilidade Social 

Os possíveis objetivos que levam os empresários a investirem no social 

foram divididos em oito afirmativas: 

• Agregar valor à empresa na sociedade e no mercado; 

• Aumentar a motivação e envolvimento dos empregados 

e colaboradores; 

• Ter maior facilidade de acesso ao capital e 

financiamentos; 

• Colaborar para a redução de problemas sociais; 

• Aumentar a fidelidade do cliente/consumidor; 

• Reter a atrair bons empregados e colaboradores. 

Para cada afirmativa foram associados quatro níveis de importância, 

abaixo relacionados: 

• Importância Nula; 

• Pequena Importância; 

• Média importância; 

• Grande Importância. 

Os resultados encontrados são apresentados na figura 05. 



Grau de importância percebido pelos empresários em 
função do tipo de ação social 

grande 

média 
importância 

pequena 

impotância w.m.~05GT:ITT::71: 

importância nula fmii~~;~;~~IIIII_ 

o 10 20 30 

El Ampliar a geração de emprego e renda 

• Aumentar a satisf./fidelidade dos 
clientes 

O Colaborar com a redução dos 
problemas sociais 

O Ter maior facilidade no acesso a 
capital 

m Aumentar a motivação dos 
empregados 

(J Agregar valor à imagem da empresa 
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figo 05 - Grau de importância percebido em função do tipo de ação social 

Analisando os resultados percebe-se que as intenções dos empresários 

convergem para: "Colaborar com a redução de problemas sociais" e "Agregar 

valor à imagem da empresa na sociedade e no mercado", para ambas afirmativas 

foram atribuídas "grande importância" pela grande maioria dos entrevistados, 

21 (95 %) e 19 (87 %) respectivamente, outros fatores relativos a empregados e 

mercado dividiram-se como de pequena e média importância, sendo que a 

afirmativa: "Ter maior facilidade no acesso a capital e financiamento", foi a que, 

relativamente, foi atribuída a menor importância, como pode ser verificado no 

gráfico acima. 
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E percebida, não obstante da busca do fortalecimento da marca, uma 

maior consciência de que a problemática social está exigindo um compromisso 

mais efetivo na busca da equidade e da justiça social quando informam motivos 

humanitários e de cidadania para investirem no social. 

Reforçando essa tendência, quando questionados: "Excluídos os 

benefícios de caráter obrigatório, a empresa realizou, nos últimos 12 meses, 

ações em benefício dos empregados e/ou seus familiares?", a totalidade dos 

entrevistados responderam afirmativamente. A unanimidade não causa surpresa 

em função do universo escolhido ser de empresas que já tenham publicado seu 

balanço social. Na figura 06 são apresentadas para quais áreas as empresas 

direcionam, preferencialmente, suas ações sociais e/ou doações, sendo que a 

"educação formal e/ou informal" o setor que mais recebe incentivo apontado por 

22 %, "geração de emprego e renda" vem em seguida com 21 % com igual 

incidência de "Esporte, cultura e Lazer" também com 21 % 
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ÀREAS DE INVESTIMENTO 

Im Alimentação/Educação alimentar 

m Educação formal/informal 

o Terceira Idade 

o Geração de emprego e renda 

• Inclusão Digital 

DSaúde 

• Esporte, cultura e lazer 

figo 06 - Áreas de investimento das Ações Sociais 

Dentre esse elenco de ações, observa-se que as empresas concentram 

seus esforços na educação formal elou informal e atividades de emprego e renda, 

embora exista uma diversidade de ações que alcança outros setores, e que, de 

uma maneira geral , incorporam atividades complementares e integradas. 

Diferentemente do que revelou a pesquisa de ação social no Nordeste 

realizada pelo IPEA, onde as ações voltadas para a educação no Estado do Ceará 

ficaram situadas no distante quinto lugar com (8 %) dentre as demais ações 

desenvolvidas abaixo de, desenvolvimento comunitário, alimentação e cultura, 

neste estudo, as ações promovidas pelas empresas aqui investigadas priorizam a 

educação, a geração de emprego e renda e as atividades esportivas, culturais e 

de lazer, indicando uma orientação para investimentos que envolvem 

capacitações e que possam de alguma forma levar à melhoria da condição de vida 

da população beneficiada. 
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Relativamente à utilização de benefícios fiscais nos projetos sociais 

implementados pelas empresas o questionamento foi direcionado a quatro deles 

dos que são disponibilizados atualmente, são eles: 

• Dedução de doações aos Fundos dos direitos da Criança e do 

adolescente; 

• Dedução para doações ou patrocínios a projetos culturais; 

• Dedução para investimentos na produção de obras audiovisuais; 

• Dedução de doações para entidades sem fins lucrativos 

reconhecidas como de utilidade pública. 

A figura 07 apresenta o resultado deste questionamento ao qual foram 

oferecidas as opções: 

• Incentivo Utilizado; 

• Incentivo não utilizado, porém, conhecido; 

• Incentivo não utilizado e desconhecido. 

UTILIZAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS 

Incentivo 1111111111111111;!:llill 
utilizado 

Incentivo não 
utilizado e 
conhecido 

Incentivo não ~;Iiiii~ utilizado e to'":":".:,,,,.,::,::::',". 
desconhecido 

o S 10 lS 20 

o Doações para entidades 
sem fins lucrativos 

O Investimento em 
produção audiovisual 

G Patrocínios a Projetos 
Culturais 

EI Fundos dos Direitos da 
Criança e Adolescente 

figo 07 - Utilização de Incentivos Fiscais pelas empresas 
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Como podemos observar no gráfico, acima, nem todos os incentivos 

disponíveis são de conhecimento dos empresários e também há incentivos que 

embora acessíveis não são utilizados. Esta realidade pode ser alterada com a 

disponibilidade das franquias sociais que poderão atuar tanto na assessoria das 

empresas no sentido de otimizar os investimentos sociais, bem utilizar os 

incentivos fiscais disponíveis e também replicando projetos sociais consolidados e 

de resultados positivos já conhecidos. 

Uma das formas de agregar valor ao clima organizacional, e melhorar o 

moral interno das corporações, é o incentivo para a participação dos 

colaboradores nos seus projetos sociais. 

Quando questionados se: "Existem empregados da empresa que atuam 

como voluntários em ações ou projetos sociais em benefício da comunidade?" 

17 (77 %) dos entrevistados responderam afirmativamente, enquanto os outros 

5 (23 %) responderam desconhecer esta informação e nenhum dos entrevistados 

respondeu negativamente à pergunta. Este resultado nos revela que a mudança 

de comportamento em relação as ações sociais atingem não só os empresários 

mas como seu corpo de empregados, o que vem a confirmar as conjecturas da 

melhora do clima interno das organizações que participam de projetos sociais 

uma vez que uma questão que é valorizada pelo funcionário, a responsabilidade 

social encontra eco nas políticas e estratégias da corporação como um todo. 
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Os resultados são apresentados na figura 08, abaixo. 

PARTICIPAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EM AÇÕES SOCIAS 

Fig. 8 - Participação de funcionários em ações sociais 

Finalizando as perguntas na área específica de Responsabilidade Social 

procurou-se conhecer se as empresas incentivavam seus funcionários em ações 

voluntárias em benefício da comunidade e, a maioria 12 (55 %) revelaram não 

contar com nenhuma ação formal para incentivar seus empregados e somente 

10 (45 %) responderam afirmativamente. 



APOIO DA EMPRESA PARA AÇÕES SOCIAS 

DSIM 

tmNÃO 

figo 09 - Apoio da empresa para ações sociais dos funcionários 
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7. COMENTÁRIOS FINAIS 

"Nada é eterno, exceto a mudança" 

Heráclito 



7. Comentários Finais 

o objetivo principal deste estudo foi verificar se as empresas que adotam 

práticas de responsabilidade social no Estado do Ceará, e que concorreram para a 

edição do Premio Oelmiro Gouvêa, edição 2003, poderiam aumentar seus 

investimentos em programas sociais através do acesso à franquias sociais, pela 

possibilidade de redução dos riscos de sua aplicação. 

A responsabilidade social, em essência, retrata o compromisso genuíno 

dos empresários em adotar um comportamento ético no desenvolvimento de suas 

atividades e ao mesmo tempo garantir uma melhoria contínua da qualidade de 

vida de seus funcionários e familiares, bem como da comunidade local e da 

sociedade como um todo. Na prática, esse comportamento pode ser traduzido 

pela implementação de estratégias de atuação empresarial que promovam um 

processo de desenvolvimento econômico socialmente justo. 

Atualmente, há um entendimento crescente de que a conduta socialmente 

responsável das empresas exige dos empresários decisões que se pautem em 

padrões éticos e reflitam uma preocupação com o bem-estar da coletividade, não 

devendo, dessa forma, se resumir eu uma coleção de práticas filantrópicas, 

desenvolvidas como um instrumento de marketing que visem tão somente 

promover a imagem da empresa junto ao consumidor. 

o que se pode observar é que, pelo menos em tese, a responsabilidade 

social se apresenta como um instrumento capaz de possibilitar a transformação da 

realidade social. Mas será que na prática as empresas estão desenvolvendo 

ações na área social com a finalidade de promover a cidadania e minimizar as 

desigualdades sociais? 



Os resultados dos dados obtidos na pesquisa de campo nos demonstram 

que as intenções dos empresários convergem para: "Colaborar com a redução de 

problemas sociais" e "Agregar valor à imagem da empresa na sociedade e no 

mercado". É percebida, não obstante da busca do fortalecimento da marca, uma 

maior consciência de que a problemática social está exigindo um compromisso 

mais efetivo na busca da equidade e da justiça social quando informam motivos 

humanitários e de cidadania para investirem no social. 

A tendência do investimento social é reforçada, quando a pesquisa revela 

que excluídos os benefícios de caráter obrigatório, as empresas, em sua 

totalidade realizam, nos últimos doze meses, ações em benefício dos empregados 

e/ou seus familiares. Quando observamos que o maior número de ações 

concentraram-se na área da "educação formal e/ou informal", denota uma 

preocupação de se ir além da caridade e filantropia, quando o investimento 

procura formar uma nova geração com mais cidadãos e menos excluídos. 

Este sentimento de busca pela sustentabilidade das ações sociais 

implementadas fica mais explicita quando encontramos a "geração de emprego e 

renda" e "Esporte, cultura e Lazer" como os setores, que após a educação, 

recebem as maiores atenções das empresas que investem no social no Estado do 

Ceará. 

A utilização de incentivos fiscais para a execução dos projetos sociais 

ainda não é plena na região e nem todos os incentivos disponíveis são de 

conhecimento dos empresários e outros, embora conhecidos não são utilizados. 

Esta realidade pode ser alterada com a disponibilidade das franquias sociais que 

poderão atuar tanto na assessoria das empresas no sentido de otimizar os 

investimentos sociais, usufruir dos incentivos fiscais disponíveis e também 

replicando projetos sociais consolidados e de resultados positivos já conhecidos 



Uma das formas de agregar valor ao clima organizacional, e melhorar o 

moral interno das corporações, é o incentivo para a participação dos 

colaboradores nos seus projetos sociais. 

Outro dado interessante é o da alta incidência de funcionários que atuam 

como voluntários em ações ou projetos sociais, onde na grande maioria das 

empresas as pessoas tem participado e somente algumas não poderiam 

confirmar, porém, não negaram esta participação. 

O engajamento torna-se ainda mais significativo quando observamos que 

menos da metade das empresas dão algum tipo de incentivo para que os 

funcionários atuem como voluntários, revelando que trata-se de uma atitude 

consciente movida, em grande parte, pela índole e maturidade das pessoas. 

A utilização da metodologia de franchising nas operações comerciais das 

empresas tendem a facilitar a adesão às Franquias Sociais disponíveis porem, das 

empresas pesquisadas, somente uma pequena minoria tem alguma operação 

utilizando a metodologia do franchising. 

O objetivo principal desta pesquisa foi o de se conhecer, se a credibilidade 

e disponibilidade de experiências bem sucedidas no campo das práticas de 

responsabilidade social poderiam despertar o interesse dos empresários em 

desenvolver ou ampliar os programas sociais em suas empresas. 

Questionados sobre se: "A empresa crê na viabilidade da re-aplicação de 

modelos e metodologias de projetos sociais através de franquias?", apesar das 

respostas negativas terem se restringido a uma minoria, notamos uma grande 

indefinição, onde exatamente a metade dos entrevistados revelaram ainda não ter 

uma opinião formada sobre o assunto, restando a concordância de somente um 

terço dos respondentes. Esta percepção tenderá a gradativamente ser alterada a 
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partir da dissiminação do conceito e da implementação de novos projetos e 

principalmente, da formação de cidadania em nosso país. 

Para a conclusão da pesquisa de campo argüiu-se na possibilidade de 

aumento de investimentos na área social através de franquias, talvez pelo baixo 

conhecimento do conceito, somente um pequeno número de empresas 

responderam afirmativamente, ficando a grande maioria demonstrando uma 

expectativa positiva e muito poucos entrevistados rejeitaram, a priori, a 

possibilidade, revelando a viabillidade da metodologia. 

A partir dos resultados recolhidos pela pesquisa de campo, foi possível 

responder aos objetivos propostos para o estudo e validar os pressupostos 

formulados. 

Em relação ao atendimento do objetivo geral, os dados encontrados 

produzem evidências, mesmo que distante da unanimidade, que o advento das 

franquias sociais vai dinamizar as atividades de responsabilidade social das 

empresas e ao mesmo tempo viabilizar tantos outros projetos de ação social 

aspirados pelos organismos do terceiro setor. 

Os resultados revelam que esta percepção ainda é tímida, fato a 

metodologia encontrar-se ainda em fase embrionária com menos de uma dezena 

de organizações que dispões seus projetos para serem franqueados. 

Para as empresas, constitui um enorme desafio continuar avançando em 

ações de responsabilidade social. Daí, a importância das franquias sociais pela 

redução dos riscos nos investimentos e não desviando o foco da empresa de seu 

core business, onde deve manter sua atenção e seu emprenho. 



8. RECOMENDAÇÕES 

"Onde há uma vontade há um caminho" 

Provérbio árabe 
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8. Recomendações 

Com base no estudo desenvolvido e nos resultados obtidos no presente 

trabalho, apresenta-se como sugestão algumas recomendações para futuras 

pesquisas: 

• Desenvolver uma pesquisa do tipo estudo de caso em alguma 

empresa que já esteja se utilizando da metodologia de franquias 

sociais; 

• Re-aplicar o estudo em outros grupos empreSariaiS, com a 

utilização de questionários abertos/entrevistas, com o objetivo de 

um maior aprofundamento dos dados colhidos; 

• Desenvolver pesquisa do tipo estudo de caso em organização 

social que se utiliza de franquias para expandir suas ações, 

objetivando a comparação do universo atendido antes e depois dos 

franqueamentos. 

• Construir um referencial teórico sobre franquias sociais para ser 

ministrada em cursos de graduação e pós-graduação lato e sticto 

sensu em Administração, bem como em outras áreas do 

conhecimento humano que possuam relação e afinidade com a 

temática. 
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ANEXOS 



CARTA DE APRESENTAÇÃO 

Ref.: PESQUISA DE CAlVlPO 

Prezados Senhores/as 

Solicito vossa colaboração no preenchimento do questionário em 
anexo, o qual tem por objetivo a coleta de dados pertinentes aos temas 
Responsabilidade Social Empresarial e Franquias Sociais. 

As respostas serão tabuladas e utilizadas como subsídios para a 
elaboração de dissertação de Mestrado em Administração da Fundação 
Getúlio Vargas. 

Vossa participação é de vital importância para a realização da obra 
e todas as informações, bem como o nome da empresa serão mantidos 
em total sigilo. 

Peço a gentileza do retorno das informações o mais breve possível 
para que não haja comprometimento em nosso cronograma. 

Para qualquer dúvida adicional coloco-me à disposição pelo 
telefone 279 6312. 

Atenciosa mente 

Sergio Luiz Rota 



RESPONSABILIDADE SOCIAL E FRANQUIA SOCIAL 

Razão Social: 

I Nome: I Cargo: I Fone: I e-mail: 

1. Qual o número total de empregados da empresa? 

1 ( ) Até 300 2 ( ) de 301 a 500 3 ( ) acima de 501 

2. A empresa é controlada majoritariamente: 

1 ( ) Por capital nacional privado 
2 ( ) Por capital nacional públiCO 
3 ( ) Por capital estrangeiro 

3. Como a empresa se classifica quanto ao tipo societário? 

1 ( ) Sociedade anônima de capital aberto 
2 ( ) Sociedade anônima de capital fechado 
3 ( ) Sociedade limitada 
4 ( ) Outro tipo 

4. Excluídos os benefícios ou ações de caráter obrigatório, a empresa realizou, 
nos últimos 12 meses, ações em benefício dos empregados ou dos 
empregados e seus familiares? 

1 ) Sim 2 ( ) Não 

5. Já houve solicitação de fornecedores para que a empresa se adequasse a 
cláusulas contratuais de responsabilidade social ou adotasse compromissos 
de responsabilidade social? 

1 ) Sim 2 ( ) Não 

6. Já houve solicitação de clientes ou consumidores para que a empresa se 
adequasse a cláusulas contratuais de responsabilidade social ou adotasse 
compromissos de responsabilidade social? 

1 ) Sim 2 ( ) Não 

7. A empresa já perdeu oportunidades de negócios porque fornecedores 
exigiram o cumprimento de algum critério de responsabilidade social que a 
empresa não se encontrava em condições de atender? 

1 ) Sim 2 ( ) Não 
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8. A empresa já promoveu investimentos para melhor corresponder a 
critérios de responsabilidade social, mobilizada por solicitações ou demandas 
de seus fornecedores e/ou de clientes/consumidores? 

1 ( ) Sim, por demanda de fornecedor. 
2 ( ) Sim, por demanda de cliente/consumidor. 
3 ( ) Sim, por demanda de ambos. 
4 ( ) Não. 

9. Nos últimos 12 meses a empresa realizou algum tipo de ação social ou 
doação em benefício da comunidade? 

1 ) Sim 2 ( ) Não 

10. Em caso negativo, a empresa gostaria de desenvolver alguma ação social 
junto à comunidade em que está instalada? 

1 ( ) Sim, e gostaria de fazê-lo brevemente. 
2 ( ) Sim, mas no momento outras prioridades impedem ou adiam esta decisão. 
3 ( ) Não. 
4 ( ) A empresa não tem opinião formada sobre o assunto. 

11. Para qual área foram dirigidas as ações sociais e/ou doações em benefício 
da comunidade, realizadas pela empresa nos últimos 12 meses? 
Assinale todas as alternativas que forem válidas. 

01 ( 
02 ( 
03 ( 
04 ( 
05 ( 
06 ( 
07 ( 

) Alimentação / Combate à fome / Educação alimentar 
) Educação formal e/ou informal 
) Terceira idade 
) Geração de emprego e renda 
) Inclusão digital/Democratização do acesso à informática 
) Saúde (atividades de recuperação, prevenção, ou educação em saúde) 
) Esporte, cultura e lazer 

12. Indique no quadro abaixo se a empresa utilizou algum tipo de incentivo 
fiscal para realizar as ações sociais ou doações realizadas em benefício da 
comunidade nos últimos 12 meses. 

Utilizou? 

Incentivo Não, porém 
Sim conhecia o 

incentivo 
I Dedução de doações aos Fundos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente 
2 Dedução para doações ou patrocínios a projetos 

culturais 

3 Dedução para investimentos na produção de obras 
I audiovisuais 

-l Dedução de doações para entidades sem fins 
lucrativos reconhecidas como de utilidade pública 

Não, e 
desconhecia 
incentivo 
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13. Existem empregados da empresa que atuam como voluntários em ações 
ou projetos sociais em benefício da comunidade? 

1 ) Sim 2 Não 3 ( ) Não sei 

14. A empresa realiza ações para estimular ou apoiar o envolvimento dos 
empregados em ações voluntárias em benefício da comunidade? 

1 Sim 2 Não 

15. Que objetivos sua empresa está buscando ou buscaria alcançar ao adotar 
práticas de responsabilidade social como as que foram mencionadas ao longo 
deste questionário? 

Objetivos Importância 
Nula Pequena Média 

I Agregar valor à imagem da empresa na 
sociedade e no mercado 

2 Aumentar a motivação e o envolvimento dos 
empregados e colaboradores 

3 Ter maior facilidade no acesso a capital e 
fi na ncia mento 

-+ Colaborar para a redução de problemas sociais 

5 Aumentar a satisfação e fidelidade do 
cliente/consumidor 

6 Ampliar a geração de emprego e renda 

7 Reter e atrair bons empregados e 
colaboradores 

16. A Empresa usa a modalidade de franchising para algum de seus produtos 
e/ ou serviços? 

1 ) Sim 2 ( Não 3 ( ) Não,porém tem planos de utilizar 

17. A empresa já vivenciou algum insucesso/frustração em investimento 
social? 

1 ( Sim 2 ( ) Não 3 ( ) Não que seja de meu conhecimento 

18. A empresa crê na viabilidade da re-aplicação de modelos e metodologias 
de projetos sociais através de franquias? 

1 ) Sim 2 ( ) Não 3 ) Não temos opinião formada 

19. A disponibilidade de alguma Franquia Social dentro das áreas de interesse 
de aplicação social da empresa possibilitaria um aumento dos investimentos? 

1 Sim 2 ) Não 3 ( ) Provavelmente sim 

Grande 
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20. Qual o Departamento é responsável pelas ações sociais da empresa? 

( ) Presidência/Diretoria ( ) Marketing 

( ) Recursos Humanos ( ) Terceirizado 


