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Cherto:
desde 1986, mais 
de 700 clientes de 

todos os tipos e 
portes, incluindo...



alguns clientes do Terceiro Setor:

• Fund. Iochpe
• Fundação 

Odebrecht
• FGV
• Fund. Roberto 

Marinho
• Fund. Banco 

do Brasil

• Comunidade 
Solidária

• Endeavor
• CDI
• Instituto 

Aliança
• Ashoka
• Com. Inamar

Marcelo Cherto

• Advogado e Mestre em Direito (New 
York University)

• Membro do Global Advisory Board da 
Endeavor Global

• Sócio-Fundador e Ex-Conselheiro-
Diretor (de 2002 a 2008) da Central 
Artesol - Artesanato Solidário

• Ex-Conselheiro da Associação Prato 
Cheio



não sou dono 
da verdade

quem pensa ser dono da 
verdade, ou é maluco...



...ou é burro

o que vou dizer é
apenas...

meu ponto de vista



o que é
uma 

franquia?

uma espécie de “clonagem”



clonagem de um conceito de negócio...

franqueadora

franquias (clones)

consumidores

por exemplo...





detalhe: mesmo 
DNA, mesmos 

processos, mesma 
efetividade...

... mas com 
adaptações à

cultura, às 
condições e às 

necessidades locais



replicar X reaplicar

“engessar”
ou não?

depende...



:
que DNA não 

se perca

3 anos depois da fundação...

negócios
independentes

franquias

quebraram: 60%

sobrevivem: 40%

quebraram: 5 a 8%

sobrevivem: 92 a 95%



por que



não é preciso reinventar a roda...



até porque...

ou pior...



e o que é
FRANQUIA 
SOCIAL?

basicamente a mesma coisa, 
mas sem fins lucrativos



muita resistência! 
não ao 

conceito,
mas sim ao nome

realidade:
não é o nome 
que dá ser às 

coisas



mas... 
existe a realidade?
(inclusive quanto ao nome)

Tilápia 



Saint Peter 

franquia empresarial
X

franquia social

basicamente a mesma 
lógica, mesmos 

mecanismos, mesmas 
ferramentas





e já que este 
evento trata de

SUSTENTABILIDADE...

(como atender 
necessidades e 

anseios do presente 
sem comprometer o 

futuro?)



modelo de franquia 
social permite 

disseminar práticas 
que dão resultado

e, em troca, 
cobrar taxa inicial 

+ royalties 
recorrentes



Ele não está
falando 

DAQUILO, 
está ???



O QUE ?!?!?!
COBRAR $$$ ?

ONGs têm que pagar 
aluguel, salários, 

encargos, 
eletricidade, material 

de limpeza, etc.



Mas...deve haver 
outro jeito !!!!!!



falando sério:
franquias sociais 

funcionam



(embora não para 
todas as ONGs)

$$$ para a ONG 
franqueadora



disseminação 
programas sociais 

que dão certo

material confidencial

mais informações:

info@cherto.com.br

www.cherto.com.br

www.franchisestore.com.br

www.endeavor.org.br


