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Franquia social. O conceito é novo e polêmico. Remete diretamente ao modelo comercial 
amplamente difundido pelas cadeias de fast food, vestuário ou perfumes. Mas difere dele 
exatamente neste ponto: o do lucro financeiro. As franquias sociais não criam vínculos comerciais 
com os franqueados. Não visam o lucro financeiro. Mas apesar disto, muitas das existentes hoje 
no país cobram pelo repasse da suas fórmulas de sucesso. Razão pela qual vêm recebendo duras 
críticas e encontrado resistências no terceiro setor. 
 
Em tese, a autêntica franquia deveria garantir a replicação, com qualidade, de seus processos de 
operação, como modo a garantir a sua rápida disseminação pela sociedade. De que forma? 
Transferindo sua marca, experiências e prestígio para entidades em condições de estender o 
trabalho a localidades onde normalmente a "matriz" não teria condições de atuar. É assim que 
entendemos franquia social no CDI - Comitê para Democratização da Informática. E que 
passamos a encarar a nossa rede, hoje com 33 franqueados sociais no Brasil e 11 no exterior. 
 
Viviane Senna costuma definir a franquia social como um método que permite "replicar sem 
reinventar a roda, especialmente no Brasil, onde os problemas existem no atacado, mas são 
combatidos no varejo". Concordo e vou além. Na minha opinião, a franquia social é um meio e 
não um fim. Um meio de garantir a qualidade e aumentar a capilaridade dos projetos sociais aos 
quais se destinam. 
 
Evidentemente, a apropriação do conceito de franquia por uma ONG traz vantagens e 
desvantagens. Entre as vantagens incontestáveis estão o aumento da visibilidade e da 
credibilidade do trabalho entre patrocinadores e apoiadores em potencial. A maioria das empresas 
que investem no terceiro setor quer 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. 
 
 
Outras vantagens são 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. 
 
Entre as desvantagens podemos apontar todo o rol comum às franquias comerciais no tocante ao 
relacionamento franqueador/franqueado. O que tem tornado a escolha dos franqueados um 
processo cada vez mais rígido, balizado por diversos critérios de seleção. E acelerado a 
"profissionalização" através da instituição de direitos e deveres entre as partes, buscando um 
processo cada vez mais colaborativo e co-responsável. Trabalho de parceria, na acepção da 
palavra. 
 
Precursor no conceito no Brasil, o consultor Marcelo Cherto já assessorou dezenas de projetos e 
assegura que não há uma forma única de estruturar uma franquia social. De fato, elas podem ser 
simples, como a do Cren (Centro de Recuperação e Educação Nutricional), que criou uma método 
de tratamento da desnutrição facilmente aplicável por outras instituições. Ou mais semelhantes a 
redes de franquias tradicionais, como o projeto educacional da a Comunidade Inamar, de 
Diadema, com mais 12 unidades no grande ABC. As duas importantes referências do sucesso das 
franquias sociais no país. 
 
Sabemos que ainda há muito o que aperfeiçoar no modelo. Mas não há dúvidas de que a franquia 
social aponta um caminho promissor, de grandes oportunidades para o terceiro setor em um país 
que não pode desperdiçar tempo, nem recursos, e que tem muita pressa em diminuir a 
desigualdade sócio-econômica. Qualquer projeto social que tenha metodologia bem formatada 
pode ser franqueado. O maior desafio a vencer é, sem dúvida, afastar o preconceito e, com um 
bom planejamento, dar o primeiro passo. 
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