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Regulamento do Prêmio 

As Melhores Franquias do Brasil 2020 

 
 

1. Destaques da edição 2020 

O Guia de Franquias 2020 dará destaque a todas as redes que alcançarem a cotação de 
cinco estrelas no prêmio As Melhores Franquias do Brasil 2020. Essa cotação será calculada a 
partir das notas da marca nos três quesitos avaliados: desempenho da rede, qualidade da rede e 
satisfação do franqueado. A Franquia do Ano – o grande prêmio da edição – será selecionada entre 
as redes que tiverem obtido cinco estrelas. Também será premiada a Melhor Microfranquia, 
escolhida entre as marcas que exijam até R$ 90 mil de investimento inicial. 

 

2. O Prêmio 

Instituído em 2004, o prêmio As Melhores Franquias do Brasil é uma iniciativa da revista 
Pequenas Empresas & Grandes Negócios, publicada pela Editora Globo S/A. O trabalho visa 
incentivar o empreendedorismo e orientar leitores interessados em investir em um negócio próprio 
por meio de uma franquia. 

Único do gênero no país, o prêmio, As Melhores Franquias do Brasil, tem como objetivo 
premiar a melhor rede do país e as redes que obtiveram melhor resultado em desempenho, 
qualidade e satisfação do franqueado. A premiação conta ainda com uma categoria especial, a de 
Melhor Microfranquia. O projeto é realizado sem qualquer tipo de sorteio ou operação semelhante.  

As informações obtidas a partir da pesquisa, realizada tanto com os franqueados quanto 
com os franqueadores, serão publicadas nas reportagens e nas tabelas do anuário Guia de 
Franquias, com circulação prevista para junho de 2020. A pesquisa será publicada, em sua 
totalidade ou parcialmente, em canais impressos e digitais. 

 

3. A metodologia 

 A avaliação das redes será feita com base nas respostas de franqueados e franqueadores 
aos questionários elaborados pelos organizadores do prêmio. A forma de acessar esses 
questionários na internet está descrita no item 6 deste regulamento, e os prazos para inscrição e 
preenchimento dos questionários estão definidos no item 7. 

As redes serão divididas por ramo de atividade. Em 2020, serão 12 ramos: alimentação; 
cafeteria e confeitaria; casa, decoração e presentes; cosméticos, perfumaria e farmácia; ensino de 
idiomas; cultura e lazer; saúde e bem-estar; serviços de limpeza e de conservação; serviços gerais; 
treinamentos e cursos; veículos; vestuário, calçados e acessórios.  
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A avaliação das melhores franquias por ramo de atividade refere-se à atuação da rede em 
2019 e leva em consideração três quesitos: o desempenho da rede, a qualidade da rede e a 
satisfação dos franqueados. A nota final de cada franquia será determinada com base nos pontos 
obtidos pela rede, em cada um dos três quesitos de avaliação. O quesito satisfação dos 
franqueados tem peso de 40% na nota final; o de desempenho da rede, de 30% da nota final; e o 
de qualidade da rede, de 30% da nota final. 

Posteriormente, essas notas finais serão convertidas em um sistema de estrelas (de três a 
cinco). O agrupamento das redes segundo o número de estrelas será feito utilizando um modelo 
matemático. As redes participantes da pesquisa terão a sua cotação em estrelas publicadas junto 
das informações de investimento em uma unidade da marca. 

As franquias somente poderão utilizar suas classificações em número de estrelas em peças 
de publicidade e de marketing se divulgarem, ao lado, o ano do prêmio, no caso, 2020.  

As redes com cinco estrelas serão destacadas na publicação, dentro de cada ramo de 
atividade. A concessão de cinco estrelas não se restringe necessariamente à rede que obtiver a 
maior pontuação no seu ramo de atividade. 

Estarão habilitadas a concorrer ao prêmio A Melhor Franquia do Brasil 2020 somente as 
redes que obtiverem cinco estrelas em seus respectivos ramos de atividade.  

A escolha da grande vencedora como A Melhor Franquia do Brasil 2020 será feita pelos 
integrantes do Conselho Consultivo e pelos diretores do Núcleo de Jornalismo de Negócios da 
Editora Globo, com base nos critérios de credibilidade da rede, relevância econômica do negócio e 
reconhecimento da marca no mercado. A Serasa Experian, empresa encarregada de compilar os 
dados da pesquisa, não tem direito a voto nesta eleição.  

Será concedido, também, o prêmio de Melhor Microfranquia 2020. Poderão concorrer à 
categoria Microfranquia apenas as franquias que exijam capital inicial de até R$ 90 mil (noventa mil 
reais).  

As redes que participam da pesquisa devem enviar, obrigatoriamente, a relação 
COMPLETA de seus franqueados, seguindo alguns critérios que visam a integridade e a 
independência dos franqueados na participação da pesquisa: 

a) A lista deverá conter todas as unidades franqueadas que estão ou estiveram em 

operação de 01/01/2019 a 31/12/2019; 

b) A lista deverá conter todas as informações necessárias para o contato da Serasa Experian 

com o próprio franqueado, seguindo o layout padrão disponível no site (CPF, CNPJ, 

Nome ou Razão Social, telefone e endereço completo); 

c)  O franqueador precisa garantir a privacidade e a independência das respostas da 

unidade franqueada constante da lista. Não será admitida qualquer forma de pressão ou 
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coerção que tire a autonomia do franqueado em expressar os seus sentimentos em 

relação aos investimentos realizados e as taxas de retorno obtidas até a data da pesquisa; 

d) Não será aceito qualquer endereço, eletrônico ou físico, que demonstre centralização ou 

controle das respostas dos franqueados; 

e) Não será permitido que terceiros, que não diretamente delegados pelo próprio 

franqueado, respondam à pesquisa. 

Todos os itens acima serão auditados e qualquer violação detectada será imediatamente 

levada ao conselho editorial. 

Caso ocorra a constatação de dados inconsistentes e/ou incorretos de uma rede participante, 

ou que viole uma das premissas citadas no item acima, a Editora Globo poderá punir a rede 

na pontuação ou até desqualificar a rede do ranking. 

Uma das exigências para a rede estar apta a concorrer ao prêmio é que um número mínimo 
de franqueados responda à pesquisa. O número mínimo de respostas de franqueados leva em 
conta o tamanho da rede, de forma a garantir a representatividade estatística da pesquisa. 

Outra exigência para a rede estar apta a concorrer ao prêmio é que seja informado o 
número de unidades fechadas em 2019. Caso a rede não informe esse número, não poderá figurar 
entre os destaques do Guia de Franquias 2020. 

A prioridade dos dados a serem informados são os dados individuais de cada marca. Em 
regime de exceção, serão aceitas informações consolidadas de marcas distintas se estas forem 
comercializadas em conjunto. Neste caso, solicitamos que anexem cópia da Circular de Oferta de 
Franquia (COF) para análise, independentemente de filiação com a Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), e descrevam no questionário as marcas que tiveram os dados consolidados. 

O máster franqueado responderá como franqueador somente se este for sediado fora do 
país; caso contrário, o máster franqueado deverá responder a pesquisa como franqueado. 

As redes que abriram seu franchising no ano atual ou as redes que não possuem unidades 
franqueadas, mas já estão formatadas para essa gestão, sairão no ranking como “NÃO 
AVALIADAS”, devido à peculiaridade da análise. 

 

4. O Conselho Consultivo 

Um Conselho Consultivo, formado por representantes das redes de franquia e especialistas 
da área, integra o projeto da Editora Globo. 
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Os integrantes do Conselho Consultivo têm as seguintes atribuições:  

1) Analisar e aprovar a metodologia da pesquisa elaborada pelos organizadores do 

prêmio;  

2) Ratificar ou não o nome da melhor microfranquia; 

3) Escolher a melhor franquia do Brasil entre as marcas que conquistaram cinco 

estrelas. 

 Os franqueadores que participam do Conselho estão impedidos de concorrer aos prêmios 
(melhor franquia e melhor microfranquia), embora possam participar da pesquisa e ter sua 
classificação em estrelas divulgada no anuário Guia de Franquias 2020.  

O Conselho Consultivo é soberano e não cabe recurso de suas decisões, especialmente 
em relação à escolha da melhor franquia do ano e da melhor microfranquia. 

 
 

5. Sobre a participação das redes 

Todas as redes de franquia que operam no Brasil podem participar do levantamento que 
vai apurar as melhores redes do país, desde que sejam constituídas de acordo com a Lei 8.955, de 
15 de dezembro de 1994, reconhecida como Lei da Franquia. 

As redes NÃO FILIADAS à Associação Brasileira de Franchising (ABF) que desejarem 
concorrer ao prêmio deverão anexar, no questionário da pesquisa, uma cópia da Circular de Oferta 
de Franquia (COF). 

O prazo para envio da cópia da COF é apresentado no item 7 deste regulamento. A falta 
de apresentação do documento dentro do prazo estabelecido implicará a eliminação da rede na 
pesquisa. A COF é um documento que toda rede de franquia dispõe, por exigência da lei.  

As redes filiadas à ABF estão dispensadas de apresentar a COF, uma vez que o documento 
é exigido no ato de filiação à entidade, de acordo com seu Estatuto.  

Para as redes serem consideradas aptas a concorrer ao prêmio As Melhores Franquias do 
Brasil 2020 é necessário que: 

a) A rede preencha por completo o questionário que será disponibilizado na internet 

pelos organizadores da pesquisa; 

b) A rede envie à equipe técnica da Serasa Experian, por meio do site, a relação 

COMPLETA de seus franqueados; 

c) Um número mínimo de franqueados responda à pesquisa de satisfação (item 3); 

d) A rede envie para a Serasa Experian, por meio do site, uma cópia da Circular de 

Oferta de Franquias (COF), caso não seja filiada à ABF – Associação Brasileira de 

Franchising;  

e) Sejam respeitados os prazos definidos no item 7. 
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O comitê detém o direito de desqualificar a participação de uma rede na pesquisa caso 

não sejam cumpridas as exigências descritas neste regulamento ou identifique aspectos que 

contrariem as diretrizes da publicação. 

A relação de franqueados, contendo razão social completa, CNPJ, nome mais conhecido, 
endereço completo, telefone, site e e-mail de cada um deles, deverá ser encaminhada diretamente 
à Serasa Experian pelo site https://www.serasaexperian.com.br/landingpage/melhores-franquias-
brasil-franqueador, no momento do envio do questionário.  

Os organizadores do prêmio entrarão em contato com os franqueados das redes utilizando 
a listagem fornecida previamente pelo franqueador para convidá-los a responder ao questionário 
de avaliação das redes em que participam. 

Para garantir a independência dos franqueados na avaliação que fazem de suas redes, a 
Serasa Experian compromete-se a manter em sigilo absoluto a identidade dos que responderem 
ao questionário.  

 

6. Inscrição 

A inscrição para o prêmio deve ser feita pelos franqueadores por meio do site 
https://www.serasaexperian.com.br/landingpage/melhores-franquias-brasil-franqueador, após 
recebimento de comunicação eletrônica. Caso não receba o convite, a rede poderá acessar o 
questionário no próprio site, ou obter informações pelo e-mail 
faleconosco_franquias@br.experian.com 

  

7. Prazos 

O prazo para envio dos questionários preenchidos para o prêmio As Melhores Franquias 
do Brasil 2020 termina, impreterivelmente, em 13 de março (sexta feira), às 23h59min. 

O prazo para envio da relação de franqueados da rede e da Circular de Oferta de Franquias 
(COF), documento pedido às redes não afiliadas à ABF, se encerrará também em 13 de março 
(sexta feira), às 23h59min. 

 

8. Disposições finais 

A direção da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios e o Conselho Consultivo 
reservam-se o direito de modificar o presente regulamento e comunicar as redes participantes. 

https://www.serasaexperian.com.br/landingpage/melhores-franquias-brasil-franqueador
https://www.serasaexperian.com.br/landingpage/melhores-franquias-brasil-franqueador
https://www.serasaexperian.com.br/landingpage/melhores-franquias-brasil-franqueador
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O anuário “As Melhores Franquias do Brasil 2020” não representa um trabalho de auditoria, 
compliance ou investigação. A Editora Globo e a Serasa Experian não se responsabilizam por 
decisões de investimento tomadas com base no anuário, tampouco pela veracidade das 
informações prestadas pelos participantes. 

Todos os participantes cedem, a título gratuito, o direito de uso do seu nome, imagem e 
som de voz, sem qualquer ônus para a Editora Globo que poderá utilizá-los livremente para a 
promoção e divulgação do presente PRÊMIO e de suas edições futuras, seja em meio impresso, 
digital ou eletrônico, incluindo, mas não se limitando, ao site da Revista Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios e páginas das redes sociais da Revista Pequenas Empresas & Grandes 
Negócios e de outros títulos da Editora Globo, bem como para veiculação de conteúdo publicitário 
e institucional.  Os participantes e suas empresas poderão ser citados e/ou fotografados, direta ou 
indiretamente, em matérias jornalísticas a serem publicadas na revista Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios ou outros títulos da Editora Globo nas versões impressa e digital ou no site, bem 
como nas páginas mantidas nas redes sociais e anúncios ou materiais promocionais do Prêmio por 
prazo indeterminado. 

Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pelo Conselho Consultivo do 
prêmio, por maioria simples de voto. A Editora Globo e a direção da revista Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios reservam-se o direito de vetar qualquer resolução do Conselho Consultivo que 
venha a prejudicar o cronograma de execução da pesquisa. 

Para as disposições deste regulamento não cabem recursos de qualquer natureza.   

 

São Paulo, Janeiro de 2020. 


