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A Localiza Rent a Car foi eleita A Melhor Franquia do Brasil, na sexta edição do prêmio 
promovido pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios, da Editora Globo. A festa de 
premiação aconteceu no último dia 16, no Citibank Hall, em São Paulo. "A Localiza foi a grande 
merecedora do prêmio", avaliou Sandra Boccia, diretora de redação da Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios. Na mesma cerimônia, o Ragazzo recebeu o prêmio A Melhor Franquia 
Emergente. 
 
Na festa de premiação promovida pela publicação, também receberam troféus 12 empresas 
que se destacaram, cada uma em seu segmento (veja a lista completa ao lado). A Localiza foi 
a vencedora na categoria Veículos. 
 
Na ocasião, aconteceu o lançamento do anuário As Melhores Franquias do Brasil 2009, da 
Pequenas Empresas & Grandes Negócios. Ao todo, participaram da avaliação da publicação 
296 empresas de franquia e, além da lista das campeãs de cada categoria, a publicação traz 
diversos rankings e reportagens sobre o setor, fazendo um raio x do negócio. "O guia é feito 
com extremo rigor jornalístico e põe à disposição informações em quantidade e de qualidade 
que servem de parâmetro para o leitor que quer conhecer melhor o setor", falou Sandra. 
 
O anuário As Melhores Franquias do Brasil começou a ser publicado há seis anos. "É feita uma 
análise rigorosa que torna o guia único. A publicação também passou neste ano por uma 
reformulação gráfica e editorial", contou Sandra. 
 
Para avaliar as empresas premiadas foram levados em conta três principais critérios: a 
satisfação dos franqueados, o desempenho e a qualidade da rede analisada. A empresa 
responsável pela coleta e análise dos dados da pesquisa foi o Serasa. Um comitê gestor 
formado por profissionais da área, por representantes da ABF (Associação Brasileira de 
Franquias) e da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios. "Além do rigor técnico da 
pesquisa, há um debate dos conselheiros que amparam essa decisão final. Não são apenas os 
números, mas existe um bastidor", complementou.  
 
O anuário traz informações sobre a marca, o investimento necessário e os funcionários das 
franquias. "Apesar de haver sempre um vencedor, tem também uma classificação por estrelas 
que facilita o entendimento do setor. Não é porque a franquia não está em primeiro lugar que 
ela não é uma boa opção de investimento", explicou Sandra. 
 
As franquias têm. Apresentado um crescimento expressivo. Em 2008, o setor apresentou 
receita de R$ 55 bilhões, um aumento de 19,5% em relação ao ano anterior. "A despeito da 
crise internacional, a projeção do setor é muito animadora. O crescimento esperado para este 
ano é de 13%", disse Sandra. 
 
Com a crise, a procura por franquias até cresceu. "O setor de franquia até tira partido da crise. 
Montar uma franquia é uma opção mais palpável nessa época. Neste cenário, cresce a 
importância de lançar uma publicação como essa", concluiu Sandra. 
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