
ENTREVISTA

"SEREMOS A MAIOR REDE
DE FAST-FOOD DO MUNDO"
Fred DeLuca, fundador da Subway, diz que a cadeia
americana de lanchonete passará o McDonald's e será
a primeira do ramo. Isso em menos de três anos

POR RICARDO OSMAN

om 1.000 dólares no bol-
so, emprestados por um
amigo, o americano Fred
DeLuca fundou a rede de

sanduíches Subway, em 1965. Ho-
je, a cadeia de lanchonetes é a maior
em número de lojas dos Estados
Unidos, à frente do McDonald's, es-
tá presente em 85 países e é dona
de um faturamento de 9 bilhões de
dólares por ano.

O que mais chama a atenção no
negócio de DeLuca é a velocidade
formidável com que a marca se ex-
pande pelo planeta. Segundo a re-
vista Entrepreneur, a Subway
abriu, de 2004 para 2005, nada me-
nos do que 2.225 unidades. Nesse
período, o McDonald's inaugurou
349 lanchonetes e possui atual-
mente 30.000 lojas em todo o mun-
do. A Subway tem 26.000. Mas, ao
ritmo atual de inaugurações, De-
Luca deverá zerar a diferença em
menos de três anos. Pontos meno-
res com poucos equipamentos e
um cardápio que não inclui fritu-
ras são algumas das razões que im-
pulsionam a expansão.

No Brasil, a rede desembarcou
em 1995, mas tropeçou logo na saí-
da. O master-franqueado que deti-
nha o direito de explorar a marca
no país fez uma gestão desastrosa,
com unidades superdimensionadas
em locais inadequados. Em 2003,
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dólares por ano. Em 2000, lançou
o livro Start Small, Finish Big:
15 Key Lessons to Start and Run
Your Own Successful Business
(Comece pequeno, termine
grande...15 lições para iniciar e
administrar seu negócio de
sucesso), sem tradução no Brasil
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É graduado em Psicologia pela
Universidade de Bridgeport,
Connecticut, Estados Unidos

DeLuca reformulou a estratégia e
livrou-se do master-franqueado.
Sob seu comando, a rede hoje con-
ta com 80 lojas. Aqui, DeLuca leva-
rá mais tempo, cerca de sete ou oito
anos, para ultrapassar o McDo-
nald's, hoje com 542 lanchonetes.
Da sede da empresa, na cidade de
Milford, em Connecticut, na costa
leste americana, DeLuca concedeu
a seguinte entrevista a Pequenas
Empresas & Grandes Negócios:

• A Subway é a cadeia de fast-food
que mais cresce em número de uni-
dades no mundo, A que o senhor
atribui este sucesso?

São vários os fatores. Nosso sis-
tema de franquias foi simplificado,
com a abertura de escritórios da
empresa em vários países, para
um contato mais próximo com os
franqueados. Oferecemos um bom
suporte e fazemos um eficiente
controle da qualidade e do atendi-
mento. A chave do sucesso está,
porém, na capacidade de adapta-
ção do cardápio ao gosto local.
Uma vez que cada cliente selecio-
na os próprios ingredientes, en-
quanto o sanduíche está sendo
montado, podemos sempre apelar
para as preferências locais.

• Como é feita esta adaptação na
prática?

Tentamos manter o cardápio bá-
sico idêntico em todo o mundo. Ao
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mesmo tempo, abrimos espaço
para opções locais que os fran-
queados prefiram servir. Também
alteramos itens para satisfazer pre-
ferências culturais ou religiosas.
Os itens vão de molhos, verduras
e legumes até sanduíches inteiros.
Na Bélgica, por exemplo, não é
raro os clientes pedirem para pôr
milho em seus sanduíches. Em
áreas dos Estados Unidos, de po-
pulações de origem hispânica, ofe-
recemos abacate para compor os
sanduíches. Na Alemanha, vende-
mos cerveja. Na índia, um país
com grande população hindu e
muçulmana, não usamos carne de
boi ou de porco, substituídas por
carne de cordeiro ou peru.

• A arquitetura das lojas também
muda ao redor do mundo?

A maioria das lojas é desenha-
da a partir do projeto já existente
dos edifícios em que se instalam.
Tentamos encaixá-las de maneira
harmoniosa na vizinhança. Na Eu-
ropa, por exemplo, onde muitos
edifícios têm mais de cem anos, to-
mamos o cuidado de não interfe-
rir no caráter histórico da fachada.
Nos países asiáticos e do Oriente
Médio, traduzimos o nome da lo-
ja na fachada para a linguagem
escrita local, o que às vezes signi-
fica fazer um novo logotipo.

• Como enfrentar as críticas dos
grupos anticalóricos?

Temos uma posição privilegiada
neste assunto. As pessoas nos
vêem como uma solução e não co-
mo um problema quando falam de
alimentação mais saudável. Nos-
so foco é a comida fresca: oferece-
mos uma ampla seleção de verdu-
ras e legumes. Além disso, cada
sanduíche é feito de acordo com as
especificações do cliente. Isso ex-
plica, também, o forte crescimen-
to da rede. Mas é importante lem-
brar que as pessoas adoram op-

ções. Então, acredito que todo o
tipo de restaurante terá seu lugar.

• A Subway tem hoje 26.000 uni-
dades ao redor do mundo. São
4.000 a menos do que o McDo-
nald's. O sr. espera ultrapassar o
McDonald's em breve?

Sim, seremos a maior rede. Isso
será motivo de grande honra e or-
gulho para mim e para todos os
membros da Subway. Já temos
mais pontos-de-venda do que o
McDonald's nos Estados Unidos,
no Canadá, na Austrália e na No-
va Zelândia. Uma de nossas metas
é ser a número um em cada mer-
cado em que atuamos. Não pode-
mos repousar sobre nossos louros.

• O Brasil forma com a Rússia, a
índia e a China o grupo Br/c, São
países emergentes que deverão as-
cender no ranking das maiores eco-
nomias globais. A Subway está de
olho nesses países?

Sem dúvida. Atualmente, esta-
mos construindo as fundações da
rede em cada um desses países.
Estamos recrutando e treinando
franqueados, implantando uma
base de clientes e nos preparando
para um crescimento intenso nos
próximos anos.

• Em 1995, quando desembarcou
no Brasil através de um master-
franqueado, a Subway não foi bem-

sucedida. Em 2003, sem o master,
a empresa retomou a expansão. O
que mudou?

Aprendemos que o franquea-
mento direto, ou seja, realizado
por meio de escritórios próprios,
é a maneira mais bem-sucedida
de implantar nosso negócio em
cada país. A experiência brasilei-
ra prova isso. Um escritório local
possibilita à empresa maior con-
trole sobre o desenvolvimento das
lojas, sobre a elaboração do car-
dápio e a adequação da franquia
às normas regionais. Além disso,
e mais importante, permite uma
comunicação direta com os fran-
queados. Ter uma boa comunica-
ção com eles é um dos aspectos
mais relevantes para uma rede
dar certo.

• Quais os planos da Subway para
o Brasil?

Deveremos ter 300 lojas dentro
de cinco anos. E 1.000 lojas em dez
anos. Queremos ser a rede núme-
ro um no país.

• O sr. iniciou seu negócio com ape-
nas 1.000 dólares e agora coman-
da uma rede global. O que recomen-
da aos novos empreendedores para
chegar ao sucesso?

Escrevi um livro sobre empreen-
dedorismo, com lições que podem
ser úteis. Ali digo, por exemplo,
que só porque um negócio é pe-
queno não significa que ele não
será grande um dia. Todos devem
pensar como visionários e estabe-
lecer objetivos de longo prazo. É
preciso aprender fazendo algo e
não apenas pensar a respeito de
algo. Às vezes, é melhor atirar na
direção em que você quer ir, mes-
mo que sem muita precisão, do
que não atirar nunca. Você acerta
atirando, ajustando a mira. Melho-
re seu negócio continuamente e
atraia novos clientes todos os dias.
Seja persistente e não desista. 
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