
ricano, conseguira emagrecer mais de 100
quilos ao adotar uma dieta baseada em san-
duíches recheados com peito de peru e ve-
getais de seu cardápio. No ano seguinte, a
rede montou uma colossal campanha pu-
blicitária em que Fogie aparecia como ga-
roto-propaganda. Imediatamente chove-
ram convites para que Fogle participasse
de programas de entrevistas na ABC News,
Fox News e Oprah, e o rapaz, sempre as-
sociado à marca Subway, tornou-se um íco-
ne pop americano — ganhou até mesmo
participação especial em programas juve-
nis, como os desenhos animados Os Simp-
som e South Park. "O fato de a história de
Jared ser real fez toda a diferença", afir-
mou José Roberto Martins, da consultoria
Global Brands. Mais recentemente, o lan-
çamento de um sanduíche com apenas 6
gramas de gordura — um quinto do Big
Mac — alçou a Subway à condição de es-
tandarte da alimentação saudável nos Es-
tados Unidos e na Europa.

Dentro do esforço global de expansão



da Subway, o mercado brasileiro é um ca-
pítulo à parte. A rede chegou ao país em
1995 e rapidamente a operação se revelou
um fracasso retumbante. Das 50 lojas que
deveriam ter sido abertas na primeira fase,
somente 32 foram inauguradas. Quatro
anos mais tarde, apenas três dessas lojas
continuavam abertas. "Entramos no país
com o conceito errado", afirma DeLuca.
''As lojas eram caras, grandes demais pa-
ra uma rede que acabava de chegar." Re-
centemente, a Subway voltou a investir no
Brasil. A estratégia, agora, é apostar na-
quele que tem sido o modelo vencedor da
Subway no mundo: lojas pequenas e aten-
dimento quase personalizado. Com isso,
DeLuca espera fazer a rede dobrar de ta-
manho até o final de 2008, passando das
atuais 135 lojas para 265. "Na Subway, o
cliente tem controle total da produção de
seu sanduíche", afirma Dennís Lombardi,
da WD Partners, consultoria especializada
no setor. "Isso cria a sensação de que ele é
mais fresco e, portanto, rnais saudável."

A Subway é um bom exemplo de co-
mo uma companhia pode forjar uma no-
va imagem sem necessariamente alterar
a essência de seu negócio. Em linhas ge-
rais, os ingredientes oferecidos pela rede
são os mesmos desde sua fundação: pão,
queijo, vegetais, maionese e diversos ti-
pos de embutidos. "O que mudou foi a
percepção que o público tem da Subway",
diz Lombardi. Ao insistir no mote da co-
mida saudável, a Subway criou ern torno
de si uma aura socialmente responsável,
ainda que a rede continue vendendo, sim,
sanduíches — alguns tão calóricos quan-
to um Big Mac. Seu apelo saudável aca-
bou transformando-a numa espécie de ob-
jeto do desejo entre donos de shopping
centers e redes de supermercado. Em mea-
dos de janeiro, a Subway ultrapassou o
McDonald's como a rede com o maior nú-
mero de pontos-de-venda nas lojas Wal-
Mart, a maior rede varejista do mundo —
ela própria empenhada em reforçar a ima-
gem de empresa ambiental e socialmen-
te responsável. Há três anos, havia somen-
te uma Subway instalada num Wal-Mart,
no interior dos Estados Unidos. "Com o
Wal-Mart, a Subway tem uma grande pos-
sibilidade de ultrapassar o McDonald's
em número de lojas. Afinal, o Wal-Mart
é uma das empresas com maior capilari-
dade do planeta", diz Michael Schaefer,
da consultoria Euromonitor. •

Text Box
Fonte: Exame, ano 42, n. 2, p. 88-89, 13 fev . 2008.




