
QUE O AMERICANO FRED
DeLuca diz é levado a sério
nas altas rodas de negócios in-

ternacionais. Em 1965, aos 17 anos e
com apenas US$ l mil no bolso, ele
abriu a primeira loja da rede Sub-
way nos Estados Unidos. Prometeu
tornar a marca famosa e conseguiu.
Hoje, a cadeia de lanchonetes tem
29.093 unidades espalhadas por 86
países. Um número fabuloso, já que
o McDonald's, gigante do setor, pos-
sui 31,8 mil unidades ao redor do
planeta. Em 2006, a diferença entre
as duas redes era de quatro mil uni-
dades. Neste ritmo, em breve, a
Subway deverá ser anunciada como
a nova "maior cadeia de fast-food do
mundo" (em número de lojas), des-
bancando o McDonakTs. Em termos
de faturamento global, o McDonald's
é líder incontestável: US$ 22,8 bi-
lhões por ano, contra US$ 11 bilhões
da Subway. No Brasil, a distância
entre as duas redes é ainda maior. A
Subway tem 141 lojas e o McDo-
nald's, 554. Fred DeLuca diz que irá
superar o McDonald's em número de
lojas em 2010, embora ele tenha ou-
tros concorrentes por aqui, como o
Bob's, que está em fase de forte ex-

pansão. Em entrevista concedida à
DINHEIRO, o fundador e presiden-
te da Subway, hoje com 60 anos, res-
salta que a rede oferece "opções
mais saudáveis de alimentação" ao
consumidor moderno, por ter um
cardápio com vários lanches frios. E
avisa: "Vou ser o número l no Brasil
e no mundo".

DINHEIRO - A rede Subway deve ul-
trapassar o McDo-
nald's em número de
unidades no mundo. O
que levou a isso?
DeLuca - Faz tempo
que, somos conhecidos
no mercado como al-
ternativa saudável
para o tradicional e
gorduroso fast-food.
Há mais consumidores hoje interes-
sados em um estilo saudável de
vida. Daí surge o maior interesse
pela marca Subway. Além. disso, as
franquias Subway são muito compe-
titivas em termos de custos iniciais,
equipamentos necessários e espaço
exigido para a instalação da loja.
Temos um sistema operacional tes-
tado e aprovado. Mas não olhamos
para outras marcas para saber
como estamos indo. Em vez disso,

nós olhamos as oportunidades para
a nossa marca e nossas unidades
franqueadas. Queremos levar a ex-
periência Subway para consumido-
res de todo o mundo.

O que significará para a Subway ser
a maior cadeia do mundo do ramo
de alimentação?
Nós pretendemos ser o número l
não apenas em número de restau-

rantes abertos, mas
também de consumido-
res satisfeitos em todos
os mercados em que
atuamos. Isso será
uma tremenda realiza-
ção, mas quando atin-
girmos este marco não
iremos parar por aí.
Continuaremos a de-

senvolver produtos que os clientes
desejam e a oferecer excelente servi-
ço nas lojas.

Qual a participação do Brasil nesse
contexto? A que ritmo a rede cres-
ce por aqui?
O Brasil é um dos dez mais impor-
tantes mercados do mundo para a
marca Subway. Nossa expectativa é
de que seja o maior mercado dentro
da América Latina e do Caribe. Nós
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temos a expectativa
deter o mais alto rit-
mo de crescimento,
nos próximos anos,
entre todas as redes
instaladas no Brasil.
Há muitos sinais po-
sitivos na economia
brasileira, tanto ago-
ra quanto no futuro.
Além disso, oferecemos um negócio
de baixo investimento em relação a
outras marcas de franquias do ramo
de alimentação. O que significa que
a oportunidade de se tornar um
franqueado da Subway está ao al-
cance de um número maior de pes-
soas. Nós temos um grande time de
franqueados no País e de executivos
para ajudar a acelerar nosso cresci-
mento e sucesso no Brasil.

Nessa corrida, as características dos
produtos são fundamentais. A Sub-
way oferece saladas e lanches frios,
montados pelo cliente. Como isso
contribui para o avanço da rede?
O que a Subway oferece são opções
aos clientes. Se o cliente desejar ter
alguma coisa mais saudável, vai
achar. Se quiser algo, talvez 'não tão
saudável, ele poderá encontrar tam-
bém. A obesidade já é uma preocu-
pação em muitas partes do mundo e
estamos orgulhosos por oferecer uma
pequena parte da solução do proble-
ma, proporcionando opções mais

saudáveis aos con-
sumidores.

Quais característi-
cas do modelo de
franquia da Sub-
way permitem um avanço tão rápido
ao redor do mundo?
Basicamente, os baixos custos ini-
ciais da franquia e a capacidade de
adaptar o modelo a vá-
rios lugares. Nós so-
mos capazes de levar o
conceito Subway para
onde as pessoas estão,
em localizações não
tradicionais, como uni-
versidades e aeropor-
tos. Nós temos também
a sorte de atrair exce-
lentes franqueados,
pessoas com, espírito
empreendedor que de-
sejam ter o próprio negócio. Além
disso, embora nosso menu principal
seja basicamente o mesmo, há op-
ções de produtos adaptados para

cada mercado, de
modo a satisfazer
o paladar local.

Em 1995, a Sub-
way desembar-
cou no Brasil, por
meio de um mas-

ter-franqueado, mas não foi bem-
sucedida. Em 2003, a empresa re-
tomou a expansão, desta vez co-
mandando diretamente as opera-
ções. Recentemente, houve novas

mudanças na direção
no País. O que isso
significa?
Nós temos uma tre-
menda equipe de agen-
tes de desenvolvimento
e franqueados no Bra-
sil e estamos ansiosos
para avançar no Pais.
Nós estamos também
olhando para pessoas
que desejam se juntar

ao nosso time e crescer conosco. Po-
demos afirmar que estamos engaja-
dos no desenvolvimento do Brasil e,
como parte desse engajamento, esta-
mos abrindo um novo escritório da
empresa em Curitiba, que irá gerar
novos empregos para a comunidade
local e oferecer melhor seviço e su-
porte aos nossos franqueados.

Qual a perspectiva para o Brasil?
Nós temos planos de ter 265 res-

taurantes abertos no
Brasil até o fim de
2008 e esperança de
passar o McDonald's
(atualmente com, 554
restaurantes) no
Brasil em 2010. Nos-
so plano é ser o nú-
mero l no Brasil e
no mundo.
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 553, p. 56-58, 7 maio. 2008.




