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● As 10 construturas brasileiras
que mais perderam valor desde

que lançaram ações na Bovespa

D epois de um amargo
fracasso na primeira
tentativa de estabele-
cer-se no Brasil, a re-
de americana de res-
taurantes Subway

mudou sua fórmula de negócios e es-
tá conseguindo crescer a uma taxa
média de oito lojas por mês. Saiu de
cena o master franqueado brasileiro
que vivia em pé de guerra com os par-
ceiros para dar lugar aos agentes de
desenvolvimento regionais, executi-
vos da Subway encarregados da ven-
da de franquias e da supervisão das
lojas – há dez deles na rede. Idem pa-
ra as lojas enormes, que ficavam às
moscas e foram substituídas por uni-
dades menores, com área entre 32 e
150 metros quadrados.

A Subway, que chegou a ter 52 lojas
em seus melhores momentos, na dé-
cada de 1990, foi definhando até redu-
zir-se a apenas duas unidades em
2002, quando iniciou a reestrutura-
ção. A rede espera terminar este ano
com 500 unidades e um faturamento
de cerca de R$ 350 milhões, atrás ape-
nas do Bob’s e do McDonald’s, vice-lí-
der e líder do mercado brasileiro de
fast-food.

Não por acaso, o americano Brian Ma-
rino, diretor para a América Latina e Ca-
ribe da Subway, passa cada vez mais tem-
po no Brasil, atualmente o 7º maior mer-
cado da companhia, que no ano passado
faturou US$ 13 bilhões no mundo, em
suas 32 mil lojas. No radar de Marino se
destaca uma meta que é quase uma ob-
sessão: tomar a liderança do McDo-
nald’s como a maior rede de fast-food
em número de lojas no Brasil. “Seremos
os líderes do setor até a Copa do Mundo
de 2014, com mais de 1100 pontos”, diz
Marino. “Até lá, o Brasil vai passar a figu-
rar entre os nossos maiores três merca-
dos no mundo.”

Um dos motores da expansão da
Subway tem sido o acelerado crescimen-
to do mercado nordestino. Em 2009, a
unidade de negócios composta pelas re-
giões Norte e Nordeste foi responsável
por 20% do crescimento no número de
lojas do País. “Algumas de nossas lojas
com a maior rentabilidade no mundo
estão no Nordeste”, afirma Marino.

Mas a rede dos sanduíches à base de
baguete não deseja apenas inaugurar
mais franquias. O novo objetivo é atrair
consumidores da classe C, ampliando a
rentabilidade das unidades. “Estamos
desenvolvendo novas opções para nos-

sos franqueados aumentarem seus lu-
cros”, diz Marino. Entre elas está o café
da manhã com pão de queijo e o brigadei-
ro, que vai juntar-se aos tradicionais
cookies, reforçando o time de sobreme-
sas. “Tentamos nos adaptar à cultura
local”, diz Marino. “Não estamos aqui
para vender cheesecake.” Com promo-
ções, como a vigente Barato do Dia, na
qual o sanduíche custa R$ 5,95, a rede
tem obtido aumento de penetração nas
camadas populares. “Conseguimos ele-
var em mais de 10% nossas vendas com
essa promoção”, diz Marino. “Passa-
mos a atingir pessoas que não costuma-
vam frequentar a Subway.”

Marino está convencido de que a épo-
ca de vacas magras que a Subway viveu
no começo da década no Brasil não deve
se repetir. Segundo ele, a estratégia ini-
ciada em 2003, com a entrega do geren-
ciamento da marca e do relacionamen-
to com os franqueados aos agentes de
desenvolvimento regionais, foi a chave
para reverter a situação de penúria. “Tí-
nhamos um modelo de gestão centrali-
zado, com o tipo errado de lojas, e isso
não podia dar certo”, diz. “Nosso siste-
ma de negócios funciona muito bem
quando aplicado da maneira correta e
isso está acontecendo agora.”
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US$ 2,4 tri
é a estimativa dos gastos mundiais
com TI em 2010, segundo a consul-
toria Gartner. Trata-se de um cresci-
mento de 4,1% em relação a 2009

A segunda vida da
Subway no Brasil

Antonio Gil

Após meses de debates
no governo, foi anun-
ciado no último dia 5
de maio o Plano Nacio-
nal de Banda Larga
(PNBL). Uma semana

depois, o Diário Oficial da União
trouxe o decreto presidencial com
as diretrizes do plano e a definição
das responsabilidades dos órgãos
governamentais. Destacam-se no
texto a atribuição da gerência do
PNBL ao Comitê Gestor do Progra-
ma de Inclusão Digital (CGPID),
criado em agosto de 2009, e a reati-
vação da Telebras, que será incumbi-
da do papel de executora de ações
que decorram dos objetivos estabe-
lecidos pelo decreto.

Soube-se, na apresentação do PN-
BL, que o governo fará a capitaliza-
ção da Telebras com recursos do Te-
souro Nacional, da ordem de R$ 3,2
bilhões. O governo deverá investir
R$ 13 bilhões no PNBL até 2014, pa-
ra levar o serviço de banda larga a
40 milhões de domicílios do País,
provendo acessos a R$ 35 mensais
por conexões de 512 Kbps e R$ 15
mensais por conexões de 512 Kbps
com limites para baixar arquivos.

A divulgação do plano produziu algu-
mas repercussões negativas, em gran-
de medida pela reativação da Telebras.
Há um questionamento das empresas
de telecomunicações sobre a legalida-
de do decreto, em superposição à Lei
Geral de Telecomunicações e à Emen-
da Constitucional de 1995 que abriu ca-
minho para o processo de privatiza-
ções em telecomunicações. Tem sido
comum o questionamento derivar pa-
ra um debate ideológico sobre o papel
do Estado, que teria fracassado na ten-
tativa de prover telefonia para a popu-
lação brasileira, versus o papel da ini-
ciativa privada, que contava com um
número inferior a 20 milhões de assi-
nantes e, em 12 anos de privatizações,
hoje tem mais de 150 milhões.

Cabem, de fato, algumas interroga-
ções. A primeira é: até que ponto o PN-
BL será capaz, ou não, de gerar um mo-
delo eficiente de provisão de infraes-
trutura e serviços de banda larga? Uma
das dificuldades que vemos é que o
modelo tributário do setor de teleco-
municações não foi reconsiderado. Se
é verdade que a tributação concentra-
se, essencialmente, nas mãos dos Esta-
dos, não é menos verdade que a eleva-
da carga de tributos do setor é um pro-
blema do País como um todo, União in-
clusive. Esta questão continua de pé.

Enquanto a tributação no setor perma-
necer da ordem de 43%, este será um
fator seriamente restritivo à oferta de
banda larga universal, de qualidade e a
preços competitivos para os usuários.

Dúvidas. Há dúvidas também sobre se
a nova Telebras será capaz de introdu-
zir uma alavanca competitiva no mer-
cado, barateando preços. A envergadu-
ra da operação pode implicar custos
muito maiores do que os imaginados,
sobrecarregando o Tesouro Nacional.
Por outro lado, há temores fundados
de que o CGPID, formado apenas por
ministérios e agências governamen-

tais, possa ser guiado por uma discri-
cionariedade pouco recomendável. Co-
mo não há previsão de se criar um fó-
rum consultivo formado a partir de
partícipes e usuários do sistema, o ris-
co é o de que haja baixa capacidade de
diálogo do setor público com o setor
privado.

O decreto parte de diretrizes justas,
mas, como elas ainda estão num plano
de intenções, restam dúvidas sobre
sua implementação. À nova Telebras,
por exemplo, caberá prover infraestru-
tura de banda larga para o setor públi-
co, mas também entrar na operação de
mercado nas localidades onde o CG-

PID definir que “não há oferta ade-
quada de serviços de acesso à inter-
net”. À Anatel caberá “obrigar o
compartilhamento de infraestrutu-
ra” pelas operadoras, mas há pouca
visibilidade quanto aos aspectos re-
gulatórios desta medida.

Em seminário promovido pela
Brasscom e pela Telcomp em outu-
bro, em conjunto com a Confedera-
ção Nacional da Indústria e a Funda-
ção Getúlio Vargas, entre dez diretri-
zes sugeridas, destacamos uma que
nos parece essencial: o PNBL deve
incentivar, antes de mais nada, a
competição e a escolha do consumi-
dor. O governo deveria assumir um
papel de liderar os mercados, mas
sem substituí-los onde estes podem
desempenhar um papel relevante.

A resposta adequada a este desa-
fio estará, a nosso ver, no centro das
preocupações e necessidades da so-
ciedade. Muito diálogo deve o gover-
no buscar para que o PNBL seja
mais do que uma intenção e possa
evoluir em relação a suas grandes li-
mitações de velocidade de acesso.
Pois a largura de banda buscada nos
planos de vários países do mundo,
na faixa de 100 megabits ou mais,
não é luxo ou imposição tecnológi-
ca. É requisito de bons e eficientes
serviços ao cidadão, bem como de
competitividade da economia.
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Empresa Data do IPO Perda (em %)

Inpar 5/junho/2007 86,5

Cr2 20/abril/2007 73,4

JHSF 11/abril/2007 68,2

CC 30/janeiro/2007 65,7

Generalshopp 27/julho/2007 52,2
Brookfield 20/outubro/2006 52,1

Even 30/março/2007 46,7

Br Brokers 26/outubro/2007 44,5

Tecnisa 31/janeiro/2007 41,8

Trisul 11/outubro/2007 40,5
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SETOR IMOBILIÁRIO
O mau humor do pregão
fustiga as empresas
O mau humor dos investidores, que
recrudesceu na esteira da crise da Gré-
cia, aumentou ainda mais a má vonta-
de do mercado com as empresas do
setor imobiliário listadas na Bovespa,
acentuando a tendência negativa ini-
ciada no segundo semestre de 2008.
Nada menos do que 16 das 25 compa-
nhias que fizeram IPO desde 2006 re-
gistram queda em suas ações em rela-
ção ao valor obtido na data de lança-
mento. Seis delas (Inpar, Cr2, JHSF,
CC, GeneralShopp e Brookfield) ti-
nham perdido até o pregão do último
dia 20 de maio mais do que a metade
do seu capital – o caso extremo é o da
Inpar que sofreu uma desvalorização
de 86,5% .

Hora da verdade
Para os analistas, essa queda coletiva é
resultado de uma reação à euforia que
tornou o pregão extremamente bene-
volente com as construtoras e incorpo-
radoras, no embalo do êxito obtido pe-
los IPOs pioneiros, como os da Gafisa,
PDG Realty e BR Malls. “Foi uma bolha
que ocorreu”, disse à coluna um analis-
ta-sênior de um dos maiores bancos
nacionais. “Chegou a hora da verda-
de.” No entanto, segundo esse mesmo
analista, no médio prazo as perspecti-
vas são favoráveis para as empresas
imobiliárias, que deverão recuperar
uma boa parte do que perderam até
aqui. Contribuem para o otimismo o
desempenho esperado da economia
daqui para a frente, a abundância de
crédito e os programas habitacionais
como o Minha Casa, Minha Vida.

SANOFI & MEDLEY
Casados, mas em
casas separadas
A compra do laboratório Medley pelo
francês Sanofi-Aventis, aprovada na
semana passada pelo Cade, deu lugar
ao maior grupo farmacêutico em ativi-

dade no País, com 11,3% de participa-
ção no mercado nacional de medica-
mentos, no valor de US$ 15,4 bi-
lhões no ano passado. O grupo, no
entanto, vai manter as duas empre-
sas separadas, com marcas, fábricas,
pessoal e direção próprias. No caso
do Medley, por sinal, haverá a mu-
dança no primeiro escalão: o lugar
de diretor-geral será assumido por
Décio de Caro, um brasileiro que até
recentemente dirigia as operações
espanholas da Sandoz. De Caro se
reportará a Heraldo Marchetti, pre-
sidente da Sanofi-Aventis no Brasil,
que passa a sediar a maior operação
do grupo fora da França.

FEIRA
Turquia quer ampliar
negócios com o Brasil
Cerca de 5.500 empresas se creden-
ciaram para participar da Expo Tur-
quia, que acontece de 26 a 29 de
maio, no Anhembi, em São Paulo,
com a participação de 150 exposito-
res de 16 setores–construção, ali-
mentos, logística, turismo, transpor-
te, telecomunicações e automotivo,
entre outros. De acordo com Musta-
fa Kopucu, cônsul-geral da Turquia
no Brasil, uma parceria entre a Pe-
trobrás e a Agência de Petróleo da
Turquia está prestes a ser assinada.
Os turcos estão interessados, ainda,
em realizar negócios com a Em-
braer, na área de defesa aérea.

EXPORTAÇÃO
Pub inglês terá vinho
brasileiro na carta
A vinícola Rio Sol, instalada em Pe-
rolina, no Vale do São Francisco, em
Pernambuco, foi escolhida para re-
presentar o Brasil no projeto Copa
do Mundo, do Wetherspoons,
maior rede de pubs do Reino Unido.
O Rio Sol Cabernet Sauvignon e Shi-
raz foi o rótulo escolhido para en-
trar na carta de vinhos das 700 uni-
dades da rede espalhadas pela re-
gião. Além da marca nacional, que
deverá vender 21 mil garrafas para
os ingleses, outros cinco países cam-
peões mundiais de futebol (Inglater-
ra, Itália, França, Argentina e Alema-
nha) foram convidados a participar
do projeto. O negócio foi fechado na
London International Wine Fair, na
semana passada.

Pedaço maior. Até a Copa do Mundo de 2014, Marino quer tomar do McDonald´s a liderança do fast-food no Brasil
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