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Fast-foode saúde. A improvável combinação levou o restaurante Subway a se tornar a segunda 
maior rede de fast-food no mundo, em número de lojas. Hoje são mais de 32,5 mil 
estabelecimentos, sendo 385 restaurantes no Brasil. Um número surpreendente? Não para 
quem almeja atingir 2 mil unidades apenas aqui no País. Para isso, a rede aposta em franquias 
com espírito jovem e focadas no conceito de fresh food fast (comida rápida e fresquinha). 
 
Ano de 1965. O americano Fred DeLuca tinha apenas 17 anos e muita vontade de fazer algo 
diferente, que o ajudasse a pagar os custos da futura universidade nos Estados Unidos. 
Durante um churrasco em família, um amigo dos pais de DeLuca, o doutor Peter Buck, sugeriu 
que ele abrisse um restaurante para vender sanduíche em estilo submarino (forma como são 
chamados os sanduíches compridos). Se ele aceitasse, Buck se ofereceria para ser seu 
parceiro comercial e assinaria um cheque de mil dólares. Dessa maneira informal, a dupla deu 
início a um quiosque montado na cidade de Bridgeport, no estado de Connecticut, em pouco 
mais de um mês de negociação. Hoje a rede Subway está em 91 países. 
 
Para saber um pouco mais dessa história de sucesso e conferir de perto os próximos passos da 
rede, a VendaMais ouviu uma dupla de peso: Paul Reynish, CEO de marketing para mercados 
internacionais da Subway, e Roberta Damasceno, gerente de operações da Subway no 
Brasil. Ela trabalha na rede desde 2008 e está no cargo de gerente de operações desde o início 
do ano. Paul Reynish já foi diretor de marketing do Burger King mundial e foi eleito o 
profissional de marketing do Reino Unido em 1997, quando atuou como diretor de marketing 
da Subway para a Europa.  
 
Numa mistura de visão estratégica e internacional para crescer, com o toque regional e 
operacional para fidelizar a clientela, confira o que esses líderes têm a dizer sobre as 
estratégias de vendas da Subway no Brasil. Aproveite e aprenda com eles! 
 
VendaMais – Quando a Subway entrou no Brasil, em 1995, a operação não obteve 
muito sucesso e várias lojas que foram abertas tiveram de ser fechadas. O que 
estava errado na estratégia? E qual foi a mudança para crescer no mercado 
brasileiro? 
 
Paul Reynish – Nós começamos com uma franquia única, então demos o País inteiro para 
alguém tocar. E isso não funcionou. Eu acho que nós não fizemos nosso trabalho de casa. A 
Subway funciona melhor hoje porque temos pequenas agências de desenvolvimento, então os 
franqueados podem gerenciar lugares menores, atendendo de 1 a 2 milhões de clientes. Dessa 
forma, eles podem dirigir seu negócio de forma mais eficiente e rápida. 
 



Roberta Damasceno – A estratégia não foi a correta na época, pois a Subway investiu em 
lojas muito grandes, com um custo bastante alto de operações. A marca não era tão 
conhecida, o que ocasionou muitos fechamentos. A nossa estratégia atualmente é termos lojas 
bem menores, fáceis de gerenciar e com custos operacionais menos elevados. Com isso, 
pulamos de 215 unidades ao fim de 2008 para 365 ao fim de 2009. Hoje estamos com 
aproximadamente 400 unidades, localizadas em 103 cidades no Brasil. 
 
Como funciona uma franquia Subway? Quais são os pré-requisitos para se tornar 
franqueado?  
 
PR – É muito simples: construir uma loja bonita e limpa, ter pessoas legais trabalhando, com 
atitude jovem para atender os clientes, e fazer sanduíches saborosos e frescos. Isso é tudo o 
que a franquia precisa fazer. O negócio acontece quando você faz isso.  
 
Vocês têm planos de implantar mais redes em cidades pequenas e no interior do 
Brasil? 
 
PR – Nosso modelo funciona em qualquer lugar. Então, nós podemos ter grandes lojas para 
grandes cidades ou atender o interior também. As lojas funcionam em qualquer lugar: em 
estações de metrô, aeroportos, grandes avenidas, etc. Somos completamente flexíveis onde 
vamos atuar. 
 
RD – Já estamos abrindo restaurantes em cidades do interior, como é o caso de Tatuí, no 
interior de São Paulo, com 102 mil habitantes, e em Barreiras, na Bahia, com 
aproximadamente 137 mil habitantes. 
 
Como você vê a concorrência hoje em dia? Quem são os seus principais 
concorrentes? 
 
PR – Nós não temos nenhuma concorrência, na realidade, porque nossa proposta é única. Nós 
vendemos fresh food fast, ou seja, lanches rápidos e com ingredientes naturais frescos, e não 
todo tipo de fast-food. Embora alguns dos nossos clientes também comprem com outras 
marcas, as pessoas adoram vir à Subway porque nós podemos fazer o lanche na frente do 
cliente exatamente do jeito que ele gosta. Então, nessa nova categoria, nós dominamos. 
 
RD – Isso depende de região para região. Nós somos bem mais conhecidos em capitais fora do 
eixo Rio-São Paulo. Eu diria que sempre tomamos, a título de comparação, os números 
divulgados pela rede McDonald’s. Mas a nossa clientela se diferencia e muito da deles. Nos 
diferenciamos principalmente no sabor e qualidade dos ingredientes servidos em nossa rede. 
 
Reynish, o que você trouxe do seu trabalho no Burger King para a Subway? O que é 
igual e o que mudou? 
 
PR – Acho que trouxe a experiência global de trabalhar com uma marca que está em vários 
países. Eu já estive em mais de 70 países, então você entende quais são as diferenças de 
trabalho nos mais variados ambientes. Para mim, ter esse tipo de relação com o consumidor é 
muito importante, por isso eu acredito na criatividade de cada lugar e na energia do trabalho 
em equipe para fazer as coisas certas. 
 
Vocês não acham contraditório vender sanduíches e focar a imagem da empresa em 
restaurante de comida saudável? 
 
PR – Sem dúvida, mas na Subway você pode comer sanduíche de baixa caloria. Temos 
diferentes sanduíches com sabores ótimos e que, ao mesmo tempo, têm seis gramas ou 
menos de gordura. 
 
RD – A Subway não oferece o que os fast-food convencionais servem. Nós não possuímos 
frituras em nosso cardápio. Além do que, o cliente tem a liberdade de escolher todos os 



ingredientes de seus sanduíches de forma personalizada. E, para aqueles que procuram uma 
alimentação mais balanceada, também oferecemos a opção de saladas. 
 
Quais são as estratégias de fidelização da marca? 
 
PR – Eu acho que a grande questão é confiança. Você tem que fazer o que diz que vai fazer. 
Além disso, deve causar respeito e admiração. O cliente tem que pensar: “Eu quero ter 
orgulho de onde vou e então recomendar aos amigos. Mas, se me decepcionar, então você 
quebrou a minha confiança”. A fidelização da marca acontece com esses grandes pensamentos 
emotivos. As áreas racionais de fidelização são o atendimento ao cliente, a penetração das 
lojas e a frequência da visita. Mas eu acredito que a fidelização da marca vem principalmente 
da confiança, respeito e admiração. 
 
RD – A nossa maior estratégia de fidelização é, a princípio, a fidelização de cada cliente. Cada 
cliente deve ser bem tratado, pois, se bem atendido, sempre voltará. Trabalhamos para 
manter um excelente atendimento aos nossos consumidores, com lojas limpas, ingredientes 
frescos e de ótima qualidade. 
 
Vocês têm algum tipo de treinamento para os líderes da Subway? 
 
PR – Sim, se você entra na Subway, passa por um curso de treinamento de duas semanas 
que envolve toda a parte teórica sobre os alimentos, liderança, segurança, informações 
operacionais e as experiências práticas dentro da loja, como atender clientes e assar pães. 
 
Existe um estilo de funcionário na Subway? 
 
PR – Sim, com certeza. Eu acho que a Subway atrai pessoas com energia, motivadas e 
divertidas, tanto para trabalhar como para comer. Acho que isso contagia as pessoas e permite 
que tenham orgulho de fazer um trabalho realmente maravilhoso. Você tem paixão pelo 
negócio e quer vê-lo prosperar. 
 
RD – A contratação de funcionários fica a cargo dos franqueados. A Subway se preocupa em 
transmitir a eles a importância de mantermos um excelente atendimento ao cliente. E isso é 
feito por meio de cursos da Universidade Subway, em que os franqueados e gerentes recebem 
treinamentos e realizam a imersão na franquia, nos produtos, serviços e atendimento. Lá 
também conhecem a dinâmica e as necessidades da operação de uma loja em ambiente real, 
aprendem a elaborar relatórios semanais de faturamento, movimento de caixa, produtos e 
pedidos e a operar o sistema de pedido de produtos.  
 
Como é feita a seleção dessas pessoas? 
 
PR – Acho que nós temos muita sorte! Geralmente, é muito fácil achar essas pessoas, porque 
elas vêm até nós. Nós oferecemos alimento saudável e as pessoas têm orgulho disso, querem 
fazer parte desse movimento de comer algo saudável e fresquinho. Além disso, temos 
associações com organizações na área da saúde nos Estados Unidos e na Inglaterra, por 
exemplo, e isso é mais um atrativo. 
 
Vocês ainda têm interesse em oferecer serviços de entrega aqui no Brasil?  
 
PR – A todo o tempo tudo é possível. Nós temos bons serviços de entrega no México e nos 
Emirados Árabes. E aprendemos com o modo de fazer deles, mas parte da habilidade de fazer 
comida fresca vem da ideia de preparar o sanduíche na frente dos clientes, o que faz com que 
eles se sintam engajados. Nós queremos manter essa ideia e, por isso, deixamos o serviço de 
entrega bastante reduzido. Então, isso até pode fazer parte da estratégia no Brasil, mas, no 
momento, nosso foco é abrir mais lojas e satisfazer os clientes. 
 
Como a Subway pretende ser a número um do mundo no mercado de fast-food? 
Como funciona a estratégia de se tornar grande pensando pequeno? 
 



RD – A nossa maior estratégia é termos representantes locais, os Agentes de 
Desenvolvimento (DAs), como chamamos. Eles conhecem os seus mercados localmente e 
trabalham por meio de planos e metas desenvolvidos especificamente para cada cidade. 
 
O que vocês têm feito para atrair mais franqueados? 
 
RD – Os números falam por si. Uma rede localizada em 90 países com 32 mil unidades 
espalhadas pelo mundo e que funciona de maneira supersimples, pois, além do preparo dos 
pães, que já vêm congelados, todos os ingredientes são entregues em nossas unidades, já 
prontos para consumo. A Subway oferece suporte na escolha do ponto, projeto arquitetônico, 
consultoria de campo, manuais de operação, treinamento inicial e reciclagem, campanhas de 
marketing, assessoria de imprensa e gestão de loja. 
 
Existe um mínimo de resultado a ser alcançado pelo franqueado? 
 
PR – Estamos falando de lucro. Se a loja for lucrativa, então vale a pena. O franqueado tem 
que estar feliz com a franquia e transmitir isso para os clientes. O que não dá para ele fazer é 
chegar para mim e perguntar o que eu vou fazer caso a franquia dê prejuízo. Nós temos que 
fazer juntos. 
 
RD – O período de retorno médio de investimento em uma unidade Subway hoje é de 18 a 24 
meses. 
 
Há alguma estratégia de marketing que vocês ainda não têm aqui no Brasil e que 
gostariam de trazer para cá? 
 
PR – Sim, os clientes mudam os hábitos de comer deles, então eu acho que podemos fazer 
muito mais de marketing one-to-one. Nós estamos fazendo isso na Nova Zelândia, Reino 
Unido, Suécia, Alemanha e América, construindo uma relação próxima de diálogo com os 
nossos consumidores. Então, eu acho que poderemos fazer mais disso aqui no Brasil. 
 
Quais são os desafios para os próximos anos? 
 
RD – Com o aumento no número de unidades no Brasil, mantermos a pontualidade de nossas 
entregas e a qualidade de nossos produtos. 
 
PR – Fazer gols. Toda vez que a gente faz um gol, atinge nossa meta, a gente se realiza mais. 
Então, precisamos ser guerreiros e manter o crescimento. Como eu disse antes, nós temos 
mais franquias do que nunca, estamos trabalhando com os bancos para que eles possam nos 
dar financiamento e temos uma proposta ao cliente que as pessoas amam. 
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