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A Subway, cadeia norte-americana de 
fast-food fundada em 1965, ainda não 

encontrou um personagem brasileiro ca-
paz de seguir os passos de Jared Fogle.O 
embaixador da rede nos Estados Unidos 
chegou a engordar 40 quilos  após o � m de 
seu contrato com a marca, que, mesmo as-
sim, não o abandonou. Pelo contrário, in-
centivou o jovem a fazer uma dieta e cor-
rer a tradicional maratona de Nova York. O 
endosso de Fogle foi eleito pela consulto-
ria Technomic’s, especializada no mercado 
de restaurantes, a estratégia de  marketing 
mais efetiva da indústria de fast-food, al-
cançando índices de 75,1% em associação 
de marca, 78,5% em ações memoráveis e 
69,4% em iniciativas capazes de instigar a 
fome dos consumidores. 

“Já estudamos mais de uma vez essa 
possibilidade, mas não achamos alguém 
com o perfil adequado”, explica Rober-
ta Damasceno, gerente-geral da Subway 
Brasil. Sem previsão para replicar a ideia, 
a marca encontrou o seu próprio caminho 
no mercado nacional, hoje pavimentado 
pelo conceito “manda bem”, explorado em 
ações criadas pela Borghi/Lowe, que aten-
de a conta desde fevereiro. 

Com 2,3 milhões de pessoas atendidas 
por semana em uma rede de 1.292 lancho-
netes instaladas em mais de 400 cidades, 
a Subway pretende chegar a 2023 com oi-
to mil unidades no Brasil. Atualmente, os 
rivais Bob’s e McDonald’s possuem 1.011 
e 773 lojas, respectivamente, segundo da-
dos da Associação Brasileira de Franchi-
sing. A projeção foi feita pelo fundador do 
negócio, o empresário americano Fred De-
Luca, ainda à frente da companhia. Para 
2013, a previsão é ultrapassar a marca de 
350 inaugurações e transformar o País no 
quarto maior mercado da marca no mundo 
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O Subway está faminto
Rede quer chegar a 2023 com oito mil lojas no Brasil — sete vezes mais do que tem hoje

Por JANAINA LANGSDORFF jlangsdorff@grupomm.com.br

PASSOS 
LARGOS
Expansão do 
número de lojas 
da rede Subway 
no Brasil, a 
partir de 2002

O caminho da retomada

2002 2

2013* 1350

2011
759

2007
120

2004
12

2005
25

2003
4

2010
543

2008
215

2006
75

2013* 1350

2009
365

*Projeção
Fonte: Subway

em volume de lojas, superando a Austrália. 
“Crescemos a uma velocidade de 30% 

ao ano no Brasil”, ressalta Roberta. De 
acordo com a executiva, o ritmo no avan-
ço só perde para o do mercado america-
no. “Vamos continuar avançando com 
lojas franqueadas.”

Nem sempre foi assim. A Subway che-
gou ao Brasil em 1994 e, oito anos depois,  
sua rede resumia-se à duas lojas. “Além 
do cenário econômico, a rede ainda não 
era suficientemente conhecida para sus-
tentar restaurantes em pontos com custo 
operacional tão elevado, como a avenida 
Paulista, em São Paulo”, lembra. A estraté-
gia de abertura de restaurantes em hiper-
mercados, hospitais, postos de gasolina, 
entre outros negócios aliados à conveni-
ência, é um dos destaques da retomada. 
“Conseguimos montar lojas com um tama-
nho menor em pontos não tradicionais.” 

O foco de expansão da Subway está vol-
tado para cidades do interior, com popula-

ção a partir de 35 mil habitantes. Mundial-
mente, a rede possui mais de 40 mil restau-
rantes em 102 países, nos quais são atendi-
dos seis milhões de clientes diariamente. 

Customização para a geração Y
Berço da marca, a cidade de Milford, em 

Connecticut (EUA), sediou o anúncio do 
ex-jogador Pelé como embaixador global 
da marca. A apresentação oficial foi feita 
no mês de agosto e a companhia já pla-
neja uma ação para 2014. Michael Phelps 
(natação) e Justin Tuck (futebol america-
no) também figuram entre os propagado-
res da mensagem da Subway, que se po-
siciona como alternativa de lanche mais 
condizente com uma dieta equilibrada 
para o dia a dia. O contemporâneo apelo 
à saúde aliado a uma propagada predile-
ção dos jovens da geração Y por produtos 
e experiências customizadas colocam o 
Subway em uma posição privilegiada en-
tre seus competidores. 

Nessa pegada, o vínculo com o espor-
te estende-se às corridas de rua e ao fu-
tebol. A Decathlon Nigth Race, marca-
da para o sábado 16, em Londrina (PR), 
teve patrocínio da rede. Nos gramados, 
a Subway é parceira do Esporte Clube 
Bahia e, no próximo ano, emplaca sua 
marca no Campeonato Carioca. A estra-
tégia de aproximação com o público jo-
vem incluiu o patrocínio ao Planeta Ter-
ra, festival de música realizado em 9 de 
novembro, em São Paulo. 

Pelé posa para fotos junto com crianças: rei do futebol é um dos embaixadores globais da rede
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RENATA SERAFIM, 
UM CASE DE SUCESSO 
DA TALENT QUE 
AJUDOU A CONSTRUIR 
MUITOS OUTROS.

RENATA 
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NO CABORÉ 2013.

PORQUE TEM A RENATA 

E TEM TIPO A RENATA.WWW.RENATANOCABORE.COM.BR
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Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1586, p. 33, 18 nov. 2013.




