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“nosso aPetite Pelo mercaDo brasileiro continUa forte”,
afirma micHel macHaDo, coUntrY manager Da sUbWaY no brasil

No início da década de 1990, a rede de fast food norte-americana Subway en-
xergou no Brasil um mercado em potencial. Em 1993, inaugurou sua primeira 
loja em um dos pontos mais badalados do país: a Av. Paulista, em São Paulo. 
A marca tinha planos audaciosos, que incluíam a abertura de 200 unidades em 
um período de sete anos. Devido à instabilidade da economia brasileira e aos 
custos de operação muito elevados, não foi o que aconteceu.

Dez anos mais tarde e com apenas 38 lojas, a rede resolveu rever seu posicio-
namento. Mudou o modelo de negócio, substituindo a figura do master fran-
queado pelos agentes de desenvolvimento, e viu a expansão de fato acontecer, 
alcançando um ritmo que, hoje, permite a abertura de cerca de trinta novas 
unidades todos os meses.  

Em entrevista exclusiva ao Boletim ANR, Michel Machado, Country Manager 
da Subway no Brasil, relembra alguns desses desafios enfrentados pela marca 
para se destacar no mercado brasileiro. O executivo ainda comenta sobre o 
atual momento da rede, que passa por uma reinvenção de sua imagem, e so-
bre os planos para o futuro. “Nosso apetite pelo mercado brasileiro continua 
forte”, diz. Confira a entrevista na íntegra.

A SubwAy chegou Ao brASil em 1993, mAS encontrou dificuldAdeS 
e em 2002 SobrArAm ApenAS duAS lojAS dAS 38 em operAção.  no 
começo dA décAdA A mArcA deu umA grAnde virAdA nA operAção 
e hoje São mAiS de 2000 lojAS no brASil. o que A empreSA fez 
pArA voltAr A creScer?
michel machado: Quando a Subway chegou ao Brasil, já tinha quase 30 anos 
de experiência no mercado americano. Ainda assim, muitos dos restaurantes 
desta primeira fase fecharam devido à instabilidade da economia brasileira 
no final da década de 1990 e ao custo operacional muito elevado. Após rees-
truturar o modelo de negócio e substituir a figura do franqueado master por 
Agentes de Desenvolvimento de Negócios (executivos contratados para de-
senvolver da marca) a expansão de fato ocorreu, até chegar ao ritmo atual de 
abertura de 30 lojas por mês. 

Ressaltamos que a rede Subway nunca deixou o Brasil. Tivemos a retomada do 
crescimento no qual a mudança de maior impacto na operação foi a adequação 
das lojas em termos de tamanho e localização, seguindo o modelo e tendência 
internacional da rede, com a abertura de unidades menores, a partir de 40 m², 
e em pontos não tradicionais, como postos de gasolina e hipermercados, por 

exemplo. Na nova fase, nossos sistemas de logística também foram revistos e 
os horários de funcionamento passaram a ser flexíveis, avançando até a ma-
drugada em algumas regiões do país. 

em 2018 A SubwAy inAugurou um novo conceito de lojAS, o 
“freSh forwArd”. hAverá umA trAnSição completA pArA eSSe 
modelo? quAl é o plAno pArA o brASil?
michel machado: O plano é mostrar que a Subway tem uma cara nova e que 
também estamos preparando uma nova arquitetura de menu, com padrão de 
atendimento inovador, com foco, em um primeiro momento, em nossos artis-
tas de sanduíche. Acreditamos muito neste novo modelo, e é importante frisar 
que ele vai muito além de somente o desenho de loja, e passa por nossa ope-
ração como um todo. 

com o novo conceito, AS vendAS AumentArAm?
michel machado: Sim, com o modelo Fresh Forward, que traz nossa nova 
imagem por completo, registramos um crescimento expressivo. Mas temos 
consciência de que ainda há muito que avaliar e melhorar nele.

o modelo de delivery, hoje, tem Sido dominAdo por AplicAtivoS 
que oferecem o Serviço. como eStá A evolução do delivery 
dentro dA rede?
michel machado: Tratamos o delivery como um dos pilares para oferecer 
ainda mais conveniência ao cliente. Estamos trabalhando em uma estratégia 
macro para fortificar este segmento, sempre prezando por modelos que per-
mitam uma boa experiência ao cliente. Estamos conversando com os players 
mais relevantes do mercado e em breve teremos novidades. Em tempo, nossos 
franqueados têm nos ajudado muito com este projeto, com testes em diferen-
tes plataformas e modelos de serviço.

como SuStentAr o creScimento dA rede em um pAíS político e 
economicAmente inStável, como o brASil doS últimoS AnoS?
michel machado: É muito importante considerar a situação macroeconômica 
e política ao executar qualquer planejamento. Felizmente, temos operações no 
mundo todo e um know-how muito desenvolvido em como lidar com cenários 
instáveis. Por outro lado, estamos sempre observando as oportunidades de 
crescer, seja em questões como marketshare, faturamento, ou fortalecimento 
de nossos parceiros franqueados e fornecedores. Nosso apetite pelo mercado 
brasileiro continua forte.

RESTAURA RH

benefÍcios Da aUtomaÇÃo nos Processos De recUrsos HUmanos 
entra em Debate no restaUra rH

5 
A adoção em larga escala de novas tecnologias pelas indústrias tem criado um 
novo modelo de relações de trabalho e ajudado a simplificar atividades do dia 
a dia em diversos setores. Na área de Recursos Humanos, ferramentas como 
inteligência artificial e machine learning têm sido muito benéficas na hora de 
aprimorar processos. Essa automação será um dos destaques da 5ª edição do 
Restaura RH, evento pioneiro realizado anualmente pela ANR. 

Abrindo uma série de quatro painéis, está “A Inteligência Artificial Aplicada 
ao RH”. No primeiro debate do dia, Marcel Lotufo, CEO 

da Kenoby e Mario Kuwahara, da Talent Acquisition 
and Hospitality Manager do Outback, discutem 
os ganhos com a automação no Recrutamento 
e Seleção. “A ideia é mostrar a importância de 
recrutar com eficiência e assertividade, achando 
a pessoa certa para a vaga certa. Vou explicar 
como é possível fazer isso por meio das novas 

tecnologias”, diz Lotufo. Na visão do executivo, 
esse é um dos principais gargalos do setor e abordar 

as boas práticas do mercado em um evento do porte 
do Restaura RH é essencial.

No segundo debate do dia, a automação será apresentada 
como ferramenta para a melhora no atendimento virtual 
do DP. “Em um mundo com mudanças contínuas nos 
hábitos, onde o digital tem uma presença no cotidia-
no cada vez maior, quero trazer para o debate como 
selecionar, atender, entender e influenciar funcionários 
com o auxílio das tecnologias”, afirma Marcio Rodrigues, 
CEO de O Motor e um dos palestrantes do evento. 

Outro executivo confirmado para o painel é Trajano Leme, ge-
rente de Auditoria Interna e de Projetos da Pernod Ricard, que vai apresentar 
um dos cases de sucesso da empresa, embasado pela automação. “Descobrir 
e implementar soluções inovadoras em tecnologia não é mais uma função ex-
clusiva de TI. Os departamentos precisam estar atualizados e capturar opor-
tunidade de evolução de seus negócios. O uso de inteligência artificial em 
recursos humanos reduz a demanda por atividades de suporte e libera tempo 
para ações de maior valor agregado”, afirma.

Marcado para o dia 8 de novembro, no Hotel Meliá Jardim Europa, em São 
Paulo, o RestauraRH ainda irá abordar os conceitos e benefícios da gamifica-
ção e o novo papel do RH no mercado. 

Para acompanhar todas as palestras do 
RestauraRH, associados e não associados 

que realizarem suas inscrições pelo link até 
o dia 11 de outubro, véspera de feriado, terão 

descontos especiais. Confira:

O boleto para pagamento será enviado em até dois dias úteis para o e-mail cadastra-
do e a inscrição só estará confirmada após o recebimento, pela ANR, do respectivo 
comprovante. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo email:

comunicacao@anrbrasil.org.br

inScriçÕeS tÊm preçoS 
promocionAiS Até o 
diA 11 de outubro

5 
até dia 11/10 r$ 140 r$ 280
após 11/10 r$ 200 r$ 400

ASSociAdoS não ASSociAdo

WORKSHOP

WorKsHoP e-social lota e anr realiZa 
nova tUrma

Nesta terça-feira (02), acontece a segunda edição do Workshop “eSocial – 
Como Atender As Exigências Dentro do Prazo do Seu Restaurante”, na sede 
da associação. O evento tem como objetivo apresentar os aspectos funcionais 
da nova plataforma e o impacto nas práticas trabalhistas dos bares, restauran-
tes e redes de alimentação. Na última terça-feira (25), a sala da ANR atingiu 
sua capacidade máxima durante a primeira edição do evento. Na ocasião, os 
profissionais envolvidos com as áreas de RH e departamento pessoal tiraram 
suas dúvidas sobre certificação digital e cronograma de implantação.

Para participar ou tirar suas dúvidas, encaminhe um e-mail para: 

comunicacao@anrbrasil.org.br
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O bar pirajá, associado ANR, está comemorando seus 20 anos de existência 
e, para isso, lançou uma nova bebida em seu cardápio para seus clientes. Tra-
ta-se da cachaça Santo Grau Pirajá Blend Coletivo 2018, feita pelas mãos de 
muitos especialistas, bartenders, influenciadores e entusiastas. “Com gosto de 
cana bem presente e toques de carvalho que potencializam sua complexidade, 
o rótulo foi produzido novamente em parceria com a Santo Grau, no tradicio-
nal engenho de Paraty”, afirma Natanael Paes, gerente de marca do bar Pirajá.

A parceria entre as duas marcas é de longa data. O engenho da Santo Grau, 
localizado em Paraty, é o responsável pela produção artesanal de todas as 
cachaças Pirajá. Além do novo Blend Coletivo 2018, são produzidas no local a 
Santo Grau Pirajá e a Santo Grau Pirajá Velha Guarda, que recebeu recente-
mente medalha de ouro no Concurso Mundial de Bruxelas – Edição Brasil.

ANIVERSÁRIO

bar PiraJÁ lanÇa nova cacHaÇa Para 
comemorar seUs 20 anosFo
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O Applebee’s brasil, associado ANR, presente na capital e interior do estado de São Paulo com sete 
unidades, traz uma novidade que divulga a nova aposta da Sony Films no cinema. A promoção “Devore 
sua fome interior”, que faz parte do All You Can Eat Ribs (AYCER), chega com a promessa de aumentar 
o consumo das famosas baby back ribs (um corte da costela de porco) servida com molho barbecue, 
uma tradição nos churrascos norte-americanos, que desde 2004 é o carro chefe da Rede Applebee’s 
Brasil.

Ao pedir um free refill das saborosas costelas de porco APB, por R$ 89,90, mais uma sobremesa, o 
cliente ganha na hora um par de ingressos para assistir o filme do anti-herói de-
vorador Venom. Quem não quiser o ingresso, ainda pode participar da 
promoção tradicional, pedindo na mesa o segundo free refill, com 
50% de desconto. “Dessa forma, proporcionamos aos clientes mo-
mentos únicos e inesquecíveis, nos quais eles podem aproveitar 
uma boa refeição e depois curtir um bom filme”, disse Hermelindo 
Fuglini, responsável pelo Marketing da rede Applebee’s no Brasil.

A Prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina, aprovou lei que obriga res-
taurantes, bares e lanchonetes da cidade a liberar a visitação dos clientes 
as cozinha dos estabelecimentos. A instalação de vidros transparentes ou 
a transmissão ao vivo dos processos de preparo também são opções consi-
deradas pela norma, que visa a possibilitar qualquer pessoa acompanhar o 
processo de manipulação dos pratos. 

Sancionada pelo prefeito Gean Loureiro, a nova lei prevê ainda a instalação 
de uma placa na porta principal ou nos espaços onde são servidas as refei-
ções como forma de incentivo para a visitação ou visualização da cozinha. 

PARCERIA

aPPlebee’s brasil faZ Parceria com sonY Para 
Promover o filme venom

LEgISLAçãO

lei obriga bares e restaUrantes a 
abrirem sUas coZinHas Para clientes 

em florianÓPolis

Para brindar a chegada da primavera, o restaurante Aguzzo cucina e vino, 
associado ANR, lança um menu especial feito com a flor de alcachofra. O Festival 
de Alcachofra iniciou em setembro e irá seguir até o final de outubro. 

Trazidas de um pequeno produtor do interior paulista, o chef Alessandro Oli-
veira escolheu trabalhar neste cardápio com alcachofra orgânica. Alessandro 
criou 6 receitas, garantindo entradas e pratos principais, entre os quais o Car-
ciofi alla Romana (alcachofras recheadas com pão artesanal de nozes, ervas 
aromáticas e parmesão assadas em forno), e o Carpaccio di Carciofi (lamina-
das de alcachofra ao molho de limão siciliano acompanhada de salada da horta 
e queijo grana padano).

“A alcachofra, além de ser conhecida por suas propriedades medicinais, é ex-
tremamente saborosa e possibilita a criação de diversas receitas. O festival que 
celebra o início da primavera tem como objetivo incentivar as pessoas a expe-
rimentarem essa deliciosa iguaria que faz parte de diversos pratos italianos”, 
comenta Rafael Azrak, proprietário do Aguzzo Cucina.

NOVIdAdE

agUZZo cUcina e vino realiZa festival 
De alcacHofra

Foto: Banco de im
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https://goo.gl/forms/RZV0B6T9UgfxVBbl2
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