
Qual a relação entre o ato de fumar e
o de fazer uma ligação no telefone
celular? Para a Souza Cruz, dona de
uma fatia superior a 60% do mercado

nacional de cigarros, tem tudo a ver. Foi com
uma considerável ajuda da telefonia que ela
recuperou o primeiro lugar em Bebidas e Fumo,
perdido em 2006. Com a reconquista do topo
nesta edição, a Souza Cruz ê campeã setorial
de Valor 1000 pela quinta vez.

Cerca de 5,75% do faturamento da compa-
nhia em 2006 veio de uma atividade inovadora:
a distribuição de cartões de recarga para tele-
fones celulares pré-pagos.

"É um produto de alto valor agregado e
de baixo peso que hoje se transformou em
uma linha que nos ajuda a gerar recursos para
reinvestir em distribuição", afirma Luis Rappa-
rini, diretor financeiro e de relações com os
investidores da empresa. Ele conta que a idéia
surgiu, em 2003, como forma de aproveitar a
capilaridade da estrutura de distribuição da
Souza Cruz - são 2 mil pontos de varejo em todo
o país - para "maximizar os ativos" daquela
área. O sucesso foi tamanho que, de prestadora
de serviços às empresas telefônicas até 2005, a
companhia decidiu tornar-se revendedora dos
cartões das empresas Oi, Vivo e Brasil Telecom.

A telefonia deu uma ajuda e tanto, mas a vi-
tória da Souza Cruz no primeiro ano de gestão
do seu atual presidente, Andrew Gray, foi mar-
cada também por um momento particularmen-
te positivo na sua atividade-fim, a fabricação
e distribuição de cigarros. Pelo segundo ano
consecutivo a empresa celebra o aumento da
quantidade de cigarros comercializada.

Em 2006, a Souza Cruz vendeu 78,2 bilhões
de cigarros, 2,9% a mais do que no ano anterior.
Esse incremento garantiu a ela uma participação
adicional de 1,2 ponto percentual no mercado
brasileiro, atingindo 60,4%. No primeiro trimes-
tre de 2007, a participação cresceu para 61,2%.

Rapparini aponta os dois caminhos que
levaram ao sucesso das vendas, após longo pe-
ríodo de queda: o primeiro é o ciclo de recupe-
ração econômica do país e, mais recentemente,
da renda média do trabalho. Com mais dinheiro
no bolso, o brasileiro está consumindo mais,
inclusive cigarros. E está também optando por
produtos de melhor qualidade.

As vendas da marca Carlton, a mais cara da
linha de produtos da Souza Cruz, cresceram
5%. Hollywood, outra marca cara, aumentou
12% nas vendas. Já o Derby, marca líder da
Souza Cruz e do mercado brasileiro, com 21%
do total, teve crescimento de apenas 1%. "Os
consumidores de Derby passaram a comprar
cigarros mais caros", afirma Rapparini.

A outra razão para o aumento das vendas foi
o esforço das autoridades brasileiras no combate
ao chamado mercado paralelo. Esse segmento,
de acordo com Rapparini, possui três vertentes,
todas elas com pés total ou parcialmente na
ilegalidade. A primeira, responsável por 50% do
conjunto, ê o contrabando. A segunda é a pura
e simples falsificação de marcas. E a terceira é a
dos fabricantes que não recolhem os impostos
na totalidade. "O Derby, nossa marca mais bara-
ta, custa R$ 2,00. Há dezenas de marcas no mer-
cado a R$ 1,00 e a R$ 1,20", afirma, reclamando
que são justamente essas as que não cumprem
na íntegra as suas obrigações tributárias.
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No conjunto, o mercado classificado
como "paralelo" detinha até o fim de 2004
nada menos que 32% das vendas totais de
cigarros no país. Em 2006, esse percentual
fechou em 29%. Embora em números rela-
tivos o ganho possa ser considerado como
modesto, em termos absolutos significa
que aproximadamente 4 bilhões de cigar-
ros migraram de um lado para o outro.

Se a dinâmica do mercado foi a maior
responsável pelos resultados positivos,
Rapparini não menospreza as conquistas
obtidas graças aos esforços de gestão, até
porque uma delas é a já mencionada oti-
mização da estrutura de distribuição por
meio da revenda de cartões telefônicos.
Outra fundamental vem da Agrega, uma
associação da Souza Cruz com a gigante
de bebidas AmBev para comprar - com
vantagens - materiais e serviços indire-
tos, como combustíveis, computadores,
produtos de limpeza e serviços de hote-
laria. O negócio é tão bom que a Agrega
já presta serviços para clientes do calibre
do Unibanco e da Perdigão.

Ainda na cota dos esforços próprios
estão a renegociação de contratos, à
procura de preços melhores, e os investi-
mentos feitos para aperfeiçoar as marcas,
buscando oferecer aos consumidores um
mix de produtos com mais qualidade,
tanto em teores quanto em sabores. Este
é um aspecto da sua rotina que a Souza
Cruz guarda a sete chaves, começando
pelo valor dos investimentos, para não
dar munição ã concorrência.

Restam desafios de cuja superação pode
depender a manutenção da supremacia
conquistada em 2006. Um dos maiores é o
crescimento do negócio de exportações de
fumo em um ambiente de câmbio valoriza-
do, uma variável que, no entendimento do
comando da Souza Cruz, veio para ficar. Por
enquanto, os ganhos em preços têm evitado
perdas significativas no faturamento em
reais (só 2,9% em 2006). Em contrapartida,
o combate à sonegação, como espera Rappa-
rini, poderá reduzir mais significativamente
a ainda enorme massa de consumidores que
opta pelo chamado mercado paralelo,
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