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Tecle 1 para Derby, 2 para Hollywood, 3 para Free...  
 
É quase impossível encontrar alguém que nunca tenha usado o telefone para comprar comida, 
remédios, passagens ou saber como anda o saldo no banco. A novidade é que não são mais só as 
empresas de serviços que têm no aparelho um fiel aliado. Há dois anos, a Souza Cruz, a maior 
fabricante de cigarros do país, também resolveu usar o telefone. Ao substituir alguns vendedores 
de rua por operadores de telemarketing, a companhia conseguiu cortar em 20% os custos para 
vender cigarros aos 11 500 varejistas que pedem até 15 pacotes por semana.  
 
"O abastecimento desses clientes custa caro porque traz um retorno mínimo", afirma Alexandre 
Stigert, gerente do programa da Souza Cruz. Esses comerciantes -- muitas vezes localizados em 
áreas de difícil acesso para a Souza Cruz, como favelas -- respondem por apenas 1,2% das 
vendas da empresa. "O telemarketing foi a solução que encontramos para não deixar de atendê-
los", diz Stigert.  
 
A Souza Cruz confiou a tarefa de vender por telefone à Atento, uma operadora de centrais de 
atendimento. No escritório da Atento no Rio de Janeiro, cada operador exclusivo da Souza Cruz -- 
são 30, divididos em dois turnos -- faz cerca de 80 ligações por dia. Do outro lado da linha, o 
comerciante informa quantos pacotes de cada marca tem no estoque. O sistema calcula a média 
das vendas nas semanas anteriores e sugere quanto deveria ser comprado. Em seguida, informa 
o preço da encomenda e registra se o pagamento será à vista ou a prazo. Esse processo leva 
cerca de 2 minutos e meio -- menos de um terço do tempo gasto na venda tradicional. 
"Orientamos os varejistas a controlar com rigor seu estoque", diz Stigert. "A maioria não dava 
atenção a isso."  
 
É o caso do comerciante Antônio Cabral, dono de um bar em São João de Meriti, na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. Toda quinta-feira, ele espera o telefonema da Souza Cruz entre 8 
e 9 horas da manhã. "Antes, o vendedor anotava o pedido num dia e a mercadoria às vezes 
chegava quatro dias depois", diz Cabral. "Agora eles entregam sempre no dia seguinte." Como 
nenhum cliente deixa de ser consultado na data programada, o planejamento das entregas 
durante a semana ficou mais fácil.  
 
A Souza Cruz estuda a ampliação do programa para os clientes maiores. "Seria necessário fazer 
adaptações, pois hoje vendemos por telefone só as principais marcas", diz Stigert. Na Atento, 
outras empresas estão interessadas no serviço. "Ele ainda é uma novidade, mas a procura deve 
crescer", diz Agnaldo Calbucci, principal executivo da Atento.  
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