
Souza Cruz terceiriza e economiza 40%  

Thaís Costa 

Comandatuba (BA), 18 de Agosto de 2003 - A Souza Cruz, fabricante de cigarros e integrante do 
seleto grupo das cinco maiores empresas privadas do País, conseguiu economizar 40% em 
telecomunicações nos últimos três anos graças a uma reviravolta no jeito de tratar a questão.  

Tudo começou há dois anos e meio, quando a empresa detectou em sua rede baixo desempenho 
e disponibilidade insuficiente. Até então, a corporação acreditava que montar e gerenciar dentro 
de casa a sua própria rede de serviços, comprando a infra-estrutura e os equipamentos, era a 
melhor solução. Estava errada.  

"O primeiro passo para mudar foi olhar para fora e fazer uma consulta", contou Fernando 
Locatelli, gerente de infra-estrutura da companhia. Após ampla pesquisa de preços e condições, a 
Souza Cruz tomou a decisão de terceirizar toda a área de telecomunicações à Equant, fornecedora 
multinacional de serviços de dados corporativos, controlada pela France Telecom.  

Hoje, não faz mais parte das preocupações da fabricante de cigarros que fatura R$ 6,1 bilhões por 
ano a contratação dos links, nem dos complementos de hardware, nem a gestão de todos os 
roteadores e switches, muito menos os investimentos de cerca de R$ 2 milhões que eram 
necessários todo ano para atualizar os equipamentos. "Nossa tarefa atualmente é participar de 
uma reunião mensal na qual avaliamos a performance dos serviços, baseados em relatórios 
extraídos do dia-a-dia", afirmou Locatelli durante o TelecomForum, evento que está sendo 
realizado pela itMídia em Comandatuba (BA).  

A solução anterior era composta de vários links contratados de diversos provedores, que exigiam 
a presença de uma equipe interna para gerir toda a rede. Afinal, não era fácil a tarefa de suprir a 
comunicação de voz e dados nas 34 instalações da Souza Cruz no Brasil afora. Duas fábricas 
estão localizadas em Uberlândia (MG) e Porto Alegre (RS), há três usinas de fumo, um 
departamento gráfico e centro de pesquisa e seis centros de distribuição, sem contar os depósitos 
e armazéns.  

Aumento de capilaridade  

Dona de um lucro de R$ 900 milhões em 2002, a indústria estabeleceu como objetivo estratégico 
conectar-se à nuvem que servia a matriz, no Reino Unido, por meio de uma empresa que 
oferecesse o melhor conjunto de soluções.  

Curiosamente, não era a Equant a fornecedora da matriz. "Uma das vantagens oferecidas dizia 
respeito à capilaridade. Por possuir presença em todos os aeroportos, a Equant representava uma 
economia no percurso de última milha", afirmou Locatelli.  

Um contrato com cinco anos de prazo ajudou a estabelecer a melhor relação custo-benefício e 
uma cláusula deste contrato o caracteriza como exemplar nos mercados mais maduros do setor. 
Todo ano, fornecedor e cliente se obrigam a realizar uma pesquisa de "benchmark" para explicitar 
as condições do momento e proceder os ajustes que se fizerem necessários.  

Como o mercado tornou-se mais competitivo no Brasil, com o surgimento e a consolidação de 
mais operadoras disputando o segmento corporativo, a Souza Cruz conquistou descontos 
sucessivos em dois anos. "O mais recente foi 15%", afirmou o técnico, lembrando que o total 
economizado até aqui foi de 40%, sendo que somente em longa distância foram 35%. Está 
prevista até a contratação de uma consultoria que faria o papel de árbitro para o caso de as duas 
companhias, fornecedora e cliente, não chegarem a um consenso. "Não foi necessário por 



enquanto, pois Souza Cruz e Equant concordaram com a redução de preços nos níveis que 
marcaram 2002 e 2003", disse.  

Os gastos de tecnologia da informação numa grande corporação podem atingir altas cifras. A 
Souza Cruz gasta cerca de 2% do faturamento (de R$ 6,1 bilhões) por ano com soluções de 
tecnologia. Por isso, rastrear formas de reduzir gastos permanece na pauta constantemente. 
Trinta dias atrás, por exemplo, a empresa implantou um equipamento de compressão e 
descompressão, que economiza capacidade da rede na transmissão dos dados. "Trata-se de uma 
solução que compacta os conteúdos automaticamente e em tempo real, e os descompacta ao 
chegar ao destino", disse Locatelli.  
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