
Refrescos Bandeirantes
Case de Sucesso Red&White

(62) 3267-4444
Rua Oito, n° 73, 
Estação Digital, 
Setor Central, 
Goiânia-GO

www.rwit.com.br
fb.com/redwhiteitsolutions
Red&White IT Solutions
twitter.com/rw_it

A solução em TI voltada para telecomunicação garantiu a adequação de 
contas, identificação de cobranças irregulares, ganho de tempo em análise de 
faturas e melhoria da visibilidade e compreensão dos custos, o que resultou 
em economia de tempo e dinheiro por parte da empresa.

Maior distribuidora de bebidas dos Estados de Goiás e Tocantins, a Coca-Cola Refrescos Bandeirantes, 
empresa do Grupo José Alves (GJA), conta com cerca de 3 mil colaboradores diretos e contribui para mais 
de 5 mil empregos de forma indireta em sua área de atuação. A empresa necessita cotidianamente 
manter um complexo sistema de comunicação, que envolve serviços telefônicos com ligações internas – 
entre colaboradores e setores da empresa - e externas - para colaboradores, fornecedores, clientes, 
parceiros, grande público etc. Para conseguir usufruir ao máximo da relação custo/ benefício em serviços 
de telefonia e identificar os planos que mais condizem com as necessidades da empresa, a Refrescos 
Bandeirantes implantou a solução Gestão em Telecom, da Red&White IT Solutions.



www.rwit.com.br

A Refrescos Bandeirantes produz, distribui e vende de forma exclusiva
os refrigerantes da Coca-Cola Brasil em sua área de atendimento (Goiás e
Tocantins) e faz também a distribuição e venda exclusiva das marcas da
Heineken, sucos chás, energéticos, achocolatados, isotônicos e hidrotô-
nicos da Leão Alimentos e Bebidas, além da linha de águas minerais Cristal Lia. É líder de 
mercado nos segmentos de refrigerantes, água mineral, chás e sucos e forte competidor nos 
segmentos de cervejas e isotônicos. Faz parte do Grupo José Alves, sólido conglomerado com 
mais de 50 anos de atuação no mercado e faturamento acima de R$ 1 bilhão. A empresa tem 
seu centro produtor localizado em Trindade (GO), com oito centros de distribuição em 
cidades-polo em Goiás e Tocantins. Atende diretamente 253 cidades e mais de 30.000 pontos 
de vendas.

O CLIENTE

Com a implantação da Gestão em Telecom da R&W, a empresa atingiu os seguintes 
resultados:

 Ganho de tempo
 Conhecimento exato sobre o perfil de usabilidade dos serviços de telefonia
 Melhoria no uso dos recursos voltados para o negócio
 Automatização aliada à organização de todos os processos
 Recuperação de gastos indevidos
 Melhor relacionamento com as operadoras
 Aumento de produtividade interna
 Economia de 45% nas contas telefônicas

RESULTADO

O serviço foi contratado em setembro de 2015, devido às dificuldades de homologação das 
contestações junto às operadoras de telecom. Com base nas faturas pendentes desde 
Julho/15 a construção do ambiente salutar financeiro atual foi iniciado. Primeiramente foi 
feita a análise das contas telefônicas e dos contratos firmados com as respectivas 
operadoras, identificando como oferecer o melhor retorno financeiro possível ao avaliar 
erros de tarifa aplicada, franquias, minutagem, degrau tarifário, degrau regional, carência, 
entre outros fatores. Dessa forma, a Refrescos Bandeirantes passaria a ter um perfil de 
usabilidade definida e, assim, as cobranças indevidas seriam detectadas pelo sistema da 
empresa de imediato, evitando transtornos tanto para colaboradores quanto para parceiros 
e clientes.

IMPLANTAÇÃO

A Refrescos Bandeirantes contava em seu quadro de pessoal com um colaborador 
responsável pela análise e contestação de contas junto a operadoras de telefonia. Devido à 
complexidade e quantidade do serviço, as respostas de contestações demoravam cerca de 
quatro meses para chegar à empresa, o que era contraproducente sob vários aspectos – 
possível bloqueio ou corte de serviços; gastos desnecessários no trâmite de contestações; 
desgaste dos funcionários e da relação com as operadoras, clientes, distribuidores e 
parceiros. A empresa detectou a necessidade de implementar ferramentas e soluções de TI 
que garantissem agilidade no processo de análise e contestação de contas, com recuperação 
dos gastos indevidos por meio de uma gestão mais eficaz e contínua com controle total dos 
reais custos com telefonia.

O DESAFIO
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A solução de Telecom da R&W é muito mais que um controle de 
gestão. É uma consultoria que engloba uma prestação de serviços 
dedicada a um trabalho efetivo quanto ao uso, aos custos, e, 
principalmente, aos investimentos. A empresa conta com 
profissionais qualificados. Minha principal intenção era buscar 
uma padronização e centralização, além de automatizar. A R&W 
nos atendeu bem nisso. Sua pró-atividade junto aos nossos 
fornecedores de Telecom nos assegura bons resultados.

O FIM DE ATRASOS E MULTAS
A Gestão em Telecom monitora e organiza as etapas de faturamento, evitando que contas 
sejam esquecidas ou fiquem emperradas em determinado setor.

ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO
Gestão em Telecom da R&W trabalha com soluções que automatizam processos de forma 
segura e eficaz. São serviços capazes de trazer análises e dados relevantes para controlar 
custos e indicar boas práticas de economia.

SEGURANÇA PARA CLIENTES E COLABORADORES
Com os canais de comunicação funcionando com eficiência e a pleno vapor, tanto 
funcionários como público trabalham com mais tranquilidade, sem as antigas preocupações 
com falhas nos serviços de telefonia.

BENEFÍCIOS

Odiberto Pedrosa da Silva
Gerente de TI da Refrescos Bandeirantes

A Gestão em Telecom da R&W permite economia financeira aos clientes, com contas 
adequadas, erros identificados e corrigidos, preços justos, entre outros aspectos, como 
gestão eficiente de fornecedores e ganho de tempo na análise de faturas.

A SOLUÇÃO
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