
Souza Cruz festeja 100 anos dia 25 com nova fábrica 
Lucianne Carneiro 
 
 
A Souza Cruz comemora seu centenário na próxima sexta-feira, dia 25 de abril, já com 
as atenções voltadas para os próximos cem anos. A inauguração da nova fábrica em 
Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, no mesmo dia do aniversário, é fruto de um 
investimento estimado em R$ 500 milhões para a instalação de uma unidade com os 
mais modernos e eficientes processos produtivos. Com resultados financeiros beirando 
R$ 1 bilhão por ano (o lucro líqüido em 2002 foi de R$ 960,8 milhões), a maior 
fabricante nacional de cigarros aposta no crescimento do País nos próximos anos.  
 
- A inauguração de Cachoeirinha significa antes de mais nada a nossa crença no 
desenvolvimento do Brasil. Acreditamos que o segundo centenário já começa a ser 
vivido agora - afirma o gerente de Responsabilidade Social Corporativa da Souza Cruz, 
José Roberto Cosmo. O executivo destaca também o entusiasmo do grupo com o 
aniversário. "Poucas são as empresas centenárias. Comemorar cem anos de sucesso é 
coisa rara", diz.  
 
A economia dos custos com novas tecnologias na fábrica instalada na região 
metropolitana do Rio Grande do Sul é de até 5%. No início das operações, a unidade 
será capaz de produzir cerca de 30 bilhões de cigarros por ano, mas já estão previstas 
ampliações da capacidade para 45 bilhões de cigarros, de acordo com a demanda. No 
terreno de 208 hectares em que a unidade de Cachoeirinha está situada, apenas 10% 
é de área construída. Trinta mil mudas de diferentes espécies já foram plantadas no 
restante do local, destinado à preservação ambiental.  
 
British amercan tobacco no controle desde 1914 
Muita coisa mudou nos cem anos que separam a fabricação dos primeiros cigarros 
Dalila, feitos ainda no sobrado de número 16 da Rua Gonçalves Dias, no Centro do Rio, 
em 1903, das tecnologias atuais de produção dos cigarros das diferentes marcas da 
empresa. A então Souza Cruz & Cia, fundada pelo imigrante português Albino Souza 
Cruz, cresceu bastante já nos primeiros anos, quando em 1910 foi comprada a 
Imperial Fábrica de Rapé Paulo Cordeiro, o que permitiu o aumento da produção.  
 
Já em 1914, o controle acionário passou para o grupo inglês British American Tobacco 
(BAT), hoje detentor de 15,1% do mercado mundial de cigarros. O grupo tem nada 
menos do que 300 marcas nos 180 países em que atua, com 84 fábricas em todo o 
mundo. Ao longo das décadas de 30, 40 e 50 a Souza Cruz foi conquistando mercado 
ao mesmo tempo em que o hábito de fumar foi se popularizando no Brasil.  
 
Preocupação com a responsabilidade social 
Em 1969, a empresa começou a exportação de fumo e, na década seguinte, em 1974, 
começaram as operações na fábrica de Uberlândia, Minas Gerais. Ao longo dos anos, 
novas marcas foram sendo criadas pela Souza Cruz para atender a demandas 
específicas do mercado consumidor.  
 
A responsabilidade social tem ganhado um destaque cada vez maior na Souza Cruz. 
 
Além dos programas de proteção ao meio-ambiente e de incentivo ao reflorestamento, 
existentes desde a década de 80, foi criado em julho de 2000 o Instituto Souza Cruz. 
Com força nos projetos educacionais, mais de 300 mil pessoas já foram beneficiadas 
pelos diferentes projetos.  



 
- Nosso foco é a educação para o desenvolvimento humano sustentável. Temos dez 
projetos e apoiamos outros cinco nas áreas de educação para o empreendedorismo, 
para o Meio Ambiente, para Valores e para Turismo - explica o gerente de projetos 
sociais do Instituto, Flávio Goulart.  
 
Entre os principais projetos, estão o Clube da Árvore, que já plantou mais de 12 
milhões de mudas em quase vinte anos de atividades, e o Empreendedorismo do 
Jovem Rural.  
 
Na própria Souza Cruz, o destaque fica por conta dos programas de reflorestamento 
das áreas de fumo e dos projetos de auto-suficiência em energia e água. Na fábrica de 
Uberlândia, por exemplo, quase 100% da água é reutilizada, segundo o gerente 
Cosmo.  
 
"Uma grande vitória que tivemos foi a conquista do Relatório Social Corporativo, feito 
no padrão internacional AA 1000, que regula a responsabilidade social e a ética 
empresarial", conta Cosmo.  
A inauguração de Cachoeirinha significa antes de mais nada a nossa crença no 
desenvolvimento do Brasil 
José Roberto Cosmo  
Luta contra o mercado ilegal é prioridade 
A principal meta para o futuro da empresa é a luta contra o contrabando de cigarros, 
aponta Cosmo. "O mercado brasileiro de cigarros sofre um fenômeno cruel. Cerca de 
1/3 do que é comercializado pertence ao mercado ilegal. Dos 150 bilhões de cigarros 
vendidos por ano, perto de 50 bilhões são do mercado negro", diz o gerente, 
acrescentando que a recuperação e a reorganização dos produtos ilegais é uma das 
prioridades.  
 
A melhoria na qualidade dos produtos é também apontada como um fator de 
importância nos projetos da Souza Cruz. "Queremos cada vez mais investir na 
qualidade e nas pesquisas para atender às exigências do mercado consumidor", 
observa Cosmo. 
 
O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da empresa atua desde 1974 em 
agrotecnologia, tecnologia de produto e processo e desenvolvimento. Na década de 80, 
foi criado o Centro de Melhoramento de Fumo, para complementar os trabalhos do 
primeiro centro.  
 
Para este ano, a expectativa é de manutenção do volume de vendas de cigarros e de 
exportação de fumo em folha. Em 2002, a Souza Cruz comercializou 81,9 bilhões de 
unidades e exportou 103 mil toneladas de fumo em folha.  
Números da Souza Cruz 
R$ 960,8 milhões de lucro líqüido em 2002, 51,5% maior que em 2001 
R$ 1,087 bilhões de EBITDA (geração de caixa antes de descontados juros e impostos) 
em 2002 
R$ 3,4 bilhões de impostos recolhidos em 2002  
R$ 103,3 mil toneladas de fumo em folha exportadas em 2002 
77% é a participação da Souza Cruz no mercado legal de cigarros no Brasil 
81,9 bilhões de cigarros foram vendidos em 2002 
R$ 500 milhões é o investimento estimado da fábrica de Cachoeirinha 
4.695 empregos diretos, 380 mil empregos indiretos 
45 mil famílias de produtores de fumo em parceria 



215 mil pontos-de-venda atendidos diretamente 
7 das dez marcas mais vendidas no país são da Souza Cruz. 
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