
Souza Cruz aposta na tecnologia, 
assistência e demanda pré-definida

O período da safra 2018/2019 na 
Souza Cruz já está em andamento e 
tem expectativa de atender a demanda 
de exportação e de mercado interno da 
companhia, devendo ficar próximo ao 
volume do ano passado. Com toda a 
sua produção já estimada para o ano, 
a Souza Cruz acompanha de perto as 
necessidades dos seus produtores, ga-
rantindo assim segurança e qualidade a 
todas as partes envolvidas no processo.

A Companhia iniciou a compra do 
tabaco em dezembro de 2018 e desde 
então o processo de comercialização 
vem ocorrendo normalmente e aten-
dendo a expectativa de qualidade do 
produto e de um volume maior de 
tabacos de bem a supermaduros. O 
processamento, como nos anos ante-
riores, deve seguir até o final de agosto 
e o início de setembro.

“As ferramentas tecnológicas e a 
assistência técnica e de gestão aos 
produtores são os principais fatores 
que refletem na qualidade do tabaco 
processado pela Souza Cruz, além 
do investimento e desenvolvimento 

contínuo de pesquisas para novas tec-
nologias de produção que possam au-
mentar a sustentabilidade do negócio 
do produtor. Cuidamos do processo 
de ponta a ponta”, explica o gerente 
nacional de Produção, Alex Genehr.

 Aliada à questão tecnológica, que 
tem sido profundamente atrativa ao 
produtor - nos últimos cinco anos, 
55% dos produtores participaram de 
eventos de difusão tecnológica - a 
companhia também investe pesado 
na sustentabilidade do produtor. 
Em 2018, foram realizados mais de 
400 treinamentos para mais de 6,5 
mil participantes, com enfoques em 
sustentabilidade, gestão e questões re-
gulatórias. As capacitações ocorreram 
em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar).

 “A Souza Cruz entende que oferecer 
oportunidades de capacitação a seus 
produtores integrados é fator chave 
para que prosperem, melhorem a qua-
lidade de vida e façam a sucessão rural, 
pois o jovem verá oportunidades de 
empreender em um negócio próspero 
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e com perspectivas de futuro”, avalia 
Genehr.

Exportação 
O Brasil é o maior exportador de ta-

baco do mundo e a Souza Cruz tem na 
exportação um dos seus pontos fortes, 
direcionando 85% do total produzido. 
Para 2019, a expectativa é de manuten-
ção dos mercados internacionais que a 
Souza Cruz atende.

pESSoaS
Atualmente, a Souza Cruz conta 

com 4,8 mil colaboradores (entre efe-
tivos e temporários) envolvidos com 
a safra. O time de temporários conta 
com uma alta taxa de retornantes, em 
2018, 65,6% dos contratados já haviam 
trabalhado na companhia, e no ano 
passado, 58,3% dos contratados na 
safra eram mulheres.
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