
Santa Cruz é a cidade para investir
Segundo melhor município gaúcho para fazer negócios e empreender, é referência para a região
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Ranking das maiores empresas de Santa Cruz do Sul 
(Valor Adicionado Fiscal/2017)
Empresa   nº funcionários efetivos

1º Philip Morris     1.106                              
2º Metalúrgica Mor    1.278                               
3º Universal Leaf    560
4º Genésio A. Mendes & Cia Ltda (GAM) 192            
5º JTI       382
6º Mercur     317
7º Excelsior Alimentos    611                                                       
8º Souza Cruz     351                                                                          
9º Xalingo     366                                                             
10º  Supermercados Miller   517                                           

maiores empresas - saNTa CrUZ

Dia Da iNDÚsTria

O principal município do 
Vale do Rio Pardo, por seu 
tamanho e sua economia, pos-
sui empresas consolidadas, 
mas está sempre de olho em 
novos empreendimentos e 
perspectivas. No ranking das 
maiores em faturamento de 
Santa Cruz do Sul é inegável 
a força e a tradição do setor 
fumageiro, mas também é 
preciso considerar a diversi-
dade de segmentos existente 
em mais de 12 mil empresas 
ativas. Para o secretário de De-
senvolvimento Econômico e 
Turismo de Santa Cruz, César 
Antônio Cechinato, mesmo 
com o advento da indústria 
4.0 (inteligência artificial, in-
ternet...), da indústria criativa, 
a chamada indústria 2.0 (pro-
dução em escala) e a indústria 
3.0 (automação e robótica) 
continuarão a ter importante 
participação no PIB do Brasil 
e de Santa Cruz.

“Hoje a indústria de trans-
formação representa quase 
30% do total de trabalhadores 

com carteira assinada no mu-
nicípio. Como segmento da 
indústria de transformação, as 
indústrias de processamento 
de tabaco e cigarreiras respon-
dem por um terço do contin-
gente, sem contar os mais de 
6 mil trabalhadores safristas 
contratados todo ano por estas 
empresas. O setor é altamente 
representativo para o retorno 
de impostos ao município, 
equiparando-se a outros se-
tores na empregabilidade de 
trabalhadores efetivos”, frisa 
Cechinato. 

Nos últimos anos, acres-
centa ele, a metalurgia e o 
setor de alimentos e proteína 
animal (frigoríficos), entre 
outros, se tornaram muito 
representativos em empregos 
e impostos. “Vamos continuar 
perseverando na diversifica-
ção da nossa economia, imple-
mentando ações na inserção e 
consolidação da indústria 4.0 
(ainda nascente na cidade), 
valorizando e incentivando os 
setores que nos trouxeram até 

aqui, que pagam salários e be-
nefícios diferenciados, geram 
impostos e são responsáveis 
pela dimensão do nosso PIB 
e alta qualidade de vida na 
cidade”, reflete o Secretário.

iDeaL para iNVesTir
Santa Cruz do Sul foi re-

ferendada pela edição de 
outubro da Revista Exame 
(principal revista de economia 
e negócios da América Latina) 
como a 20ª melhor cidade para 
investir e se fazer negócios e 2ª 
melhor do Rio Grande do Sul, 
somente atrás de Porto Alegre. 
“A cidade possui a melhor 
condição logística do RS, que 
somada à qualificação de sua 
força de trabalho e à qualidade 
de vida que apresenta, motiva 
qualquer empresário inves-
tidor, ao olhar para o Sul do 
Brasil, obrigatoriamente terá 
que considerar firmemente 
a opção Santa Cruz do Sul 
para sediar seu investimen-
to”, sublinha Cechinato. Mas 
para isso, frisa, o Brasil precisa 
voltar a ser destino de investi-

Okroglic: orgulho poder contribuir

DIVULGAçãO

A empresa responsável pelo 
maior percentual do Valor Adiciona-
do Fiscal para Santa Cruz é a Philip 
Morris Brasil, que tem no município 
uma das operações mais completas 
do mundo, desde a compra, proces-
samento e exportação de tabaco até o 
produto final. O município centrali-
za a fabricação de cigarros da empre-
sa em uma unidade responsável por 
abastecer mais de 174 mil pontos de 
venda em todo o território nacional, 
além de produção para exportação. 
Em Santa Cruz do Sul são quase 
mil colaboradores, além da parceira 

de 6 mil produtores de tabaco que 
possuem contrato de fornecimento 
assinado com a empresa. 

Para a empresa, a Região Sul 
como um todo e, especialmente, o 
Vale do Rio Pardo, fazem parte da 
história da companhia. “Nas mais 
de quatro décadas que estamos 
presentes na região, trabalhamos 
para o desenvolvimento de toda a 
cadeia produtiva”, frisou Alejandro 
Okroglic, diretor de Manufatura da 
Philip Morris Brasil. 

Desde 2010, a empresa deu um 
grande salto de investimentos na 

Região Sul, quando a PMB anunciou 
a expansão dos seus negócios e o 
início da compra direta de tabaco de 
milhares de pequenos produtores, 
“e mais recentemente investimos 
R$124 milhões na modernização da 
nossa unidade de produção. Isso 
possibilitou não só suprir a necessi-
dade local, como ainda exportar para 
outras afiliadas ao redor do mundo”, 
completou o Diretor.

“Para a Philip Morris Brasil é um 
orgulho poder contribuir para o cres-
cimento econômico e social de Santa 
Cruz do Sul”, ressaltou Okroglic.

Philip Morris no topo

mentos, o Rio Grande do Sul 
investir em infraestrutura, 
resolver o nó de seu déficit 
fiscal e deixar de receber ou 
afugentar investimentos.

esQUiNa Do rs
Santa Cruz do Sul, e tam-

bém o seu entorno, são a “es-
quina” do Rio Grande, atesta o 
secretário de Desenvolvimen-
to Econômico. “Estamos numa 
região de alta produção di-
versificada e equidistante dos 

principais centros econômicos 
e populacionais do Estado. A 
posição logística é fundamen-
tal para atrair investimentos, 
que somados à qualidade de 
nossa força de trabalho, a con-
solidação como polo regional 
de compras e serviços (saúde, 
educação...) e à qualidade de 
vida das cidades caracterizam 
diferenciais não encontrados 
em outras cidades do Estado”, 
reflete.


