
O ESTADO DA GEÓRGIA NA LIDERANÇA
DA PRODUÇÃO AVÍCOLA NOS ESTADOS UNIDOS

Apresentando dados e estudos que reforçam a vocação da Geórgia na produção de proteína avícola
nos Estados Unidos, o Chefe do Setor de Promoção Comercial e Cônsul-Geral Adjunto do Brasil em Atlanta,

Ministro Luciano Pereira de Souza, conversou com o Blog do Brazil Machinery Solutions

O mercado de proteína animal nos EUA segue sendo destaque em todo o mundo. O país é,
atualmente,o segundo maior mercado consumidor de proteína animal. Trata-se de um mercado controlado
por grandes empresas, mas composto por diversos pequenos processadores de proteína animal que
atendem demandas locais. O mercado americano é bastante exigente e, para o setor de máquinas e
equipamentos de processamento de proteína animal, destacam-se as empresas capazes de oferecer
soluções inovadoras, que possam aumentar a capacidade produtiva e assegurar condições elevadas de
higiene. Para entender um pouco mais das oportunidades existentes para as empresas brasileiras, num
momento em que o câmbio ainda é favorável às exportações nacionais, conversamos com o Ministro
Luciano Pereira de Souza, Chefe do Setor de Promoção Comercial e Cônsul-Geral Adjunto do Brasil em
Atlanta.
 

Quanto às oportunidades para as empresas brasileiras do setor produtivo de proteína animal, o
Cônsul-Geral adjunto reforça que, mesmo com o câmbio já não tão favorável como há alguns meses, as
empresas brasileiras ainda encontram oportunidades de atuação nos Estados Unidos. Os preços no varejo
da proteína animal estão relativamente elevados, o que demonstra o potencial de mercado local. O USDA
Economic Research Service divulgou os dados sobre preços de carnes de abril em 12 de maio. Os preços da
carne suína no varejo estabeleceram um recorde histórico em abril em US$4,32 por libra (aproximadamente
454 gramas), 11% mais superior a 2020. Desde o ano passado, o preço do bacon subiu 16,3%, chegando a
US$6,22 por libra neste ano. Costeletas de porco desossadas aumentaram 7,8% do ano passado para $4,33
por libra, neste ano, o preço mais alto desde setembro de 2020. Quanto à carne bovina, os preços de varejo
da carne tipo “choice” atingiram US $6,76 por libra em abril, numa alta de 4,8% em relação a 2020. Com
exceção das altas da pandemia observadas entre maio e julho de 2020, o preço da carne bovina no varejo
no mês passado seria o mais alto já registrado. Os preços de varejo do frango começaram o ano em US$
1,60 por libra, mas caíram mês a mês, chegando em abril a US$1,52 por libra, numa queda de US$0,03 ou
1,8% em relação ao mês anterior e US$ 0,05 ou 3,6% menor do que no ano passado. Desde o início do ano,
os preços do frango caíram US$0,08 por libra ou 5%, atingindo o menor nível desde março de 2020. Já o
preço do peito de frango desossado foi a US$3,41 por libra, num aumento de 7,9% em relação ao ano
passado, sendo o maior preço desde novembro de 2020. Os preços das coxas de frango com osso caíram
1,2% em relação ao ano anterior, para US$1,58 por libra.

Com base no relatório do CoBank, publicado em dezembro de 2020 (acesse o relatório), Luciano
menciona que o aumento dos preços dos insumos para a alimentação animal testará a recuperação da
produção de proteína animal dos EUA. O CoBank tem expectativa, para o mercado norte-americano, de
uma inflação de custos na alimentação animal em 2021 da ordem de 27%. Os produtores de proteína
animal nos EUA enfrentarão a maior inflação da alimentação animal em mais de uma década, desafiando
sua capacidade de recuperação após um difícil e volátil 2020.
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https://www.cobank.com/documents/7714906/7715323/KED-Report-Feed+Inflation-Dec2020.pdf/de057edb-a991-081f-bc29-bead63e7aacd?t=1607548870902


Com a retomada da demanda, o setor de máquinas e equipamentos de processamento de proteína
animal também deve retomar os níveis de 2019. É reconhecido que o Brasil possui tecnologia e qualidade
competitivas em produção e processamento de carnes, assim como em outros setores da cadeia,
lembrando que também a questão "custo" deve desempenhar um papel importante nessa competitividade
(acesse o relatório do US Department of Agriculture).

Os gráficos abaixo mostram a produção mensal de aves de corte em milhões de
libras e o peso médio mensal, respectivamente.
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https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/101460/ldp-m-324.pdf?v=9231.4


O gráfico abaixo mostra o índice de preços ao consumidor para
alimentos nos EUA.

O estado da Geórgia, cuja capital e maior cidade é Atlanta, é um grande e importante produtor de proteína
animal, sendo o primeiro no setor de carnes avícolas no país, reforça o Cônsul-Geral Adjunto. Segundo o
Poultry - Production and Value 2020 Summary (abril de 2021) do USDA, National Agricultural Statistics
Service, no ano de 2020 o estado produziu 1,325 bilhão de frangos, num total de 8,083 bilhões de libras
(3,666 bilhões de kg), no valor de 2,95 bilhões de dólares.

Quanto às condições que favoreceram o destaque dessa indústria no estado, torna-se importante reforçar
que a Geórgia possui alguns privilégios que têm favorecido este tipo de negócio através dos anos, tais como
sua localização geográfica, condições climáticas, relevo, logística e transportes excepcionais, com suas redes
ferroviárias, rodoviárias, portuárias e aéreas perfeitamente integradas ao resto do país, facilitando o acesso
à matéria-prima de rações e medicamentos, que se juntam à de disponibilidade de mão-de-obra.

Luciano Souza ainda menciona os números de 2019 recebidos do Georgia Department of Economic
Development sobre o valor dos commodities produzidos pelo estado e que mostram a liderança da
avicultura de corte, com US$ 4 bilhões (31,0% do total), seguido do algodão com US$ 983,6 milhões (7,6%
do total), madeira com US$ 679,5 milhões (5,2% do total), carne com US$666,1 milhões (5,1% do total),
amendoim com US$663,0 milhões (5,1% do total), viveiros de plantas com US$476,5 milhões (3,7% do
total), milho com US$321,4 milhões (2,5% do total), feno com US$306,2 milhões (2,4% do total), laticínios
com US$306 milhões (2,4% do total) e nozes pecan com US$263,4 milhões (2,0% do total). A produção de
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alimentos e fibras, além de setores de processamento diretamente e indiretamente relacionados,
contribuem com US$70,1 bilhões para a economia do estado, gerando 359.220 empregos em um mercado
de US$1,12 trilhão. Detalhes adicionais podem ser conferidos no relatório Ag Snapshots 2021, do Center for
Agribusiness & Economic Development, da University of Georgia (acesse o relatório).

De acordo com a publicação na edição de janeiro de 2015 da Atlanta Magazine, sob o título “Chicken State”
(acesse a publicação), existem 7 pontos que bem ilustram a importância da avicultura no estado da Geórgia:

1) A avicultura participa com 47% dos negócios agrícolas do estado. Todas as culturas combinadas
representam apenas 44%.
2) O consumo médio anual per capita de frango nos EUA é de 81,4 libras (37 kg), mais de três vezes a
média global de 25,6 libras (11,6 kg).
3) O consumo anual per capita de ovos nos EUA é de 21 dúzias. Embora a Geórgia seja o primeiro em
número de aves, está em décimo lugar em produção de ovos.
4) Em 1991 a carne de frango ultrapassou a carne bovina como alimento favorito dos EUA, de acordo com
a Georgia Poultry Federation.
5) Se fosse um país, o estado da Geórgia ocuparia a 7ª posição em uma lista de produtores globais de aves.
Com 2,4 milhões de toneladas anuais (hoje 3,6 milhões de toneladas), está logo abaixo do (hoje empatado
com) México (3 milhões de toneladas, hoje 3,6 milhões de toneladas), mas acima da (Tailândia, com 3,3
milhões de toneladas) Argentina e da Turquia (2 milhões e 1,8 milhões de toneladas, respectivamente) (hoje
2,2 e 2,3 milhões de toneladas).
6) 97% dos entrevistados na Geórgia se mostraram interessados em apoiar “aves domésticas a pasto”, nas
quais as aves são criadas em campos abertos, alimentadas com uma dieta natural e vivem quase o dobro do
tempo das granjas industriais. A maioria das aves da Geórgia é criada em granjas industriais, produzidas em
grande escala onde um galpão pode produzir até 30.000 frangos. O maior produtor de aves a pasto do
sudeste, o White Oak Pastures, da Geórgia, processa 1.000 frangos diariamente.
7) O negócio de produção avícola no estado da Geórgia corresponde a US$38 bilhões, com plantas de
processamento e indústrias relacionadas.

A Geórgia é reconhecida mundialmente como líder na indústria avícola. A avicultura é o maior segmento da
agricultura e do agronegócio da Geórgia e as aves são a maior commodity agrícola individual do estado. A
indústria avícola é responsável por benefícios econômicos significativos para inúmeros habitantes do estado
por meio da renda agrícola, indústrias de processamento e aliadas, além de reuniões e convenções. A
avicultura da Geórgia possui um alto nível sanitário, como consequência de uma relação de trabalho muito
bem estabelecida entre a indústria e as autoridades sanitárias. A boa coordenação de fiscalização do Estado
é essencial para o atual nível de segurança sanitária.

Para ter informações mais detalhadas sobre o segmento, solicite à equipe do BMS o estudo “Máquinas e

Equipamentos Para Processamento de Proteína Animal e Tratamento Avícola”. Promovido pela ABIMAQ,

com desenvolvimento da Euromonitor e apoio da Apex-Brasil, o material apresenta aspectos quantitativos e

qualitativos que permeiam o segmento de processamento de proteína e tratamento avícola no mercado

americano.
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https://downloads.usda.library.cornell.edu/usda-esmis/files/m039k491c/pn89f234j/4742b442c/plva0421.pdf
https://www.atlantamagazine.com/news-culture-articles/7-reasons-chicken-reigns-king-georgia/),as


RAIO-X ESTADOS UNIDOS

População: + de 330 milhões de habitantes

Capital: Washington

Maior Cidade: Nova York

A cidade de Atlanta sedia, ao final do mês de janeiro, a IPPE - International Production & Processing Expo, o

maior evento anual da cadeia de proteína animal do mundo, sendo considerada uma das principais feiras do

setor para empresas que desejam desenvolver ou ampliar sua relação comercial com o mercado norte

americano.

Em sua última edição presencial, 2020, a feira atraiu mais de 1.300 expositores e 32.000 visitantes de 130

países, sendo mais de 8.000 estrangeiros.

Gostaria de participar da feira IPPE 2022, com o apoio do Brazil Machinery Solutions?

Entre em contato via o e-mail eventosbrazilmachinery@abimaq.org.br .
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