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Produção alimentícia
diversificada
A Pensilvânia é a sede de várias indústrias de alimentos que
fabricam produtos de qualidade, da fazenda até a mesa. Suas
2.300 empresas de processamento de alimentos ocupam o
topo na distribuição de produtos de chocolate e cacau, o 2º lugar
na distribuição de produtos de panificação e tortilhas e na
fabricação de ração para animais, e o 4º lugar na venda de
batatas fritas e produtos semelhantes. A indústria agrícola da
Pensilvânia possui as vantagens de um abastecimento sólido de
matérias-primas e a proximidade dos principais mercados 
de consumidores.  

Além de liderar o país na produção de cogumelos, o estado está
entre os cinco primeiros na produção de uma variedade de
cultivos incluindo maçãs, milho, morangos, árvores de Natal e
xarope de ácer, bem como a pecuária e derivados animais como
leite, frango, trutas e ovos. 

A Pensilvânia comercializou US$ 32 bilhões em produtos
alimentícios em 2011, tendo-se classificado entre os principais
estados no país e o segundo lugar na distribuição de bebidas
no mesmo ano com US$ 4,1 bilhões.

PA Preferred®

A PA Preferred® é a marca oficial dos

produtos agrícolas criados ou cultivados na

Pensilvânia. O programa está trabalhando

com milhares de empresas e lojas para

apoiar e promover os produtos da

Pensilvânia, permitindo que os membros licenciados

identifiquem os produtos com o logotipo PA Preferred®, para

facilitarem a identificação aos 93% dos pensilvanianos que

pretendem adquirir alimentos cultivados na região.

Líder na agricultura, a Pensilvânia é conhecida pela variedade e qualidade dos seus produtos alimentícios
frescos e processados. De carne e aves até chocolate e bolos, a indústria de alimentos no estado representa 
US$ 32 bilhões em faturamento anual e o quarto lugar do país em valor agregado, na frente de Ohio, Georgia e
Wisconsin. Reconhecendo a importância de apoiar a base agrícola devido ao peso que tem para a sua economia,
em 2004 a Pensilvânia formou parcerias com empresas e lojas em todo o estado para lançar o programa 
PA Preferred®. O programa apoia os negócios do estado promovendo os produtos locais, tendo ainda criado uma
marca agrícola que os consumidores associam aos produtos de qualidade da Pensilvânia.

Mais de 66.800  
empregos criados pela
indústria de alimentos da
Pensilvânia

3.000   
novas contratações no setor
da agricultura, silvicultura,
pesca e caça em 2011‐12

MEDIDAS DE IMPACTO

US$ 1,7 bilhões      
em exportações de
produtos alimentícios 
em 2011

US$ 32 bilhões      
de produtos alimentícios
comercializados todos 
os anos

1º lugar no país na produção 
de cogumelos e de hortaliças em 2011

2º lugar no país em manufatura
de produtos de panificação, de tortilha
e de ração para animais em 2011

4º lugar em valor agregado
na indústria de alimentos em 2011

® 

”
“Os consumidores, varejistas, atacadistas e a mídia reconhecem a marca PA Preferred como um símbolo de
qualidade e excelência. O programa trabalha para aumentar o número de produtos produzidos na Pensilvânia
disponíveis aos consumidores no estado e em todos os eua.

—  Fred Recchiuti, Gerente Geral, Basciani Foods

O Porto de Filadélfia é o destino principal
das frutas brasileiras e chilenas devido à
sua capacidade de armazenagem e
manuseio de contêineres refrigerados, com
galpões climatizados a cerca de 30 metros
do cais, minimizando a exposição as
agressões climaticas.                                          
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Sucesso comprovado
Utz, Herr’s e Martin’s são apenas algumas das populares

empresas de salgadinhos (snacks) com sede na Pensilvânia que

têm tido sucesso. Outras empresas de processamento de

alimentos localizadas na Pensilvânia incluem companhias

grandes e internacionalmente conhecidas como, por exemplo,

American Home Foods, Beech-Nut, Campbell’s Soup, Hershey

Foods, H.J. Heinz, Kellogg’s, Kraft, M&M Mars, Quaker Oats,

Stroehmann Bakeries e Tyson Foods.

Clima propício para negócios
O governador da Pensilvânia, Tom Corbett, está desenvolvendo

o tipo de ambiente que encoraja o crescimento dos negócios.

As recentes reformas reduzem o ônus tributário sobre as

empresas, eliminam barreiras burocráticas e expandem as

oportunidades para encorajar novos setores da indústria a se

estabelecerem na Pensilvânia. O estado da Pensilvânia tem os

recursos, a mão de obra, a localização e as parcerias

necessários para o sucesso.  

• Reforma tributária baseada na abertura

• Reformas reguladoras de órgãos estaduais

• Benefícios fiscais para Pesquisa e Desenvolvimento no valor
de 55 milhões de dólares 

• Eliminado o imposto sobre a herança de fazendas de
propriedade familiar

Recursos
A Pensilvânia oferece vários programas que ajudam os

agronegócios a terem sucesso como, por exemplo, o First

Industries Fund (Primeiro Financiamento de Indústrias), o Next

Generation Farmer Loan Program (Programa de Empréstimos

para Agricultores da

proxima geração) e o

Infrastructure

Development Program

(Programa de

Desenvolvimento de

Infraestrutura), que proporcionam financiamento

especificamente para projetos relacionados com a agricultura

que desenvolvam ou promovam a indústria. O programa

PAgrows do Departamento de Agricultura da Pensilvânia

trabalha com a DCED, bem como com outras entidades

estaduais e federais para disponibilizar recursos para

agronegócios, ajudando-os a entender e ter acesso a vários

programas de financiamento estaduais e federais. 

Entre 18 de janeiro de 2011 e 18 de julho de 2012, foram

disponibilizados mais de US$ 3,8 milhões em financiamentos

para o processamento de alimentos finais e projetos

relacionados no estado.  

Visite o site newPA.com para obter mais informações sobre 

o programa.   
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