
Multinacional americana escolhe Prata, no
Triângulo Mineiro, para nova planta
produtiva 
Qui 23 junho

Mais uma grande marca mundial em seu segmento escolhe Minas Gerais como local para
expansão. A empresa de genética avícola Cobb-Vantress vai investir R$ 50 milhões em uma
unidade de produção de pintinhos em Prata, no Triângulo Mineiro. O objetivo é fornecer as aves
para clientes da região e para outros estados. A Cobb é a mais antiga empresa de genética avícola
do mundo e possui outra unidade em Minas, na cidade de Itapagipe, também no Triângulo. 

 A nova unidade da Cobb será instalada em um terreno de 16 hectares, recentemente adquirido
pela empresa, e vai gerar aproximadamente 60 empregos diretos. O projeto prevê a construção de
incubatório de ovos férteis, com a finalidade de produzir aves de um dia para produção de frango de
corte no mercado brasileiro e no exterior.  

Segundo o diretor de Produção de Incubatórios, Eduardo Costa, a construção do incubatório em
Prata faz parte do plano de crescimento da Cobb para os próximos anos e tem como objetivo
absorver a produção das granjas de Minas Gerais que já estão em obras para expandir sua
capacidade produtiva, com um investimento total ultrapassando R$ 160 milhões. 

A região do Triangulo Mineiro está entre as mais produtivas e promissoras do estado, a cidade do
Prata está estrategicamente localizada às margens da BR-153, favorecendo muito a logística de
aves e ovos. “Além da produção de proteína animal saudável e sustentável, uma das missões da
Cobb é promover o desenvolvimento das comunidades onde está inserida, por meio da geração de
empregos, renda e ações sociais”, comenta Costa. 

“Estamos muito felizes com a vinda da Cobb, que coloca a cidade do Prata na rota do
desenvolvimento de Minas Gerais. Temos certeza que vai ajudar muito no crescimento e na
geração de empregos para a nossa cidade e região. Temos que agradecer à empresa e à Invest
Minas pelo trabalho conjunto que resultou nessa ótima notícia”, diz o prefeito do Prata, Marcel
Vieira da Cunha, o Xexéu. 

Bom momento 

A produção de carne de frango e ovos vive um momento de crescimento no Brasil.  Ano passado, o
país quebrou um recorde nas exportações. Minas Gerais está entre os maiores produtores do país e
mais oportunidades vão surgir neste segmento. Segundo a Associação dos Avicultores de Minas
Gerais, a previsão é de um crescimento de 4,5% na produção de carne e 3% na produção de ovos
em 2022. 

Segundo o diretor-presidente da Invest Minas, João Paulo Braga, a nova unidade reforça ainda
mais a cadeia produtiva tão importante para Minas. “Nossa política de atração de investimentos
está alinhada com a vocação de cada região de Minas. O Triângulo Mineiro é uma potência do
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agronegócio e será cada vez mais com a presença de empresas globais como é o caso da Cobb-
Vantress no município do Prata”, diz o executivo. 

 Atração de investimentos 

O Governo de Minas tem se destacado na atração de investimentos. De 2019 até junho de 2022
foram atraídos R$236 bilhões em investimento, valor referente à atração de 474 projetos que estão
sendo instalados em 137 municípios mineiros. O montante atraído até o momento ultrapassou em
57% a meta estipulada, que era de R$150 bilhões para os quatro anos de gestão. 

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o sucesso de
Minas na atração de investimentos se deve à desburocratização dos processos para abertura de
empresas. “Em todos os lugares que visitamos pessoas ficam sabendo sobre o que está ocorrendo
em Minas Gerais. Estamos desburocratizando. Já foram revogadas mais de 600 normas e 701
setores da economia estão isentos de alvará. E vamos continuar”, afirmou. 

Sobre a empresa 

A Cobb-Vantress é a empresa produtora de aves de corte de pedigree mais longeva do planeta.
Com sede nos Estados Unidos, fornece genética de ponta, saudável, de qualidade e acessível para
todo o mundo, com presença em mais de 120 países. A Cobb-Vantress é uma empresa global, que
utiliza pesquisas e tecnologias inovadoras para alcançar o que há de melhor na indústria avícola
global. No Brasil, a Cobb-Vantress está presente em três estados: Minas Gerais, São Paulo e Mato
Grosso do Sul, com cinco granjas de aves e três incubatórios de ovos. 
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