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O mercado de laticínios brasileiro 
enfrenta desafios apesar da forte 
demanda interna 
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Série Estudos Setoriais da TCP Partners

A TCP Partners é uma das principais empresas de M&A e Turnaround do mercado brasileiro, com 
escritório no Brasil - que abrange todos os estados - e no México, cobre mais de 60 setores da economia. 

A TCP tem uma equipe de análise setorial que possui o objetivo de identificar oportunidades, tendências 
e desafios para os setores analisados e, oferecer aos clientes, inteligência para as suas decisões.

As informações divulgadas no Estudo Setorial de Laticínios estão disponíveis para consultas e as suas 
fontes referenciadas. 

Acesse e cadastre no site da TCP: www.tcp-partners.com 

http://www.tcp-partners.com
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Um mercado potente e com escala 
nacional  

Veja o release da análise do mercado
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Release da análise do setor de laticínios

Leitura rápida da análise

O Brasil é um dos maiores produtores de leite do mundo. Em 2020, as fazendas produziram 35 bilhões de litros conforme dados do Ministério da 
Agricultura, colocando o país na terceira posição mundial quando não considera o bloco europeu.

A indústria de laticínios é uma das mais tradicionais da cadeia produtiva de alimentos, com participação de 11,3% e um valor agregado de R$ 82,7 
bilhões, sendo composta por pequenos, médios e grandes produtores de todas as regiões do Brasil.

A produção de leite é toda consumida pelo mercado doméstico, sendo a indústria de queijos e derivados a principal consumidora e responsável por 
34%, seguida pela produção de Leite UHT (27%) e pela produção de leite em pó (25%). 

A pecuária leiteira no Brasil é a pasto, diferente da maioria dos países desenvolvidos, que utilizam o sistema de confinamento. Por conta disso, está 
exposta à sazonalidade na formação de preços e na produção, ao risco climático e aos custos atrelados às commodities agrícolas internacionais e 
câmbio.  Constatou-se também a existência de elevada informalidade de ~30% na produção que não são inspecionados.

Nas regiões Sul e Sudeste se concentram as maiores bacias leiteiras do país, com 77% do total produzido. Estruturalmente, é um setor altamente 
pulverizado, com grande amplitude tecnológica entre produtores, sendo perceptível problemas de eficiência operacional, gestão, qualidade, 
produtividade, informalidade e questões ambientais relacionadas a emissões de gases de efeito estufa.

Diante dos desafios setoriais, a TCP observa que existem oportunidades para implantação de gestão, reestruturação financeira, estratégias de 
diversificação de negócios e de transações de M&A.

Com bases em estimativas oficiais dos agentes do setor, a equipe da TCP projeta crescimento médio anual (CAGR) da produção de leite de 2% nos 
próximos 10 anos e o consumo per capita deverá crescer entre 1,3% e 1,9% ao ano. Nesse cenário, a receita dos laticínios deverá registrar um incremento 
médio anual de 4,0% (CAGR).
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Grandes números do mercado de laticínios

É o 3º maior 
segmento do 
mercado de 
alimentos, com 11,3%
(2018, IBGE)

A receita líquida do 
setor foi de R$82,7 
bilhões
(2018, IBGE)

Com 35,4 bilhões de 
litros de leite, é o 3° 
produtor mundial
(2020, FAO, Min. Agricultura)

O consumo em 2020 
pelos brasileiros foi 
de 36,4 bilhões de 
litros de leite
(2020, FAO, Min. Agricultura)

O setor de laticínios…

Existem 2.909 
laticínios no Brasil
(2018, IBGE)

Cerca de 1.176.000 
fazendas de leite
(2017, IBGE)
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O mercado de laticínios é o terceiro maior da indústria de alimentos

Gráfico 01: Participação dos laticínios na indústria de alimentos

Participação % na produção

Fonte: IBGE, PIA 2018

Análise:

A indústria de laticínios é o 3º segmento na cadeia produtiva de 
alimentos, com participação de 11,3% e um valor agregado de R$ 
82,7 bilhões. A indústria de alimentos movimenta R$ 731,1 bilhões.

● Existem no Brasil:
○ 2.909 laticínios (PIA-IBGE 2018)
○ 1.176.000 fazendas de leite (Censo 2017)

Os laticínios maiores são verticalizados, produzem leite e grande 
variedade de produtos lácteos como queijos, manteiga, iogurtes, 
creme de leite e leite condensado. Prática normal do mercado de 
leite é a concessão de licença para fabricação de marcas de 
grandes laticínios para outros laticínios. Há atuação de grandes 
empresas multinacionais no setor.

O segmento é bastante pulverizado – os 10 maiores laticínios 
respondem por pouco mais de 1/3 da produção de leite no país, 
sendo o restante distribuído em laticínios de pequeno e médio 
portes.

O Brasil produz 35 bilhões de litros de leite por ano. Desse total 25 
bilhões são inspecionados, sendo 91% pela esfera federal, 8% 
estadual e 1% municipal. Portanto, 10 bilhões de litros são 
comercializados informalmente, sem inspeção, o equivalente a 
quase 30% da produção brasileira.
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Análise da TCP aponta as oportunidades, 
riscos e perspectivas

Veja a análise da TCP
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Desde o início de 2020, os preços médios de leite pagos ao produtor vem registrando forte alta – 23% em relação ao ano anterior. A alta 
foi mais intensa nos últimos quatro meses do ano – 155% em relação ao mesmo período de 2019. O mesmo movimento de elevação foi 
verificado também nos preços dos derivados. 

Entre as causas para a forte elevação estão:

● Choque de demanda – com o isolamento social, o consumo foi desviado dos restaurantes para o domicílio, gerando 
incremento de consumo de derivados.

● Choque de oferta – a captação de leite cresceu 4,4% nos últimos 12 meses até abril, no entanto, como efeito da seca mais 
severa deste ano, a captação vem caindo desde o início de 2021. Complementarmente, as importações, embora irrelevantes, 
foram desestimuladas por conta da desvalorização do câmbio.

● Elevação dos custos de produção com alimentação animal oriundos de commodities agrícolas, principalmente soja e milho (a 
2° safra foi afetada pela estiagem). Naturalmente em sistemas de pastagem, os custos de produção já são maiores no período 
de seca, em razão do uso de confinamento, mas neste ano a seca mais intensa afetou as pastagens e provocou alta das 
cotações de soja e milho.

Segundo o CEPEA, os laticínios têm conseguido repassar a alta da matéria-prima aos derivados, mas o menor poder de compra do 
consumidor e a pressão dos canais de distribuição limitaram maiores valorizações.

Os preços do leite registram altas devido a pandemia do Covid-19
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Perspectivas para o Brasil

A produção de leite no Brasil deverá crescer em média 2% ao ano nos próximos 10 anos. A expansão da oferta será impulsionada pela 
melhora na gestão das fazendas, na produtividade dos animais e investimentos em genética.

Nos próximos dez anos o consumo de leite e derivados no Brasil deverá crescer entre 2% e 2,4% e o consumo per capita deverá crescer 
entre 1,3% e 1,9% ao ano, favorecido pela melhora de renda da população e pelo crescimento econômico. 

Nesse cenário, a receita dos laticínios deverá registrar um incremento médio anual de 4,0%.

Pontos de atenção:
● Estiagem e câmbio desvalorizado continuarão impactando em custos elevados para o produtor de leite e, consequentemente, 

para os laticínios.

● Avanço do consumo de substitutos de leite de base vegetal, das ondas vegana, vegetariana e de intolerância à lactose, poderão
impactar a demanda por produtos lácteos e exigirão investimentos em diversificação do portfólio de produtos. 

Oportunidades:
● Setor pulverizado, de baixa tecnologia, enfrenta problemas de eficiência, gestão, qualidade, produtividade e questões ambientais 

relacionadas a emissões de gases de efeito estufa.

● Essas características abrem oportunidades no setor para implantação de gestão, reestruturação financeira, adoção de 
estratégias de diversificação de negócios e de processos de M&A, já em curso no setor nos últimos cinco anos.

Perspectivas nacionais positivas devem atrair investimentos no setor
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Perspectivas mundiais
 
A produção mundial de leite deve crescer 1,6% a.a. até 2029. No mesmo período, o consumo per capita mundial de laticínios deverá   
crescer 1,0% a.a., principalmente na Índia e na África, impulsionado pelo crescimento da renda e da população. Na Europa e 
América do Norte, a demanda per capita de laticínios ficará estável, pois são mercados maduros.

 O consumo de queijo, segundo produto lácteo mais consumido, deve aumentar globalmente, especialmente como ingrediente 
em alimentos processados. A demanda por leite em pó será impulsionada por seu uso na indústria de alimentos.

 Em quase todas as regiões do mundo, espera-se crescimento da produtividade. Os impulsionadores do crescimento do 
rendimento incluem a otimização dos sistemas de produção de leite, melhoria da saúde animal, melhoria da eficiência em 
alimentação, bem como melhora genética.

 A China consome pequena quantidades de produtos lácteos per capita, mas deve permanecer como o maior importador de leite 
em pó integral. Japão, Rússia, México, Oriente Médio e o Norte da África continuarão a ser importadores líquidos de produtos 
lácteos.

 A União Europeia continuará a ser o principal exportador mundial de queijos, seguida pelos Estados Unidos e Nova Zelândia. O 
Reino Unido, a Rússia, Japão, União Europeia e Arábia Saudita devem ser os cinco maiores importadores de queijo em 2029. Esses 
países também são frequentemente exportadores de queijo.

Fonte: FAO-OCDE – Perspectivas Agrícolas 2020-2029

Mercado mundial também mostra otimismo com a indústria do leite
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Gestão
● Necessidade de eficiência operacional com foco na qualidade do leite 

com adoção de prática sustentáveis.

Diversificação de portfólio de produtos
● Mercado propício para veganos, vegetarianos, intolerância à 

lactose

Principais oportunidades e necessidades da cadeia do leite

Reestruturação Financeira
● As empresas do setor são altamente sensíveis às variações dos preços 

dos insumos e necessidade de capital de giro. 

Fusões & Aquisições
● Fundos de investimentos estão desenvolvendo players nacionais, 

aproveitando as oportunidades de um setor pulverizado em números 
de empresas. 

Governança corporativa
● As empresas do setor estão passando por um processo intenso de 

sucessão familiar com necessidade de governança e 
profissionalização.

1
2
3
4
5
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Análise dos riscos para as empresas de laticínios

1. Risco climático: durante o período de seca – maio a outubro, a piora da qualidade e da quantidade de pastagens afeta a alimentação 
do rebanho leiteiro, provocando:

● Redução sazonal da produção e da produtividade;
● Elevação dos custos pela adoção do sistema de confinamento;

2. Risco das commodities: custos de ração à base de soja e milho, cujos preços sofrem a volatilidade internacional e os efeitos de clima.

3. Risco de doenças no rebanho.

4. Risco da informalidade: 30% da produção de leite no Brasil é informal, ou seja, não passa pela inspeção federal, estadual ou municipal.

5. Fatores econômicos que influenciam o setor
● Taxa de câmbio impacta os custos de produção no campo e consequentemente os preços do leite aos frigoríficos. câmbio deverá 

continuar desvalorizado, impactando em custos elevados para o produtor de leite e consequentemente para os laticínios;
● Inflação e emprego impactam a renda do consumidor e a propensão a consumir principalmente os derivados;
● Após a total reabertura das atividades de lazer, o consumidor poderá voltar a substituir parte da alimentação no domicílio para 

alimentação fora do domicílio (restaurantes), o que poderá impactar no consumo de derivados;
● A piora das margens do produtor de leite combinada ao aumento da arroba do boi gordo poderá estimular a venda de vacas 

matrizes.

Fonte: FAO-OCDE – Perspectivas Agrícolas 2020-2029

Riscos podem impor desafios para as empresas do setor
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Conheça a cadeia produtiva do leite  

Veja a estrutura setorial
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Veja as particularidades do leite para a alimentação humana:

● O leite é um alimento utilizado mundialmente como fonte de proteína.

● Por suas características e pela larga escala de produção mundial, não 

tem nenhum outro produto que o substitua integralmente na 

fabricação de outros produtos alimentícios e na produção de derivados 

como queijos, manteigas e bebidas lácteas.

● Segundo a FAO, a produção mundial tem a seguinte origem:

○ 81% leite de vaca;

○ 15% leite de búfala;

○ 4% leite de cabra, ovelha e camela.

O leite é fundamental para a alimentação humana
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56% Argentina
27% Uruguai

     Laticínios

Insumos 
agrícolas

Produtor de 
leite

Cooperativas

4% Importação

Exportação

Indústria de 
cosméticos

Indústria de 
alimentos

Indústria de 
sorvetes

Supermercados

Atacadistas

Consumidor 
final

Fonte: Secex, IBGE

A cadeia produtiva do leite atende segmentos relevantes da economia



17tcp-partners.com

Os principais processos produtivos para a produção do leite são:

1. Sistema intensivo ou confinamento
○ As vacas em lactação recebem a alimentação em cochos, algumas das modalidades.

■ Compost Barn;
■ Free Stall.

2. Sistema misto ou semi-confinamento
○ As vacas pastam durante um período do dia, mas ficam a maior parte do tempo em piquetes.

3. Sistema extensivo ou pastagens
○ As vacas utilizam as pastagens como fonte de alimentação.
○ O Brasil adota predominantemente o sistema de pastagens, diferente de sistemas nos EUA e Europa, onde predomina 

o confinamento, sendo a holandesa a raça mais utilizada.

Nas 100 maiores fazendas que fazem parte do ranking Top 100 Milk Point 2021, 67% dos animais são confinados e 13% estão no 
sistema de pastagem.

Coleta e logística

O leite é coletado nas fazendas pelos laticínios, em caminhões próprios ou em frotas terceirizadas. Em algumas cidades da região 
nordeste predomina o intermediário, que capta o leite nas fazenda e entrega no laticínio.

Fonte: Milkpoint - top 100 2021

Overview do processo produtivo do leite
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Análise:

Nas propriedades da região sul predomina 
o uso da raça holandesa, o que justifica a 
elevada produtividade por animal.

Na região nordeste são utilizadas as raças 
girolando, jersolando/Kiwicross e 
guzolando, cruzamentos que proporcionam 
rusticidade necessária para suportar as 
temperaturas mais elevadas da região.

Fonte: Milkpoint - Top 100 2021

Gráfico 02: Principais raças das 100 maiores propriedades leiteiras do Brasil

Principais raças das 100 maiores propriedades leiteiras do Brasil

Participação % no rebanho em 2020
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Uma setor robusto que alimenta vários 
segmentos da economia  

Veja os números do setor de laticínios
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Gráfico 03: Produtos da cadeia do leite

Análise:

A fabricação de queijos é responsável por 34% 
da produção total dos produtos derivados do 
leite, sendo o principal produto de milhares de 
laticínios.

A produção de Leite UHT e de leite em pó, 
respondem por 27% e 25%, respectivamente, 
compondo mais de 50% da produção total.

Fonte: ABVL

Principais produtos derivados do leite

Participação % na produção - 2019
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A receita líquida dos laticínios se mantém crescente e resiliente  

Fonte: PIA-IBGE , FAO-OCDE, Bradesco.
Nota: A receita dos laticínios até 2018 é fonte PIA-IBGE (Pesquisa Industrial Anual). A partir de 2019 é estimativa construída da seguinte forma:
- 2019 e 2020: preço de leite (Cepea) x produção de leite (IBGE) = receita estimada. A variação % da receita estimada foi aplicada sobre a receita de 2018-2019 da PIA-IBGE.
- 2021 até 2026: preço do leite em dólar (projeção FAO-OCDE) convertido para reais com o câmbio médio do ano (projeção Bradesco) x produção de leite (projeção FAO-OCDE) = receita estimada. 

Gráfico 04: Receita líquida de vendas dos laticínios 

Em R$ bilhões

Análise:

Em 2020, a receita líquida das empresas de 
laticínios teve alta estimada de 25%, 
refletindo a forte alta de preços e de 
produção do leite e derivados. 

Entre 2010 a 2019, a receita dos laticínios 
registrou incremento médio anual (CAGR) 
de 12,6% e projeta se crescimento de 3,9% 
entre 2020 a 2026, como resultado de uma 
expansão média de 2,0% da produção 
(projeção FAO-OCDE) combinada a uma 
elevação média de 1,8% dos preços do leite 
(projeção FAO-OCDE).

CAGR 

3,9%

CAGR 

12,6%
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Gráfico 05: Custos de produção de leite Análise:

Concentrado é a ração composta por
70% milho, 30% farelo de soja.

Na composição da ração também pode 
entrar polpa cítrica (subproduto da 
fabricação de suco de laranja concentrado) 
e caroço de algodão.

Geralmente em sistemas de pastagem, os 
custos de produção são maiores no período 
de seca, em razão do uso de confinamento.

Fonte: EMBRAPA. Elaboração da TCP Partners.

Custos de produção sofre volatilidade das commodities de grãos 

Part. % no custo total - 2020
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Comentário:

Nas regiões Sul e Sudeste se
concentram as maiores bacias leiteiras
do país, com 77% do total produzido.

Gráfico 06: Produção regional de leite

Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite

Em bilhões de litros

Part. % 39,2% 37,9% 12,2% 6,7% 4,0%

Região sudeste lidera a produção de leite
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Análise:

Minas Gerais é o principal estado
produtor de leite, com 1/4 da produção
nacional.

Gráfico 07: Produção estadual de leite

Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite

O estado de Minas Gerais é o principal produtor de leite

Em bilhões de litros
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Análise:

Os estados do Sul são os mais 
produtivos, sendo Santa Catarina a 
campeã com 3,5 mil litros por vaca, 
seguido pelo estado do Rio Grande 
do Sul com 2,8 mil litros, seguido por 
São Paulo com 2,7 mil litros.

Gráfico 08: Produtividade do animal por estado

Mas, Santa Catarina é líder em produtividade

Em mil litros/vaca, 2019.

Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite
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Conheça as principais empresas do setor  

Veja os números das empresas
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Fonte: Leite Brasil. Elaboração da TCP Partners
Nota: Italac e Lactalis não disponibilizam as informações para o ranking Leite Brasil. Segundo a Embrapa, a Italac é a maior, com captação de aproximadamente 1.800 milhão de 
litros de leite e 7,2% de participação no mercado. A Lactalis (Itambé) é a 2° com aproximadamente 1.500 milhão de captação e 6% de participação no mercado. 

Gráfico 09: Principais laticínios do Brasil em 2020

Mil litros/dia

Maiores laticínios por captação de leite em 2020

Italac e Lactalis não 
disponibilizaram 
informações para o 
ranking, porém, estão 
entre os 5 maiores 
captadores.
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Tabela 01: Ranking de maiores produtores de leite em 2020

Fonte: Milkpoint - Top 100 2021

Maiores produtores de leite em 2020
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Projeções apontam um setor atraente 
para investimentos  

Veja as projeções para o setor
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Gráfico 10: Produção e consumo de leite no Brasil

Comentário:

As projeções do Ministério da Agricultura são de crescimento 
médio anual de 2% da produção e 2% do consumo de leite no 
Brasil nos próximos 10 anos.

As projeções da FAO-OCDE seguem a mesma linha, com 2% 
para a produção e 2,4% para o consumo.

O crescimento de oferta será baseado principalmente em 
melhorias na gestão das fazendas e na produtividade dos
animais, com aplicação de genética e nutrição.

Fonte: Ministério da Agricultura, FAO-OCDE

Em bilhões de litros

Projeções de produção e consumo de leite são crescentes no Brasil
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Comentário:

Segundo projeções do Ministério da 
Agricultura, o consumo per capita de leite no 
Brasil deverá crescer em média 1,3% ao ano 
(CAGR) até 2030.

As estimativas da FAO-OCDE são de 
incremento médio anual de 1,9% até 2030.

Fonte: Embrapa, Ministério da Agricultura

O consumo per capita de leite crescerá 1,3% ao ano até 2030

Gráfico 11: Consumo per capita de leite do brasileiro

Em litros/per capita/ano

CAGR 
1,3%
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Pandemia do Covid 19 acelera alta dos 
preços do leite

Veja a conjuntura do mercado
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O preço médio pagos aos produtores de leite atinge recorde em 2021 

Gráfico 12: Preço médio de leite ao produtor 

Fonte: Cepea

Em (R$/litro) - líquido - Média Brasil 

CAGR 

10,6%

Análise:

Os preços aos produtores de 
leite atingiu R$/litro 2,11 no 
acumulado até setembro de 
2021, representando uma 
alta de 22,0% em relação à 
2019.

Ao comparar os últimos 10 
anos, o CAGR foi de 10,6% 
(entre 2011 a 2021).
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Produção em 2020 se estabiliza mesmo com a pandemia do Covid 

Gráfico 13: Variação da produção de leite e preços ao produtor

Fonte: IBGE – Pesquisa Trimestral do Leite, Cepea

Var. % anual e R$/litro

Comentário:

Em 2020, o preços ao produtor atingiu o seu 
maior pico, R$/litro 1,73, o que representou 
uma alta de 22,7% em relação à 2019.

Em relação a produção, a expansão foi de 2,1%, 
-0,02pp em relação à 2019.
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Fonte: EMBRAPA

Consumo per capita de leite cresce em meio a pandemia do Covid-19

Gráfico 14: Consumo per capita de leite no Brasil

Em litros/per capita anual

Análise:

O consumo de leite no 
Brasil cresceu 1,7% ano 
(CAGR) entre os anos de 
2000 a 2020. 

Em 2020, cada brasileiro 
consumiu 173 litros, alta de 
1,2% em relação à 2019.

CAGR 
1,7%
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Conheça o mercado mundial do leite 

Veja os dados e as análises
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Comentário:

O Brasil é o 6° maior produtor global de leite, com 27 bilhões de litros/ano. Considerando também 
a produção informal, a produção brasileira alcança 35 bilhões de litros/ano, sendo o 4° maior 
produtor mundial. Sem considerar a produção da Europa como um bloco, o Brasil está em 3° 
lugar no ranking.

Gráfico 15: Produção de leite por países

Fonte: USDA

Em mil toneladas – 2019

Principais países produtores de leite
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Gráfico 16: Produtividade da produção de leite

Análise:
EUA, Canadá, Japão e Europa, são países com maior nível de produtividade e adotam predominantemente o 
sistema de confinamento.

No Brasil, a produtividade de 1,65 toneladas/animal é muito abaixo da média mundial que é de 4,65. Atuam no 
mercado tanto grandes produtores profissionalizados quanto uma grande quantidade de pequenos produtores. 
No Brasil há mais de 1 milhão de produtores de leite, enquanto na Argentina existem entre 10 e 12 mil produtores.

Fonte: USDA

Em toneladas por animal – 2019

Ranking dos países mais produtivos na produção de leite
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Ranking mundial de consumo de leite

Gráfico 17: Consumo de leite por país Gráfico 18: Consumo de leite por país

Fonte: USDA

Em mil toneladas – 2019 Participação % – 2019
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Ranking global de consumo per capita de leite

Gráfico 19: Consumo per capita de leite por país

Análise:

O Brasil é o 6° maior consumidor global 
de leite e o 8° maior em consumo per 
capita.

O Brasileiro consome 71,4 quilos/per 
capita/ano, volume acima da média 
mundial de 55,5 e próximo dos EUA.

Fonte: FAO-OCDE – Perspectivas Agrícolas 2020-2029

Em quilo/per capita/ano – 2019
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Gráfico 20: Importação de leite integral em pó por país Gráfico 21: Importação de leite integral em pó por país

Fonte: USDA

Ranking dos principais países importadores de leite em pó

Em mil toneladas – 2019 Em participação % – 2019
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Fonte: USDA

Gráfico 22: Exportação de leite integral em pó por país Gráfico 23: Exportação de leite integral em pó por país

Em mil toneladas – 2019 Em participação % – 2019

Ranking dos principais países exportadores de leite em pó
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Anexos
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Balança comercial de lácteos

Tabela 02: Balança comercial de lácteos – 2020

Fonte: Secex, OCB, Embrapa
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Gráfico 24: Confinamento adotados pelas 100 maiores fazendas do Brasil

Fonte: Milkpoint - Top 100 2021

Free Stal é o principal sistemas de produção de confinamento

Em %, 2020
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Gráfico 25: Produtividade anual por estado

Produtividade por estado

Em mil litros/vaca

Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite
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Rua Casa do Ator, 1117 – Cj. 133

São Paulo, SP, 04546-004, Brasil

+55 11 3062-8634 / +55 11 3045-1359

contato@tcp-partners.com

Conheça as análises da TCP 
acessando o site: 
www.tcp-partners.com 

http://www.tcp-partners.com

