
Introdução

O MilkPoint Mercado, principal plataforma de inteligência para o 

setor lácteo do mercado brasileiro, disponibiliza um novo serviço 

personalizado para auxiliar a sua empresa a identificar as 

melhores oportunidades no mercado e aumentar a qualidade na 

sua tomada de decisão: o relatório “Mapeamento do mercado 

brasileiro de Soro de Leite, Compostos Lácteos e WPC”. Este 

relatório contém um conjunto detalhado de informações deste 

mercado, otimizando as estratégias de entrada e/ou crescimento 

das empresas.

Conteúdo 

1. Principais processadores de soro de leite (líquido doce, 

líquido desmineralizado e concentrado) no Brasil:

• Localização das plantas (15 maiores fábricas), capacidade de 

processamento (em mil litros de soro/dia), volume médio atual 

(t/dia) e portfolio atual de produtos;



2. Estimativa da destinação (volume em t/ano) do soro de 

leite pelos diferentes mercados finais:

• Nutrição animal: suínos e bovinos;

• Nutrição humana: sorvetes, bebidas lácteas, iogurtes, 

chocolates, compostos lácteos, sports nutrition;

3. Principais players nos mercados finais e volume (t/dia) 

aproximado de soro consumido:

• Nutrição animal: suínos e bovinos;

• Nutrição humana: sorvetes, bebidas lácteas, iogurtes, 

chocolates, compostos lácteos, sports nutrition;

4. WPC (Whey Protein Concentrate) e Permeado de Soro:

• Principais fabricantes nacionais: estimativa da capacidade de 

produção (t/dia) e do volume atual fabricado (t/mês);

• Importações: Volumes (t/ano) e preços (US$/t);

• Principais mercados consumidores: estimativa de volume 

absorvido em cada mercado consumidor por ano, para os 

principais mercados consumidores;



5. Estimativa do tamanho do mercado de compostos lácteos 

em pó por tipo de mercado final:

• Produtos consumo direto (Varejo);

• Produtos como matéria-prima (Food Service);

6. Principais players do mercado de compostos lácteos e 

leites modificados – principais players do mercado:

• Volumes das principais empresas do mercado em compostos 

lácteos (t/ano).

Produto final

Relatório final, com logo da Empresa incluso, em arquivo 

formato PDF.

Prazo de entrega

O prazo de entrega será de no máximo 3 dias após pagamento.



Orçamento

Entre em contato para fazer um orçamento.

Confidencialidade

O relatório final gerado, assim como seu conteúdo, deve ser 

tratado como propriedade confidencial e de uso exclusivo da 

Empresa, não podendo ser divulgado a terceiros ou reproduzido 

de forma parcial ou integral sem prévia autorização e aprovação 

da Agripoint. Informações técnicas eventualmente obtidas durante 

a realização das atividades envolvidas nesta proposta comercial e 

no desenvolvimento do relatório são igualmente confidenciais e 

sigilosas.


