
A Indústria de Laticínios 
dos Estados Unidos

 n O leite nos EUA é produzido em todos os 50 estados. Mais da metade do volume é obtido de apenas 
cinco estados: Califórnia, Wisconsin, Idaho, Nova Iorque e Pensilvânia.

 n O volume de produção de leite dos Estados Unidos é três vezes maior que o da Austrália e da Nova 
Zelândia juntas.

 n Uma vaca dos EUA produz em média 10.150 kg de leite por ano. Um valor consideravelmente elevado 
quando comparado aos 6.200 kg da União Europeia, 5.800 kg da Austrália e 4.100 kg da Nova Zelândia.

VOCÊ 
SABIA?

Fonte: U.S. Department of Agriculture (USDA)

Da fazenda à mesa, atendendo as necessidades de nossos clientes

A Produção atual de Laticínios 
dos EUA 

Terras em abundancia, recursos naturais e adoção de 

práticas agrícolas modernas e eficientes, fazem dos 

Estados Unidos os maiores produtores mundiais de leite 

de vaca. Em 2015, os Estados Unidos produziram 94,6 

milhões de toneladas de leite com mais de 9 milhões 

de vacas em 45 mil fazendas. Esse valor equivale a três 

vezes o volume de produção de leite da Nova Zelândia e 

Austrália juntas. 

A maioria das fazendas leiteiras dos Estados Unidos 

pertencem e são gerenciadas por famílias. Devido a anos 

de experiência, os produtores de leite dos Estados Unidos 

sabem que, quando saudáveis, as vacas bem alimentadas 

e cuidadas com uma dieta nutritiva constante, produzem 

leite saudável e de alta qualidade.

Os fazendeiros produtores de leite dos EUA trabalham em 

parcerias com nutricionistas de animais e veterinários para 

identificar a combinação certa de ingredientes de ração 

para atender às exigências nutricionais das vacas. Por sua 

vez, o sistema digestivo da vaca utiliza esses nutrientes 

para produzir leite saudável e de alta qualidade. A pequena 

variação na quantidade de ração e na composição de 

nutriente durante as diferentes estações do ano asseguram 

um fornecimento de leite constante ao longo do ano, em 

comparação com o volume cíclico típico de vacas leiteiras 

que pastam, o que é comum em algumas partes do mundo.

Com uma ampla capacidade de produção de leite, portfólio de produtos e competitividade 

crescentes, a indústria de laticínios dos Estados Unidos está preparada para atender a expansão 

da demanda mundial de produtos lácteos.  Ao longo da cadeia de abastecimento, desde os 

fazendeiros e processadores de leite até os produtores de ingredientes, a indústria de laticínios 

dos Estados Unidos está disposta em ser uma parceira global e fornecedora a longo prazo, 

impulsionando os negócios de seus clientes.



Acelerando o crescimento de nossos clientes

A Indústria de Laticínios dos Estados Unidos  

FORNECIMENTO DE 

QUALIDADE

A indústria de laticínios dos Estados 

Unidos oferece segurança e qualidade 

no fornecimento por meio de seus 

amplos recursos, produção abundante 

e infra-estrutura por toda a cadeia.

PARCERIAS DURADOURAS

Os fazendeiros produtores de leite, 

fornecedores e instituições dos 

EUA desejam estabelecer parcerias 

com clientes globais, baseado 

em compromisso, integridade e 

colaboração.

CRESCIMENTO ACELERADO

A indústria de laticínios dos  

Estados Unidos oferece uma ampla 

variedade de produtos, processos 

e opções de entrega que podem 

acelerar o crescimento e o sucesso  

de clientes globais. 

A indústria de laticínios dos EUA está pronta para atender as 
necessidades de seus clientes nos Estados Unidos e no exterior.

Ampla Capacidade de 
Crescimento

Os Estados Unidos possuem terra, infraestrutura e 

recursos tecnológicos para continuar aumentando 

sua produção de leite e oferta de produtos lácteos. O 

crescimento acumulado na produção de leite dos EUA 

entre 2005 e 2015 ultrapassou 14 milhões de toneladas, 

superando outras regiões fornecedoras. Com a produção 

de leite dos EUA prevista para crescer 7,3% até 2019, 

essa trajetória ascendente garante aos clientes globais 

uma fonte confiável e de longo prazo em produtos 

lácteos de qualidade. 

Este crescimento constante na capacidade de produção 

de leite e de produtos lácteos coloca os Estados Unidos 

à frente das condições limitantes que outras regiões 

produtoras de leite vivenciam.

Além disso, esta crescente capacidade é sustentada pela 

garantia de exigentes padrões de qualidade e segurança. 

Um rigoroso saneamento, aliado à tecnologia moderna 

na produção de alimentos, geram à indústria de laticínios 

dos EUA excelentes condições para oferecer produtos 

e ingredientes de alto nível. Os esforços de produtores 

e processadores de leite são complementados por uma 

rigorosa supervisão do governo para proteger ainda mais 

os consumidores.



QUEIJO
Os Estados Unidos são os maiores 

produtores e exportadores 

mundiais de queijo, com mais 

de 600 deliciosas variedades. 

Isso inclui seleções de estilo 

europeu, como cheddar e mozzarella e os orignalmente 

americanos, como monterey jack, colby e cream cheese.  

As competições internacionais colocam os queijos 

especiais dos EUA entre os melhores do mundo recebendo 

constantemente prêmios pelo seu sabor, forma e aparência.

LEITE EM PÓ
Os Estados Unidos são líderes 

em produção e exportação 

de leite desnatado em pó 

(NFDM/SMP). Os EUA também 

estão sempre atendendo às 

necessidades de seus clientes 

globais por mais leite em pó, por isso, o país está 

expandindo suas capacidades com a implantação de 

novas fábricas.

INGREDIENTES DE SORO 

DE LEITE
Os fornecedores de soro de leite 

dos EUA produzem uma grande 

variedade de ingredientes, desde 

soro de leite doce à concentrados 

proteicos de soro de leite (WPC) e isolados proteicos de 

soro de leite (WPI) para atender às necessidades de níveis 

de proteína variadas, propriedades funcionais e outras 

especificações. Com mais de um milhão de toneladas 

produzidas anualmente, os Estados Unidos são os maiores 

produtores e exportadores de soro de leite no mundo. 

PROTEINA LÁCTEA
A indústria de laticínios dos EUA 

é uma fornecedora de proteínas 

lácteas em ascensão, cuja 

produção de concentrado proteico 

de leite mais do que duplicou 

nos últimos oito anos. Atualmente, o concentrado de 

caseína micelar também está em produção e disponível 

comercialmente.

PERMEADO
A produção de soro de leite e 

permeado de leite dos EUA está 

constantemente em ascensão 

para cumprir a demanda global 

em expansão. Quer uma prova 

da crescente popularidade 

do permeado? A introdução de novos produtos que 

contém permeado no mercado global, aumentou a uma 

taxa composta anual de 34% de 2011 a 2013, de acordo 

com a Innova Market Insights.

LACTOSE
Considerado como os maiores 

produtores e exportadores do 

mundo, os Estados Unidos são 

fornecedores confiáveis para fins 

alimentícios e farmacêuticos. 

Clientes globais podem sempre 

contar com a lactose dos EUA por sua qualidade 

nutricional, funcionalidade e disponibilidade constante 

de fornecimento.

MANTEIGA E GORDURA 

DO LEITE
O sabor doce e a textura cremosa 

da manteiga “Made in USA” 

enriquece o sabor e a textura em 

uma infinidade de aplicações.  

De leste a oeste, os produtores de manteiga e gordura 

do leite dos EUA oferecem produtos de alta qualidade 

e estão dispostos a realizar parcerias com clientes ao 

redor do mundo.

IOGURTE, SORVETE E 

SOBREMESAS LÁCTEAS
Como um produtor e exportador 

consistente de iogurte, sorvete 

e outras sobremesas lácteas, os 

Estados Unidos estão prontos 

para atender à crescente demanda global destas delícias 

lácteas. Os EUA são reconhecidos pela inovação e 

qualidade de sobremesas lácteas congeladas, bem como 

por seus deliciosos e nutritivos produtos de iogurte.

Portfólio de Produtos de Alta Qualidade

Investimentos contínuos em pesquisa e inovação, aliados à um extenso e rico legado, garantem a excelência no 

fornecimento de produtos e ingredientes lácteos de alta qualidade dos Estados Unidos. Confira abaixo o portfólio em 

expansão de laticínios dos Estados Unidos.



Procurando por parcerias com fornecedores  
de laticínios dos EUA?

Apesar da USDEC não fabricar ou vender produtos lácteos, nós temos 
orgulho de apoiar as empresas membras que os produzem. Procure no 
Diretório U.S. Dairy Supplier em ThinkUSAdairy.org ou através de nosso 
escritório local. 

USDEC – AMÉRICA DO SUL/BRASIL

t: + 55 11 2528 5829
usdec@riverglobal.net

Para saber mais informações, acesse ThinkUSAdairy.org.

GET IN 
TOUCH
ENTRE EM 
CONTATO
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Parceria, compromisso e colaboração 

A Indústria de Laticínios dos Estados Unidos  

Fonte: USDA

CANADÁ

$554m

MÉXICO

$1,280m
AMÉRICA DO SUL

$281m

ORIENTE MÉDIO

$265m

CHINA

$450m

CORÉIA DO SUL

$360m

SUDESTE ASIÁTICO

$853m

JAPÃO

$272m

2015
Exportações de produtos lácteos dos EUA 
para os principais mercados

Presença global em expansão

A dedicação de fazendeiros produtores e processadores 

de leite dos EUA vão muito além das fronteiras. Focados 

anteriormente no mercado doméstico, hoje a indústria 

de laticínios dos EUA tem abrangido mercados globais e 

emergido como um fornecedor de laticínios de liderança 

mundial. Atualmente, um em cada sete tanques de 

leite que deixam as fazendas dos EUA é transformado 

em produtos vendidos no exterior. Isso equivale a 14,4 

milhões de toneladas de leite, provindo de 1,4 milhões de 

vacas dos Estados Unidos.

Conforme a demanda global por produtos lácteos cresce, 

a indústria de laticínios dos EUA segue adequando-se 

a este cenário. Os fornecedores de laticínios dos EUA 

estão hoje em sintonia com as necessidades dos clientes 

globais, com representantes e escritórios de venda 

localizados em todo o mundo.

A indústria de laticínios dos EUA também está totalmente 

comprometida em fornecer um portfólio de produtos que 

atendam às especificações e embalagens que os clientes 

globais buscam.

O resultado tem sido uma trajetória ascendente de 

exportações, alcançando recordes desde 2010 até 2014. 

Este crescimento constante das exportações assegura 

o compromisso dos Estados Unidos com parcerias 

colaborativas a longo prazo com clientes globais.

Conte com os produtos lácteos dos EUA para impulsionar 
seus negócios. n


