FÓRUM MILKPOINT MERCADO| 2021 – ONLINE
Melhorar a rentabilidade em um mercado cada
vez mais incerto: qual o segredo?
27 e 28 de Abril de 2021
Evento Online
O desafio de indústrias de laticínios e produtores de leite é gigantesco em 2021! As
margens de ambos começam o ano bastante pressionadas, de um lado pelos preços
recorde de milho e soja e, do outro, pela pressão de queda de preços pelos
consumidores (sem o “auxílio emergencial” até o momento) e pelos varejistas (que
perderam participação no preço final de venda da maioria dos lácteos em 2020).
Esta questão-chave, bem como os cenários futuros do mercado lácteo brasileiro,
permearão as discussões do Fórum MilkPoint Mercado, que em 2021 chega ao
seu 10º ano! No primeiro dia do evento, que novamente será realizado online,
teremos uma tarde dedicada às principais variáveis que formam o mercado
nacional, desde o cenário econômico e suas enormes incertezas, passando pelo
mercado internacional (que, aparentemente, passa por fortes mudanças de
direção), o mercado dos grãos, o mercado consumidor e os possíveis cenários,
“amarrando” as pontes destes diferentes ingredientes.
No segundo dia, dois painéis que discutirão o futuro da cadeia láctea brasileira: No
primeiro, sistemas de produção de leite, seus resultados econômicos, limitantes,
vantagens e desvantagens, pela visão de quem os acompanha e que os vive no dia a
dia. No segundo painel, melhorias das margens da indústria de laticínios – exemplos
de indústrias que vem buscando alternativas, o que vem fazendo, dificuldades e
resultados obtidos.
Iluminar o horizonte futuro de mercado e discutir estratégias sobre como crescer de
forma competitiva, num ambiente cada vez mais complexo. É o que o Fórum
MilkPoint Mercado tem feito há 10 anos, tornando-se o principal evento de
tendências e cenários para o mercado lácteo brasileiro. Se você planeja atuar na
cadeia leiteira no Brasil nos próximos anos, não pode deixar de participar!
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