
ThinkUSAdairy.org

Recursos Lácteos dos Estados Unidos ao seu Alcance 

Aqui estão 5 recursos e conselhos práticos:

1. Folhetos disponíveis para download com informações sobre a indústria de laticínios dos EUA e suas 
ofertas de produtos.

2. Banco de dados de fornecedores de produtos lácteos dos EUA, incluindo informações de contatos 
de vendedores.

3. Dicas sobre como lidar com a volatilidade dos preços ao comprar lácteos dos Estados Unidos.

4. Ideias de formulação de produtos para ajudar a sua equipe de P&D a inovar com produtos lácteos dos EUA.

5. Disponível em vários idiomas, que podem ser selecionados no topo da página inicial.

VOCÊ 
SABIA?

Nós já nos conhecemos?

ThinkUSAdairy.org é 

fornecido pela U.S. Dairy 

Export Council (USDEC). 

Apesar da USDEC não 

fabricar ou vender produtos lácteos, nós temos o orgulho 

de apoiar as empresas que os produzem. No menu Sobre 
a USDEC há uma visão geral da organização, serviços 

e presença global, como também uma lista de nossos 

membros associados. Dessa forma, você também poderá 

nos contatar caso houver uma questão que não esteja no 

nosso site ou na seção de Perguntas Frequentes.

Conheça a indústria de laticínios 
dos Estados Unidos

Desde nossos produtores até nossos fornecedores 

e instituições, a indústria láctea dos Estados Unidos 

está dedicada ao seu sucesso no mercado. No menu 

Descubra os Laticínios dos EUA, você encontrará 

informações sobre fazendas leiteiras dos EUA, o extenso 

portfólio de produtos da nossa indústria e a ampla 

expansão do nosso alcance global. Esta seção também 

apresenta os múltiplos protocolos que seguimos para 

garantir a qualidade e a segurança dos produtos desde 

fazenda até à mesa.

A indústria láctea dos Estados Unidos está comprometida em fornecer ao mundo produtos e serviços 

de qualidade. É por isso que a U.S. Dairy Export Council (USDEC) orgulhosamente traz a você a 

ThinkUSAdairy.org, um recurso on-line adaptado às necessidades específicas de compradores ao redor 

do mundo, profissionais do foodservice e produtores de alimentos. Visite ThinkUSAdairy.org hoje para 

conhecer sobre a nossa indústria e descobrir tudo o que ela tem a oferecer.
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Procurando por produtos lácteos 
dos EUA? Nós podemos te ajudar

A USDEC é uma organização de membros filiados que 

representa cerca de 85% dos fornecedores lácteos dos 

Estados Unidos. Nosso diretório interativo na seção 

Pesquisa de Fornecedores é projetado para facilitar a 

busca por fornecedores de lácteos dos EUA, com base nos 

produtos de interesse, incluindo atributos específicos e 

requisitos de certificação.

Este recurso está disponível atualmente apenas em inglês. 

No entanto, a informação sobre como pesquisar está 

disponível nas nossa página em outros idiomas. Selecione 

o seu idioma na parte superior da página inicial, clique em 

“Pesquisa de Fornecedores” e “Como Pesquisar” no menu 

de navegação principal.

Encontre ideias inovadoras 
para atender a demanda dos 
consumidores

No menu Aplicações de Laticínios, você encontrará 

informações sobre as tendências atuais em aplicações 

de ingredientes lácteos. Há também centenas de receitas 

e formulações disponíveis para ajudar os consumidores 

finais, desde desenvolvedores de produtos até chefs, para 

inovar com os lácteos dos EUA. A função de busca e as 

receitas estão atualmente disponíveis apenas em inglês.

Inspire-se com as vantagens 
dos lácteos 

O leite é conhecido como uma das principais fontes de 

cálcio para a saúde óssea, mas os benefícios para a saúde 

e bem-estar ao consumir produtos lácteos, vão muito 

além disso. A seção de Nutrição & Tendências destaca 

estes importantes benefícios proporcionados pelos 

produtos e ingredientes lácteos ao corpo e como eles 

podem se adaptar em qualquer ocasião.

Mantenha-se conectado

A USDEC realiza uma variedade de atividades e eventos 

ao redor do mundo. Saiba mais sobre onde e quando 

será o próximo. Também fique atualizado sobre o que 

há de novo no mundo dos lácteos dos EUA, se inscreva 

em nossa seção de Notícias & Eventos e receba o Dairy 

Spotlight, um e-mail semanal, em inglês, que fornece 

informações sobre as tendências relevantes, inspiração 

para produtos e perspectivas da indústria diretamente 

em sua caixa de entrada.

Leve-nos com você para 
qualquer lugar 

O nosso site é compatível com smartphones e tablets, 

permitindo o acesso a uma vasta quantidade de 

informação disponível a partir de seus dispositivos 

móveis. n

Tenha acesso a mais de 100 

Fornecedores de lácteos dos EUA, 

usando o Diretório de Fornecedores 

em ThinkUSAdairy.org
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