
Programa de Consolidação 
em Grupo para Produtos 
Lácteos Americanos

Levando produtos lácteos  
dos Estados Unidos para o mundo



Por que um Programa de Consolidação em Grupo?
A indústria de queijo americana ganhou impulso no mercado internacional nos últimos 

dez anos e agora está entre os maiores fornecedores do mundo com mais de 316 bilhões 

de toneladas de queijo (principalmente commodities) exportados em 2015. No entanto, 

há muito mais na nossa indústria do que o queijo a granel. Nossos produtores de queijo 

fabricam centenas de variedades premiadas que encantam chefs e consumidores e estão 

ansiosos para compartilhar esses tesouros com o resto do mundo.

Os queijos especiais americanos de valor agregado possuem grandes oportunidades 

para gerar vendas de qualidade no mercado global, mas exigem uma cadeia de 

fornecimento de exportação projetada para consolidar e enviar pequenas quantidades de 

queijo. É por isso que o U.S. Dairy Export Council (USDEC) realizou uma parceria com a 

Hellman Worldwide Logistics (HWL) para facilitar o acesso de compradores da cadeia 

internacional de varejo e foodservice de queijos, bem como de outros produtos lácteos 

de valor agregado através de um programa de consolidação em grupo.

Conforme apresentado abaixo, consolidar produtos com outras cargas que estão sendo 

enviadas para o seu mercado reduz custos, tornando o preço dos produtos lácteos de 

valor agregado dos EUA muito mais competitivo. Ao longo do tempo, à medida que o 

aumento de volumes é consolidado, a carga aérea se tornará frete marítimo, reduzindo 

os custos para todos.

US$26/kg.

US$47/kg.

44% DE ECONOMIA 

Planta do 
Fornecedor

EUA

REMESSA INDIVIDUAL

Consumidor
MERCADO 

DE DESTINO

US$10/kg.

CONSOLIDAÇÃO

CONSOLIDAR O FRETE CONFRERE À OPERAÇÃO UMA ECONOMIA DIFERENCIADA

Exemplo com base em custos reais de uma cadeia de fornecedores para um determinado mercado internacional.



Programa de Consolidação em Grupo para 
Produtos Lácteos Americanos

Levando produtos lácteos dos Estados Unidos para o mundo

Como funciona?
O Programa de Consolidação em Grupo permite 

que clientes internacionais encomendem 

produtos lácteos americanos em um Less-than-a-

Container-Load (LCL) de um ou mais fornecedores 

americanos.

Como participante do programa, os seus pedidos 

de multi-fornecedores são consolidados em um 

dos quatro depósitos refrigerados operados pela HWL nos Estados Unidos e enviados para 

o seu destino. Se você estiver comprando somente de um fornecedor dos Estados Unidos, 

seu pedido será consolidado em embarques de outros clientes que irão viajar para o mesmo 

destino em um Full Container Load (FCL) ou em um carregamento aéreo, e então enviado.

E.U.A.

MERCADO DE DESTINO

Clientes solicitam 
seus pedidos 
com fornecedores 
dos E.U.A.

Fornecedores dos E.U.A. 
enviam os pedidos para 
centros de consolidação 
refrigerados do HWL

HWL divide 
containers em 
pedidos individuais, 
entregando aos 
clientes

O princípio é simples: 
quanto mais empresas 
participam do programa, 
mais economizam no 
processo de envio!

O CONCEITO DE CONSOLIDAÇÃO EM GRUPO



Parcerias de Sucesso
Nós sabemos que adquirir e receber um novo produto é um esforço coletivo. Cada parte 

tem um papel fundamental no sucesso a longo prazo do produto no mercado. Estamos 

comprometidos com o sucesso da sua empresa, portanto como seu parceiro comercial nós 

estamos prontos para fazer desta uma experiência fácil e benéfica.

Nosso Compromisso:

U.S. DAIRY EXPORT COUNCIL 

• Facilitar sua busca de fornecedores americanos de laticínios

• Fornecer suporte de marketing genérico para aumentar o número de consumidores finais 

e ampliar sua conscientização sobre nossos queijos e produtos lácteos dos E.U.A.

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS, INC.

• Receber e armazenar seus pedidos com cuidado em um de nossos pontos de 

consolidação nos E.U.A.

• Manter você atualizado sobre os detalhes logísticos da sua remessa (datas de envio, 

prazos, etc.) em cada fase do processo

• Consolidar pedidos em um FCL ou, caso necessário, em um carregamento aéreo

• Manter a integridade dos produtos graças à nossa ferramenta Smart Visibility que 

fornece monitoramento em tempo real da localização, temperatura e umidade

• Lidar com desembaraço aduaneiro e entregar seu pedido no destino final

FORNECEDORES DE LATÍCINIOS DOS E.U.A. (EXPORTADORES)

• Compartilhar o melhor que a indústria de laticínios dos EUA tem para oferecer

• Trabalhar com você para definir quantidades de pedido, preço e condições de pagamento

• Entregar o seu pedido no ponto de consolidação da HWL

• Fornecer toda a documentação necessária para HWL

• Garantir que rótulos e embalagens de todos os produtos estejam de acordo com os 

requisitos do mercado

• Fornecer serviço de pós-venda ao cliente, tais como materiais de marketing, treinamento 

de produtos, receitas, outros materiais sugeridos, etc.



 LOCALIZAÇÃO TEMPERATURA UMIDADE

Seu Parceiro Completo em Cadeia Fria
Hellmann Worldwide Logistics atualmente opera quatro centros refrigerados de 

consolidação nos Estados Unidos e envia para todo o mundo!

 Chicago

 Los Angeles

 Miami

 São Francisco 

HWL também oferece um sistema de última geração chamado Smart Visibility que 

fornece, via e-mail, rastreamento em tempo real da localização dos containers bem 

como a temperatura interior e a umidade.

O SISTEMA SMART VISIBILITY RASTREIA:



Para Mais Informações
Comprar Less-than-a-Container-Load (LCL) não será mais um impedimento  

para a aquisição de produtos lácteos dos E.U.A. Converse com o seu fornecedor hoje.

Nós também estamos aqui para ajudar! Contate-nos caso haja alguma dúvida sobre  

este programa.

USDEC – AMÉRICA DO SUL

www.ThinkUSAdairy.org

José Madeira 

jmadeira@riverglobal.net 

Tel +55 11 2528.5829

HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS, INC.

www.hellmann.com

Vicente Meneses (USA) 

vmeneses@hplgroup.com 

Tel +1.310.715.9411
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Programa de Consolidação em Grupo 
para Produtos Lácteos Americanos

Calendário de Consolidação 2016–2017 
Os clientes de laticínios americanos interessados em consolidar os seus pedidos 
beneficiando-se da taxa de grupo devem ter em vista o envio de seus pedidos 
conforme as datas abaixo.

Para alavancar o Programa de Consolidação em Grupo 
e reagrupar os embarques para criar volume, serão 
consolidadas remessas que sairão dos EUA todo 
3º sábado de cada mês sujeitos aos seus destinos. 
Frequência e destinos de remessas aumentarão à 
medida que a utilização deste programa cresça. 

Para participar de qualquer consolidação, solicite que seu fornecedor dos E.U.A.  
contate a Hellman para entregar seus pedidos a um dos centros de consolidação 
conforme as datas abaixo.

2016 2017

AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

19 16 14 18 16 21 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16

Centros Refrigerados de Consolidação Hellmann Worldwide Logistics (HWL) 

 São Francisco  
701 DNA Way 
South San Francisco, CA 94080

 Chicago 
1001 Bryn Mawr 
Bensenville, IL 60106 

 Los Angeles  
5330 West 102nd Street 
Los Angeles, CA 90045 

 Miami  
10450 Doral Boulevard 
Doral, FL 33178

Contate HWL hoje para estabelecer os detalhes do seu envio e economize!

Vicente Meneses (Gerente de Programa) 
vmeneses@hplgroup.com 
Tel +1.310.715.9411

Aumente 
seus lucros 
economizando os 
custos de envio
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