U.S. Dairy
Export Council
Acelerando seu sucesso no mercado

A indústria global de alimentos e bebidas pode contar com a dedicação dos produtores e
processadores de laticínios dos Estados Unidos para obter produtos e serviços de qualidade.
O U.S. Dairy Export Council (USDEC) não fabrica nem comercializa produtos lácteos, mas pode
auxiliar compradores a conhecerem as capacidades da indústria de laticínios dos EUA para
atender diversas necessidades de negócios. Conte conosco para melhor conhecer o extenso
portfólio e a qualidade dos produtos lácteos oferecidos pela indústria dos Estados Unidos, como
também suas soluções para a demanda global crescente.

Quem somos
A USDEC é uma associação sem fins lucrativos que
representa os interesses comerciais globais de produtores,
processadores, cooperativas, fornecedores e exportadores
de produtos lácteos dos Estados Unidos.
Fundada em 1995, a missão da USDEC é fortalecer a
demanda de produtos e ingredientes lácteos dos EUA
garantindo o acesso de seus membros ao mercado como
também auxiliá-los a adequarem-se às necessidades da
indústria global de alimentos e bebidas.

Nosso trabalho é desenvolvido através de pesquisa e
colaboração com membros, entidades governamentais,
meios acadêmicos e diversas organizações associadas
com o objetivo de assegurar o funcionamento e a
integridade da indústria de laticínios dos EUA. A USDEC,
juntamente com a sua rede de representantes no exterior,
também trabalha diretamente com compradores globais e
consumidores visando facilitar a negociação de produtos e
ingredientes lácteos provenientes dos EUA.

Visite ThinkUSAdairy.org para ter acesso aos recursos on-line elaborados para as diversas necessidades de
compradores globais, profissionais de foodservice e produtores da indústria de alimentos e bebidas:
nn Descubra os Laticínios dos EUA – informações, estatísticas e portfólio de produtos lácteos dos
Estados Unidos

VOCÊ
SABÍA?

nn Pesquisa de Fornecedores – diretório de fornecedores de produtos lácteos dos EUA
nn Uso e Aplicações de Laticínios – variedade de aplicações na indústria de alimentos, formulações,
receitas e materiais
nn Saúde & Nutrição – destaques de tendências e benefícios dos produtos lácteos
nn Novidades & Eventos – confira as últimas notícias, eventos e atividades da indústria de laticínios

U.S. Dairy Export Council
Conecte-se com a USDEC ao redor do mundo

A Dairy Management Inc. (DMI), organização de
marketing, promoção e pesquisa fundada por produtores
de leite dos EUA, é a principal contribuidora da USDEC
através do programa de dairy checkoff. O suporte para
o desenvolvimento de mercado para exportação do
Foreign Agricultural Service (FAS) do U.S. Department
of Agriculture (USDA) e as contribuições dos membros
viabilizam as iniciativas de políticas comerciais da USDEC.

Presença Global
Com mais de 20 anos de história, a USDEC possui
uma extensa rede de funcionários e representantes ao
redor do mundo localizados na Ásia, Oriente Médio,
África do Norte, Europa, América Latina e Estados
Unidos. A USDEC representa os interesses de seus
membros associados, bem como os de compradores
globais, consumidores e de investidores da indústria de
alimentos e bebidas, servindo como uma fonte confiável
de informações sobre laticínios dos EUA.

ENTRE EM
CONTATO

Os representantes da USDEC são essenciais para
compartilhar informações sobre a indústria de laticínios
dos EUA, seu amplo portfólio e os diversos benefícios
nutricionais e funcionais de seus produtos lácteos.
Isso é realizado através de reuniões, seminários,
participações em feiras de negócios e conferências,
relações públicas, e envolvimento com profissionais da
área de saúde e nutrição.
Os diversos escritórios internacionais da USDEC
localizados em mercados-chave também são
fundamentais para identificar oportunidades,
acompanhar o ambiente de negócios e monitorar
elementos regulatórios. Cada representante desenvolve
e implementa programas estratégicos da USDEC com o
objetivo de fortalecer as relações dos fornecedores de
laticínios dos EUA com clientes globais, promovendo o
crescimento do volume e valor das vendas de produtos
lácteos dos EUA. n
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Para mais informações, acesse ThinkUSAdairy.org.
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