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World Population Growth



Where is the Growth?



Retrato do setor de laticínios: Quem somos



Retrato do setor de laticínios: Fazendas de 

gado leiteiro



Comprovação do Impacto em Escala!

30% da produção
global de leite

231

252

336

Produção de leite global 
(bilhões de litros)  

DSF members milk volume

Milk formally processed but not in DSF membership

Milk informally processed or use on farms /households

48% do mercado
formal de leite



A journey not a destination!

One we are all travelling together!

• Uma Estrutura em relação ao esquema de Padrões ou 

Certificação

• Programa de Melhoria Contínua Inclusiva em relação ao 

relatório em momento específico

• Uma Estrutura realizando um alinhamento global, conexão e progresso 

quantificado em toda a cadeia de valor.

• Um setor responsável produzindo nutrição acessível e 
valiosa.



Uma Estrutura de Desenvolvimento Sustentável 
para fazendas de gado leiteiro

Alinhar

Conectar

Progredir



dairysustainabilityframework.org

http://dairysustainabilityframework.org/


11 Critérios de Sustentabilidade



Uma abordagem holística

FAO: 

Ações sobre mudança climática NÃO 
devem acontecer às custas de acabar 
com a pobreza e atingir zero fome até 

2030



GHG Emissions 72%

Soil Nutrients 63%

Soil Quality 52%

Water Availability 

& Quality
65%

Biodiversity 79%

Working Conditions
57%

Percent of DSF production prioritising each DSF 

criteria on their reporting through 2018 

Animal Care 93%

Waste 12%

Market Development 12%

Rural Economies 13%

Product Safety & 

Quality
27%



Construindo a narrativa com comprovações



Todo sistema tem a oportunidade de ser
progressivamente sustentável

Vietnambiz.vn
Storyblocks.com



Oportunidade

• A produção pecuária global está sendo questionada –
independente de onde está sendo produzida.

• Precisamos trabalhar como uma indústria para combater isso.
• A demonstração de nossas ações e melhoria associada a elas, é 

fundamental  para enfrentar o desafio.
Projeto de Implementação DSF
Ruanda, Quênia, Índia e Vietnã

• Implementação de estudos de casos em diferentes regiões
• Sustentabilidade significa melhoria do negócio.
• Compartilhando os resultados para que o setor de laticínios 

melhore de maneira eficiente.
• Demonstrar a importância do setor privado no cumprimento da 

mudança necessária.
• Propriedade compartilhada E a América do Sul?



Cada sistema tem a oportunidade de ser cada vez mais 
sustentável.

Vietnambiz.vn

Storyblocks.com



www.dairysustainabilityframework.org


