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A 
conclusão é da Organização Internacional do 
Trabalho em parceria com o Banco de Desen-
volvimento Inter-Americano em estudo sobre 

o futuro da empregabilidade em economias livres de 
carbono. O desafio é tão grande quanto o continente: a 
mudança de hábitos envolvida em se adotar uma dieta 
baseada em vegetais é significativa, uma vez que a re-
gião é uma das maiores exportadoras de carne e frango 
do mundo e a demanda por carne entre a população 
segue aumentando. 

O setor da pecuária na América Latina tem crescido 
a uma taxa anual de 3,7%, superior à taxa média de 
crescimento global de 2,1%. Só no Brasil, o consumo 
per capita anual chega a 42,12Kg, colocando o país em 
sexto lugar no ranking dos países que mais consomem 
carne no mundo. No entanto, as vantagens de uma 
transição são atrativas. 

Ainda que a substituição de dietas baseadas em carnes, 
aves, peixes e produtos lácteos possa levar a cerca de 
4,3 milhões de perdas de empregos na região até 2030, 
a adoção de alimentos vegetais cultivados com métodos 
agrícolas sustentáveis pode gerar 19 milhões de novas 
oportunidades de emprego. 

O relatório também afirma que não há garantias de 
que estes trabalhadores consigam facilmente migrar de 

A transição para uma alimentação baseada em vegetais, com diminuição significativa de produtos de origem animal, é um passo fundamental 
nos avanços da América Latina e Caribe em direção a uma economia com zero emissão de carbono e com mais geração de empregos. 

Pexels

dor de carne do mundo, viu seu mercado de proteínas 
alternativas passar por um crescimento acelerado no 
último ano. 

O mercado nacional foi inundado por novos produtos, 
graças ao envolvimento das principais empresas de carne 
no setor e também startups de foodtech. A mudança 
pode acontecer antes do que se imagina, impulsionada 
por necessidades globais. Os efeitos da crise climática 
devem acelerar a transição da cadeia de produção de 
alimentos, como forma de diminuir a produção dos gases 
que aumentam a temperatura atmosférica. 

Um estudo realizado pela Beyond Meat em parceria 
com a Universidade de Michigan afirmou que, em com-
paração com a produção de um bife animal, a carne 
vegetal emite 90% menos gases de efeito estufa, 99% 
menos água, 93% menos terra e 46% menos energia. 
Preocupações com a saúde, que ganharam mais força 
devido à pandemia, também entram nessa equação, uma 
vez que a criação e o confinamento de cada vez mais 
animais aumentam os riscos de transmissão de doenças 
para seres humanos. 

De acordo com a OMS, 60% das novas doenças in-
fecciosas se originaram em animais. A produção de 
alimentos tem sido uma das mais importantes rotas de 
transmissão dessas doenças, também pelo uso intensi-
vo de antibióticos na produção animal. “Sem dúvida a 
América Latina tem um potencial enorme não só como 
grande mercado consumidor de proteínas alternati-
vas, mas também como produtor e exportador. Temos 
algumas das maiores empresas de proteína animal do 
mundo com alta capacidade de execução e distribuição. 
A potência do nosso agronegócio já é reconhecida como 
uma das responsáveis por alimentar grande parte da 
população mundial.

Temos ainda startups, cientistas e pesquisadores 
trabalhando incansavelmente para inovar nesse merca-
do. Não esperamos menos do que a liderança no setor 
de proteínas alternativas na região”, afirma Raquel 
Casselli, gerente de Engajamento Corporativo do The 
Good Food Institute (GFI) no Brasil. Uma mudança 
para formas sustentáveis de agricultura, que utilizem 
novas tecnologias para melhor aproveitamento e menor 
desperdício de colheitas e um investimento cada vez 
maior em proteínas alternativas desponta como solução 
para essa questão. 

As razões para transformar a produção de alimentos 
já são conhecidas e as vantagens em fazê-lo, muitas. O 
Brasil já mostra que é possível fazer diferente, é uma 
questão de tempo para que outros países da América 
Latina também adicionem novos hábitos.

 
Fonte e mais informações: The Good Food Institute 

(https://gfi.org.br/).

uma área para outra. Seria necessário investimentos 
em treinamentos que facilitem o processo. Segundo 
o Breakthrough Institute, somente a indústria de ali-
mentos feitos de plantas nos Estados Unidos suporta 
mais de 60 mil empregos remunerados acima da média, 
fornecendo US$ 3,6 bilhões em renda a cada ano, em 
pelo menos 35 estados diferentes. 

Se a demanda do consumidor e os desenvolvimentos 
da pesquisa continuarem, até 2030 o mercado poderá 
crescer quase 10 vezes, gerando quase 200 mil empre-
gos no país. O Brasil também já caminha nessa direção 
com bons resultados. O país, que é o maior exporta-
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