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Como vamos alimentar quase 10 bilhões 
de pessoas em 2050 de maneira…

… sustentável?
… saudável
… eficiente?
… segura?

Um Desafio Global

Segundo a FAO, será necessário 
produzir 70% mais comida para 

alimentar a população nessa data
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Emissão 
de gases

Uso de 
água

Desmata
mento

Dejetos e 
poluição

Doenças 
infecciosas

Ética com 
os animais

Más 
condições 

de trabalho

Saúde
Humana

Desafios da produção de animais

This slide is reproduced courtesy of the FAIRR initiative, a global investor network focused on risk and 
opportunity in protein supply chains. For more information please see www.fairr.org

Slide adaptado de:

http://www.fairr.org/


5Animais foram substituídos de diversos processos 
tecnológicos ao longo das últimas décadas

Transporte

Equinos

Trabalho Rural

Equinos e 
bovinos

Pesquisa 
Científica

Cobaias animais

Alimentos

Carne, leite e 
ovos

Categoria

Tecnologia 
baseada em 

animais

Tecnologia 
Alternativa Carros, 

aviões etc.
  Máquinas 
Agrícolas

Processamento 
e refrigeração

Chips e 
materiais 
sintéticos

Proteínas 
Alternativas

Depósito de 
alimentos

Gado em geral

Materiais

Couro, peles

Materiais 
sintéticos

Papel Moeda, 
moeda digital

Trocas de 
riquezas

Gado em geral

Transição completa Transicionando



O hábito
de se
alimentar

Comida é cultura, status, ferramenta 
de socialização e está intimamente 
ligada às tradições dos povos.

O consumo de carne é muitas vezes 
visto como item de desejo, de 
ascensão social, sendo também parte 
de receitas tradicionais.

Imagem: Dayvison de Oliveira Silva
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Pessoas não resistem à 
mudança. Elas resistem 
a serem mudadas.
Peter Senge

“
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Nossa teoria 
de mudança

Manter hábitos e tradições
Preço certo
Divulgação apropriada
Distribuição ampla
Sabor desejado

•
•
•
•
•

+
• Menor impacto ambiental, 

sem causar sofrimento ou 
escassez de alimentos e 
sendo melhores para saúde.

P

A

C

T

Price (Preço)

Awareness (Conhecimento)

Convenience 
(Conveniência)

Taste (Sabor)
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Proteínas
alternativas

FEITO DE PLANTA CARNE CULTIVADA FERMENTAÇÃO
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Previsão de mercado - 
Kearney

Fonte: How will cultured meat and meat alternatives disrupt the agricultural and food industry? A.T. Kearney

630 Bilhões 
de dólares

450 Bilhões 
de dólares

Carne 
Cultivada

Carnes vegetais e 
de fermentação 

Carne 
Convencional

Previsão para o mercado 
global de carnes 
(Em bilhões de dólares)

720 Bilhões 
de dólares

Carne 
Cultivada

Carnes vegetais e 
de fermentação

Carne 
Convencional
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Dados atualizados 
sobre o mercado global

Conheça todos os dados de mercado 

globais em:    gfi.org/industry



O consumidor desse mercado

Dos consumidores de 
produtos plant-based não se 

consideram veganos ou 
vegetarianos

89% 

Source: The NPD Group/National Eating Trends, 2YE Feb. 2019
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Foto: “Frango” Vegetal da Fazenda Futuro (divulgação)
Ingredientes: água, proteína concentrada de soja, proteína de 
ervilha, óleo vegetal de girassol, maltodextrina, sal, fibras 
vegetais, extrato de levedura, condimento preparado sabor 
frango, antioxidante ácido ascórbico



Pesquisa “O consumidor brasileiros 
e o mercado plant-based”

➔ 50% reduziram seu consumo de carne no 
último ano (em 2018 esse número era de 
29%)1. 46% com intenção2.

➔ 37% já incluíram carnes vegetais na sua rotina

➔ 62% acham que os fatores mais importantes 
em produtos plant-based são: sabor, aroma e 
textura igual ou melhor que seu análogo de 
origem animal

➔ 7% nunca consumiriam um produto 
plant-based

➔ Soja e transgênicos não são barreiras de 
compra

1 e 2: Pesquisas encomendadas por GFI e SVB para o IBOPE / IPEC em 2020 e 2021.

13



14

Em que estágio estamos
no Brasil em 2022?
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O Brasil em 2022: de atrasado 
à potência mundial

■ Primeiras carnes vegetais análogas foram lançadas 

10 anos depois do que em outros países.

■ Brasil em 3 anos construiu um dos maiores portfólios 

de produtos em todo mundo.

■ Atualmente, exportamos produtos brasileiros para 

mais de 30 países!

■ A indústria de ingredientes tem se mostrado um 

elemento essencial para inovação e crescimento do 

setor.

Foto: Pancetta Vegetal da Green Kitchen (divulgação)



Source: GFI
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Mapa do setor de proteínas alternativas

https://gfi.org.br/wp-content/uploads/2021/02/O-consumidor-brasileiro-e-o-mercado-plant-based.pdf


17

Pesquisa: Quais são os desafios da indústria 
de análogos a base de plantas?



Demandas prioritárias em produtos feitos de plantas

84%  Matérias-Primas Nacionais

72%  Funcionalidade (textura, aroma)

68%  Mimetização dos produtos animais

64%  Clean label

64%  Nutrição

18



Fontes de proteína em produtos cárneos plant-based no Brasil. 

73%
Soja

9%
Feijão

Grão-de-bico
Trigo

82%
Ervilha

11 Marcas 
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Fontes de proteína em produtos cárneos plant-based no Brasil. 

73%
Soja82%

Ervilha

11 Marcas 
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A proteína de ervilha importada 
ainda é predominante nos produtos 

presentes no mercado brasileiro



O que o consumidor pensa sobre a soja?
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O consumidor intuitivamente prefere a ervilha, mas não paga mais para 
ter essa opção



O que o consumidor pensa sobre a soja?
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13% das pessoas não acham que soja é saudável, ou 
não têm opinião

13% das pessoas não acham que soja é nutritiva, ou 
não têm opinião

26% das pessoas não acham que soja é boa para o 
meio ambiente, ou não têm opinião

35% das pessoas não acham que soja é saborosa, ou 
não têm opinião

31% das pessoas não acham que soja é barato, ou 
não têm opinião

Há baixa resistência ideológica contra a soja. Sabor, preço e 
sustentabilidade são os pontos de atenção.



O que o consumidor pensa sobre transgênicos?
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51% das pessoas não acham que transgênicos 
são saudáveis, ou não têm opinião

48% das pessoas não acham que transgênicos 
são seguros, ou não têm opinião



O que o consumidor pensa sobre transgênicos?
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A resistência contra transgênicos 
é certamente mais relevante. 
Porém o consumidor ainda é 

desengajado do boicote: somente 
27% deixam de comprar.



Fato relevante: mercado global
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Alguns países têm regulatório não 
favorável aos transgênicos, incluindo 

diversos mercados importantes da 
Europa e da Ásia

Em 2015, foi aprovada uma regra da União 
Europeia que deu aos países da UE a capacidade 
de optar por não cultivar culturas transgênicas, 
embora muitos países já tivessem uma proibição 
de fato em vigor. Dezenove países optaram por 
não cultivar OGMs, sendo os principais a Áustria, 
França, Alemanha, Grécia, Itália, Polônia e 
Escócia.
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O Brasil pode ser líder 
desse setor!

1) Tem capital intelectual único para competir 
nesse setor.

2) Possui a maior produção de soja do mundo, com 
inegável capacidade de abastecer o mercado 
global.

3) Já possui capacidade logística e experiência para 
distribuição de alimentos em todo o mundo.

4) Tem algumas das maiores e mais relevantes 
empresas de proteína do mundo.

5) A maior parte das empresas quer matérias-primas 
nacionais, sem transgenia.
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Investir no Agro Brasileiro vai nos colocar na 
liderança de um dos mercados mais relevantes 

a se formarem nos próximos anos!
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