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Defesa do Tema de Pesquisa: IMPLICAÇÕES DA PRODUÇÃO DE CARNE CULTIVADA SOBRE OS OBJETIVOS 

DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: PROPOSIÇÃO DE UM MODELO DE NEGÓCIO SUSTENTÁVEL 

Curitiba,  11 de fevereiro de 2021 — Apresentação do tema de pesquisa proposto pelo autor à comunidade acadêmica. 

Segundo dados da Food and Agriculture Organization (FAO), em 2050 a população mundial poderá 

ultrapassar os 9.000 bilhões e será necessário aumentar a produção de alimentos atual em mais de 60%. Com 

o aumento previsto na produção de alimentos, haverá maior utilização de recursos naturais e maior 

emissão de gases na atmosfera.   Por mais que as carnes sejam muito presentes no cardápio dos brasileiros, 

o mercado externo tem um grande destaque como destino final dado à produção das cadeias de proteína 

animal. A demanda do mundo não seria suprida se não fosse a oferta brasileira. Contudo, as barreiras 

comerciais estão fortemente presentes. Conforme os números disponíveis da International Trade Centre 

(UNCTAD/WTO), há pelo menos 20 dessas barreiras, tanto de natureza tarifária como não-tarifárias (FVG, 

2017). 

Consoante Fernandes et al.  (2018), a agricultura celular tem sido considerada 

uma alternativa   para   minimizar   os   impactos   negativos   futuros   provenientes   do   crescimento popul

acional mundial estimado para as próximas décadas 

Este trabalho tem como objetivo identificar as implicações da carne cultivada sobre os Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável para, posteriormente, propor princípios de um Modelo de Negócio 

Sustentável para a produção de carne cultivada. A metodologia envolverá revisão integrativa da literatura 

sobre carne cultivada e os ODS, além de análise de conteúdo e a adoção de uma escala de 7 pontos que varia 

de -3 a +3 para representação do mapeamento de interações entre os efeitos de produção de carne cultivada 

e os 17 ODS. As análises levarão em consideração as diferentes prioridades de países desenvolvidos e em 

desenvolvimento com relação aos 17 ODS.  
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Espera-se que modelo de negócios para a carne celular, inexistente até o momento, contribua para à tomada 

de decisões e elaboração de políticas públicas orientadas à sustentabilidade, em que, espera-se dessa forma 

trazer contribuições à sociedade e ao planeta. 


