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O COURO VEGAN NÃO É VEGAN 

 
 

Vamos tirar um momento para observar o que realmente significa couro vegan, ou couro vegano. 

À primeira vista, é uma ferramenta de marketing inteligente para descrever um substituto de couro 

que não usa nenhum produto que tenha maltratado um animal. 

Parece bastante direto. 

Mas pode esse substituto causar ainda danos aos animais? Como quantificamos esse dano e 

decidimos, finalmente, o que é pior? 
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Felizmente, mais e mais pessoas estão a fazer mudanças sérias nas suas vidas por causa de uma maior 

consciencialização sobre o bem-estar animal e nosso impacto ambiental - e como esses dois andam de 

mãos dadas. Isso também significa que é uma discussão que vale a pena ultrapassar os rótulos e as 

manchetes - e realmente chegar ao ponto. 

A verdade é que qualquer produto sintético pode ser classificado e, geralmente, acredita-se que seja, 

um produto vegan. A maioria dos couros vegan é, em última análise, um eufemismo para, digamos 

assim, o plástico. 

Então, gostemos ou não, muitos que estão boicotando produtos que dependem do abate de animais 

mudam para um produto que pode acelerar, sem dúvida, exatamente isso, o abate de animais. 

Não há dúvida de que o maior destruidor da vida vegetal e animal no nosso planeta é a indústria que 

extrai e processa o petróleo bruto necessário para fabricar materiais plásticos; eles eliminam espécies 

inteiras. 

Temos então a proliferação dos materiais tóxicos necessários para criar e processar esses materiais e o 

seu efeito letal a longo prazo sobre a vida na Terra. 

E sim, muitos comemoram, com razão, o potencial futuro de produtos ‘revolucionários’, como couros 

de cogumelo ou de abacaxi, e esses são ótimos produtos atualmente - se bem que um nicho; mas 

também significam que perdemos a oportunidade de questionar fundamentalmente as práticas 

agrícolas industriais intensivas que prejudicam o planeta. (Se você não tiver certeza disso, leia o que o 

cultivo intensivo de abacate está a fazer na paisagem mexicana para fazer você questionar a sua 

crença de que é tão simples como "plantar em lugar de animais" em todo os casos). 

A agricultura animal pode ter um impacto positivo importante no ecossistema, assim como a 

agricultura vegetal. Por que eles não? Porque, atualmente, os nossos ecossistemas são avaliados 

apenas pelo dinheiro que pode ser extraído deles. E, como resultado, seja vegetal ou animal, o 

dinheiro fala e, assim, o planeta - e todos os que vivem nele - sofrem. 

Existe um ganho comercial ao se chamar qualquer coisa de 'vegan'. Mas quando esse rótulo tiver um 

custo tão alto, não se deixe levar por uma falsa sensação de segurança. 

Não é tão simples assim. 

Nada é. 

Afinal, o couro vegan pode não ser assim tão vegan. 
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Uma camisola sintética, cheio de corantes químicos, microplásticos lixiviados e fabricado numa fábrica 

por mulheres inseguras, mal pagas e vulneráveis, pode ser rotulado como vegan. 

Um pulôver Shetland feito de lã, orgânica, de origem local, a partir de uma exploração de pequena 

escala e tingido naturalmente à mão, não pode. 

Quais prejudicam mais os animais? 

Aqui na Vivobarefoot, acreditamos em ter estas conversas difíceis e em abri-las ao diálogo. 

O nosso objetivo é que nossos produtos sejam regenerativos. Ter um impacto positivo no planeta; e 

isso é tanto para os materiais naturais e vegan que usamos. Ainda não estamos lá, mas estamos 

trabalhando nisso. 

Juntar-te-ás a nós? 

 

 

Fonte: Vivobarefoot  

https://www.vivobarefoot.com 

 

 

 

 

 

  


