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RESUMO 
 

O presente trabalho propõe compreender a formação do mercado de trabalho para o 
profissional cientista de alimentos em Caxias do Sul. Tendo em vista que o setor de 
alimentos está em crescimento e, principalmente, faz parte da cultura da Cidade por 
meio da agricultura, bem como de indústrias e de serviços de alimentação, pergunta-
se: como se dá a formação do mercado de trabalho para os profissionais cientistas 
de alimentos em Caxias do Sul? Para que tal objetivo fosse alcançado, realizou-se 
uma pesquisa qualiquantitativa com representantes de empresas do setor 
alimentício da Cidade, uma vez que a formação em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos (CTA) proporciona um amplo mercado de atuação, especialmente neste 
Município. Traçou-se o perfil das empresas de alimentos presentes no Município, 
levantando também características desejadas nos profissionais. Mesmo possuindo 
amplo mercado de trabalho na cidade, a profissão ainda é pouco conhecida entre os 
representantes das empresas do setor alimentício, fazendo com que as vagas não 
sejam direcionadas para estes profissionais. Observou-se também que, devido ao 
momento de pandemia vivido em 2020, não houve grande número de ofertas de 
vagas nas empresas. A expansão e a divulgação do curso de CTA, junto ao amplo 
mercado de trabalho presente em Caxias do Sul, poderão trazer em alguns anos 
mais desenvolvimento à indústria alimentícia e um maior reconhecimento para a 
profissão de Cientista de Alimentos. 
 
Palavras-chave: Mercado de Trabalho. Ciência e Tecnologia de Alimentos. Inserção 
Profissional.  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This paper proposes to understand the formation of the labor market for the 
professional food scientist in Caxias do Sul. Given that the food sector is growing 
and, mainly, part of the city's culture through agriculture, as well as food industries 
and services, the question is: how does the formation of the labor market for 
professional food scientists in Caxias do Sul take place? For this objective to be 
achieved, a qualiquantitative research was carried out with representatives of 
companies in the food sector of the City, since the training in Food Science and 
Technology (CTA) provides a wide market, especially in this municipality. The profile 
of food companies present in the city was outlined, also raising desired 
characteristics in professionals. Even though it has a large labor market in the city, 
the profession is still little known among representatives of companies in the food 
sector, making sure that vacancies are not directed to these professionals. It was 
also observed that, due to the pandemic moment experienced in 2020, there was no 
large number of vacancies in companies. The expansion and dissemination of the 
CTA course, together with the large labor market present in Caxias do Sul, may bring 
in some years more development to the food industry and a greater recognition for 
the profession of Food Scientist. 

Keywords: Labor Market. Food Science and Technology. Professional Insertion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Localizada na Encosta Superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, a cidade 

de Caxias do Sul é considerada a capital do trabalho na região Sul do Brasil. De 

origem predominantemente italiana e com mais de um século de história, a Cidade é 

a segunda maior do Estado do Rio Grande do Sul e a mais populosa do interior 

gaúcho, com população estimada de 510.906 mil habitantes (IBGE, 2020). 

Ao longo dos anos, Caxias do Sul vem oferecendo oportunidades para as 

pessoas que a escolhem para viver e trabalhar. Em 2018, o salário médio mensal 

era de 3,1 salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 39% (cerca de 195.451 pessoas). Ao mesmo tempo, em 

Porto Alegre, capital do Estado, o salário médio mensal era de 4,2 salários mínimos 

e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 53% 

(IBGE, 2020). 

Em comparação com os outros municípios do Estado, ocupava as posições 

17º de 497 cidades em termos de salário médio mensal e 43º em proporção de 

pessoas ocupadas. Já na comparação com as demais cidades brasileiras, Caxias do 

Sul ocupa as posições 164º e 191º de 5570 cidades nos mesmos índices (IBGE, 

2020). 

O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior grau de industrialização no 

País e a região da serra gaúcha destaca-se neste sentido. O principal gênero de 

indústria no Estado é o de produtos alimentícios e está apresenta elevada dispersão 

territorial. Em 2018, existiam 4.622 estabelecimentos, 13% do total de 

estabelecimentos da indústria de transformação, os quais empregavam 129.651 

pessoas, ou seja, 21% do total de empregados na indústria do Estado, tendo os 

municípios de Porto Alegre, Pelotas e Caxias do Sul com 14% dos estabelecimentos 

deste segmento (RIO GRANDE DO SUL, 2020). 

A indústria de alimentos está presente em praticamente todas as regiões do 

Estado, sugerindo um padrão de distribuição espacial menos concentrado do que a 

indústria de transformação como um todo. De acordo com Araújo (2012), a indústria 

de alimentos tende a apresentar exigências locacionais menores em relação à 
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maioria dos outros gêneros industriais, o que contribui para torná-la um instrumento 

privilegiado de políticas de incentivo ao desenvolvimento industrial. 

Em se tratando de bebidas, em 2018 existiam 404 indústrias nos municípios 

de Flores da Cunha, Bento Gonçalves e Caxias do Sul as quais empregavam 8.478 

pessoas, concentrando 30% das fábricas do segmento (RIO GRANDE DO SUL, 

2020a). No que se refere ao emprego, os municípios de Lajeado, Caxias do Sul, 

Erechim e Pelotas concentram 17% do total no segmento de bebidas. Isso 

demonstra a elevada participação do município de Caxias do Sul na indústria 

alimentícia como um todo (RIO GRANDE DO SUL, 2020a). 

Já no comércio de alimentos, a Cidade conta com 954 estabelecimentos, 

como restaurantes e outros serviços de alimentação, sendo distribuídos da seguinte 

forma: 485 restaurantes e similares, 370 cafés, lanchonetes e food trucks e 99 bares 

e casas noturnas. No total, entre todos os estabelecimentos citados, tem-se um 

número de 2.897 funcionários (SEGH, 2019). 

No setor agroindustrial, Caxias do Sul possui 23 estabelecimentos registrados 

junto aos órgãos de fiscalização, porém, este é um número crescente devido às 

medidas para facilitar a implantação e a legalização de agroindústrias familiares no 

Rio Grande do Sul. A implementação é feita por meio do Programa Estadual de 

Agroindústria Familiar (PEAF), que auxilia por meio de cursos e linhas de crédito 

específicas para agricultores (RIO GRANDE DO SUL, 2020b). 

Em termos econômicos em geral, Caxias do Sul ocupa o segundo lugar de 

maior Produto Interno Bruto (PIB) do Estado, tendo como suas principais atividades 

econômicas os serviços e comércio, com cerca de 60% de participação no PIB, 

seguido pela indústria, com 43% (GUIA DE CAXIAS, 2019). 

Portanto, além de um mercado amplo de atuação, novas possibilidades para 

o profissional cientista de alimentos poderão ainda surgir, seja com a criação de 

agroindústrias, indústrias alimentícias, serviços de alimentação, serviços de 

consultoria, bem como em laboratórios vinculados à análise de alimentos e bebidas.  

Por outro lado, observa-se que a profissão de cientista de alimentos ainda é 

pouco demandada neste setor, pois trata-se de uma área nova e possivelmente 

pouco conhecida no mesmo. O curso foi criado em 2001 na ESALQ/ USP em 

Piracicaba - SP, sendo pioneiro no país, tendo sua primeira turma formada em 2004, 

o curso de Ciência dos Alimentos se espalhou para demais unidades federativas do 

país em anos seguintes.  
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Sendo assim, pergunta-se: como se dá a formação do mercado de trabalho 

para os profissionais cientistas de alimentos em Caxias do Sul? 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

 

O objetivo geral deste estudo é: 

● Compreender a formação do mercado de trabalho para o profissional cientista 

de alimentos em Caxias do Sul. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos são descritos a seguir: 

● Traçar um panorama das empresas do setor de alimentos em Caxias do Sul; 

● Identificar os aspectos relevantes da economia de Caxias do Sul para o setor 

de alimentos; 

● Levantar informações sobre o mercado de trabalho na área de alimentos em 

Caxias do Sul; 

● Identificar as possibilidades de atuação profissional dos cientistas de 

alimentos; 

● Listar os motivos da baixa demanda por profissionais cientistas de alimentos 

no mercado de trabalho na Cidade. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo surgiu com o intuito de analisar o panorama da formação do 

mercado de trabalho para o profissional cientista de alimentos, tendo em vista que 

se trata de uma profissão nova e que tem um largo campo de atuação. Sobretudo 

por estar em uma região predominantemente voltada para a produção de alimentos.  

Segundo pesquisa realizada com egressos do curso de CTA pela Associação 

dos Profissionais Cientistas de Alimentos (APCAL) no ano de 2020, 63% dos 

respondentes afirmaram que encontraram dificuldades para se inserir no mercado de 

trabalho. Há alguns entraves para que essa inserção ocorra, e, dentre os principais 

motivos apontados, destaca-se o desconhecimento do profissional pelo mercado, a 

falta de concursos voltados para a área de cientista de alimentos, a falta de 
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experiência dos recém formados, poucas vagas disponíveis, poucas indústrias 

voltadas para este profissional e também pelo desconhecimento dos empregadores 

desta profissão (APCAL, 2020), fazendo com que as vagas sejam preenchidas por 

outros profissionais da área de alimentos. 

Nesse sentido, compreender a formação do mercado de trabalho para este 

profissional em Caxias do Sul e contribuir para o debate científico do tema proposto 

é fundamental. Principalmente, tendo em vista a economia do Município e pela 

possibilidade do surgimento de novos empreendimentos no setor de alimentos, o 

que oportuniza um mercado em ascensão a estes profissionais ao mesmo tempo em 

que se observa a baixa demanda por cientistas de alimentos. 
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2 SETOR DE ALIMENTOS EM CAXIAS DO SUL 

 
Caxias do Sul é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul e traz consigo 

a cultura industrial e de produção de alimentos. Com isso, possui um grande número 

de indústrias, tendo a indústria de transformação participação de 16% no número de 

empresas por setor na cidade, frente às áreas de serviços, construção, comércio e 

agropecuária (SEBRAE, 2020). Observa-se que os setores que mais empregavam a 

população caxiense em 2019 eram a Indústria de Transformação, Serviços e 

Comércio, respectivamente, que juntos representavam cerca de 90,8% do total de 

empregos da cidade (SOARES et al., 2020). 

No ano de 2018, a cidade contava com 34.942 empresas, sendo 5.104 

microempresas, 354 pequenas empresas e 101 empresas de médio e grande porte. 

Destas, as microempresas de Caxias do Sul possuíam aproximadamente 12.400 

vínculos empregatícios, divididos em pequenas empresas com 15.115 empregados; 

médio porte com 15.992 vínculos e de grande porte com 22.494 empregados 

(SEBRAE, 2020). Os dados revelam também que restaurantes e outros serviços de 

alimentação e bebidas tiveram 3,88% de participação no número de empresas na 

cidade em 2018, somando 1.355 estabelecimentos (SEBRAE, 2020). 

Nos Quadros 1 e 2 constam a classificação das empresas. 

 

Quadro 1 - Classificação por número de funcionários 

 
Fonte: SEBRAE (2020). 

 

Quadro 2 - Classificação por Faturamento  

 
Fonte: SEBRAE (2020). 
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Em 2017, as indústrias de Caxias do Sul tiveram participação de 31,5% no 

Valor Adicionado (VA) municipal, que considera os valores correspondentes à 

formação da riqueza gerada em determinado período, destacando a alta 

representatividade do município na área industrial. O Produto Interno Bruto (PIB) da 

cidade alcançou em 2017, R$ 21.717 milhões e PIB anual per capita de R$ 44.928, 

tendo um potencial de consumo urbano de R$ 16.658 milhões, sendo o 2º maior do 

Estado e o 32º do País (SEBRAE, 2020). 

A área da alimentação e bebidas teve 14,9% de participação no potencial de 

consumo das famílias, sendo 8,5% com alimentação no domicílio, 5% fora do 

domicílio e 1,4% com bebidas, referindo-se aos gastos com bebidas e infusões 

dentro do domicílio, compreendendo as despesas com sucos artificiais, cafés 

moídos e solúveis, mates, refrigerantes, cervejas, vinhos e outras bebidas alcoólicas 

(SEBRAE, 2020). 

Esses R$ 16.658 milhões de potencial de consumo urbano ficaram divididos 

em 6 classes de rendimentos, de acordo com o critério de Classificação Econômica 

Brasil definido pela Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa (ABEP, 2019), 

exclusivamente relacionado às classes econômicas, como mostra a Figura 1.  

 

Figura 1 - Potencial de Consumo urbano por classe de rendimento - 2020 (em R$ 
milhões)  

 
Fonte: SEBRAE (2020) 

 

De acordo com esta Classificação, os estratos socioeconômicos são divididos 

por renda média domiciliar, a saber: A refere-se a R$ 25.554,33; B1 corresponde a 

R$ 11.279,14; B2 a R$ 5.641,64; C1 a R$ 3.085,48; C2 a R$ 1.748,59; e D/E a R$ 

719,81 de renda média domiciliar mensal (ABEP, 2019). 

Na Figura 2 encontra-se a divisão do número de domicílios urbanos por 

classe de rendimentos (SEBRAE, 2020). 
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Figura 2 - Domicílios urbanos por classe de rendimentos - 2020 

 
Fonte: SEBRAE (2020) 

 

Analisando os dados apresentados nestes dois gráficos, observa-se que 

Caxias do Sul possui um bom potencial de consumo e também um grande número 

de famílias nos grupos, B2, C1 e C2, tendo cerca de 78% dos seus domicílios nessa 

faixa, que compreende uma renda média mensal de R$ 3500,00. Estes dados 

refletem um bom mercado consumidor em potencial, em especial para a área de 

alimentos e bebidas, que compreende cerca de 15% dos gastos mensais das 

famílias. 

Porém, é importante salientar que com o inesperado surgimento do vírus 

causador da COVID-19 no ano de 2020, o crescimento esperado para empregos 

formais e a economia como um todo de Caxias do Sul sofreu perdas, sobretudo com 

a implementação de medidas de quarentena e de paralisação das atividades. Assim, 

a indústria, o comércio e setor de serviços foram atingidos, havendo a diminuição de 

consumo e acarretando fechamento de empresas. Os mais afetados com a crise são 

os serviços e o comércio, que representam cerca de 50,7% dos postos de trabalho 

do Município, empregando 52,3 mil e 27,4 mil pessoas, respectivamente (SOARES 

et al., 2020). 

Em consonância ao declínio do saldo entre contratações e desligamentos no 

mercado de trabalho em todo o Brasil nos primeiros três meses de pandemia 

(março, abril e maio de 2020), os oito municípios mais populosos da Serra Gaúcha, 

com mais de 30 mil habitantes, totalizaram fechamento de 23.350 vagas de emprego 

neste período, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED) do Ministério da Economia. O número é 72,15% maior do que o total de 

postos de trabalho fechados em 2019, quando a região somou 6.503 baixas, e 

79,7% maior do que 2018, quando a Serra registrou encerramento de 4.973 vagas 

de emprego (FRAZÃO, 2020). 
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Segundo Frazão (2020), entre os oito municípios da serra, Caxias do Sul foi o 

que apresentou maior saldo negativo, com fechamento de 8.766 vagas, sendo 

17.815 demissões e 9.049 contratações. Somente na indústria, foram 7.305 

desligamentos, sendo este o setor que mais emprega em Caxias. Até o ano de 2019, 

comportava cerca de 68 mil trabalhadores.  

Observa-se que a pandemia causada pelo novo coronavírus afetou 

substancialmente a economia da Cidade, pois, segundo dados do CAGED, Caxias 

do Sul demonstrava uma pequena melhora nos seus índices econômicos e de 

emprego. Em 2019, a Cidade apresentava cerca de 157,4 mil empregos formais, 

representando um acréscimo de 0,07% em relação à 2018. Aproximadamente 95,5% 

dos vínculos formais do município pertencem à iniciativa privada. De acordo com as 

informações do Desempenho da Economia de Caxias do Sul elaborado pela Câmara 

de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e pela Câmara dos 

Dirigentes Lojistas (CDL), a economia caxiense cresceu 5% em 2019. Entre os 

setores, o comércio teve o maior crescimento, com 11,5%, seguido pelos serviços, 

com 10,3%. Já o menor crescimento ficou por conta da indústria, com 0,1% de alta 

(SOARES et al., 2020). 

Em relação ao setor de alimentos e bebidas, Caxias do Sul apresenta uma 

cultura marcante na sua produção, advinda das suas origens, assim como em 

muitos municípios da Serra, formado por descendentes de famílias italianas, onde se 

destaca o cultivo de uvas. A vocação dos imigrantes italianos para o cultivo da uva, 

aliada às condições do clima da região, permitiu o desenvolvimento de uma indústria 

de bebidas que hoje é sinônimo de qualidade em seus produtos. Segundo dados da 

União Brasileira de Vitivinicultores (UVIBRA), o município é um dos maiores 

produtores de uva da região. Além da produção de vinhos, conhaques, vermutes, 

licores, espumantes e outras bebidas alcoólicas, produz também sucos de uva e 

refrigerantes (CAXIAS DO SUL, 2020). 

A Cidade apresenta ainda uma elevada produção no setor hortifrutigranjeiro, 

de suínos e outros animais para consumo, onde também muitas agroindústrias se 

desenvolveram ao transformar/beneficiar matérias-primas em novos produtos com 

valor agregado. Segundo dados da Prefeitura de Caxias do Sul, em 2016 foram 

colhidas 305.408,5 toneladas de hortifrutigranjeiros que ocupavam uma área de 

10.378 hectares. Teve uma produção animal de 2.893.143 animais para 

abate/consumo, suas agroindústrias produziram 279.609 Kg de produtos de origem 
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animal e tiveram 3.221 Suínos, 2.772 Ovinos, 146.286 Aves inspecionados em 

abate. O município também teve uma produção de 32.669.857 litros de vinhos e 

derivados (CAXIAS DO SUL, 2016). 

De acordo com a Food and Agriculture Organization (FAO), o continente 

americano é responsável por 18,8% do rebanho de suínos no mundo, o Brasil 

encontrava-se em 3º lugar com uma média anual de 4,1 bilhões de cabeças no 

período 2016-2018. Entre as unidades da federação, o Rio Grande do Sul é 

atualmente o terceiro maior produtor de suínos do Brasil, superado pelos Estados de 

Santa Catarina e Paraná. O rebanho suíno do Rio Grande do Sul encontra-se 

presente em praticamente todo Estado, embora esteja mais concentrado nas regiões 

Norte, do Vale do Taquari e Serra, estando integrado às indústrias de 

beneficiamento presentes nestes locais (RIO GRANDE DO SUL, 2020). 

A Cidade de Caxias do Sul também possui um parque industrial de alta 

competitividade, apresentando permanente superávit na sua relação de negócios 

com o mercado externo, colocando produtos de alta qualidade e atualizados 

tecnologicamente nos vários continentes. Os principais produtos vendidos no 

mercado externo são materiais de transporte, carrocerias para ônibus, ônibus 

completos, máquinas e equipamentos fundidos de ferro e aço, materiais de fricção, 

válvulas industriais, componentes hidráulicos, móveis de madeira, calçados, 

confecções, artigos metálicos, carne de frango, produtos hortigranjeiros, papel e 

celulose, madeira e compensados, que vão, em sua maioria, para os Estados 

Unidos, países do Mercosul e Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), 

Europa, Ásia e Oriente Médio (CAXIAS DO SUL, 2020). 

Com isso, evidencia-se o alto potencial econômico e de emprego em Caxias 

do Sul em áreas diversas, incluindo um mercado de trabalho igualmente amplo e 

variado também aos profissionais cientistas de alimentos. Na próxima seção, serão 

apresentados aspectos relevantes sobre a inserção destes no mercado de trabalho, 

bem como a descrição das suas possibilidades de atuação profissional. 
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3 PROFISSÃO CIENTISTA DE ALIMENTOS 

  
 A profissão de cientista de alimentos possuí um amplo espectro de atuação 

profissional, como pode ser observado a seguir. 

 
3.1 POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL DE CIENTISTAS DE 

ALIMENTOS 

 

O curso de graduação em Ciência e Tecnologia dos Alimentos foi criado 

visando a formação de profissionais especializados em alimentos de modo 

abrangente, focando todas as vertentes que tornam o alimento de qualidade. O 

acompanhamento ou rastreabilidade do alimento desde o campo até a mesa do 

consumidor deve ser realizado por um profissional que veja o alimento como um 

todo, ou seja, desde os aspectos higiênico-sanitários, tecnológico, ambientais, 

nutricionais, sensoriais e até socioeconômicos (USP, 2019). 

O profissional graduado no curso de CTA apresenta formação para atuar nas 

seguintes áreas: na indústria de alimentos, no controle da qualidade da matéria-

prima agropecuária, na conservação e processamento de produtos de origem 

vegetal e animal; na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, processos e 

tecnologias a partir de análises de tendências do mercado consumidor; na gestão de 

sistemas de garantia e programas de controle de qualidade de alimentos nos 

aspectos higiênico-sanitários, físico-químicos, sensoriais e nutricionais; na análise de 

alimentos em indústrias ou em serviços de apoio ao setor de alimentação; no 

desenvolvimento, implantação e gerenciamento de projetos agroindustriais, desde a 

obtenção da matéria-prima, industrialização até a comercialização do produto final, 

considerando os aspectos tecnológicos, econômicos e ambientais; na elaboração de 

especificações técnicas para a produção de rotulagem de produtos alimentícios; no 

sistema de vigilância sanitária e epidemiológica; nos programas de segurança 

alimentar e nutricional; nas centrais de abastecimento ou centrais de distribuição; no 

setor varejista e de serviços de alimentação; e nos serviços de apoio a todos os 

segmentos do sistema agroalimentar (UFSC, 2019b; UERGS 2019a). 

Para exercer esta profissão, espera-se que o profissional tenha interesse no 

processo de produção de alimentos desde a sua origem até o seu processamento 
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final. Além disso, que sejam profissionais responsáveis, dinâmicos, observadores, 

organizados, com capacidade de liderança e de entendimento nos processos 

alimentares (UFSC, 2019a). 

O primeiro curso a graduar cientistas de alimentos no Brasil foi o da Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo 

(ESALQ/USP), onde formou-se a primeira turma em 2004 (APCAL, 2008). Com o 

passar dos anos, outras instituições de ensino também implantaram o curso de 

Ciência e Tecnologia dos Alimentos em todo o País, como a Universidade Federal 

de Viçosa (UFV) em 2007 e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 

2009 (USP, 2019). Em Caxias do Sul, o curso de bacharelado em CTA foi 

implantado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul no ano de 2014 

(UERGS, 2019a). 

O curso de CTA ofertado em Caxias do Sul pela UERGS tem por objetivo 

formar profissionais bacharéis em Ciência e Tecnologia de Alimentos capacitados 

para atuar na cadeia produtiva de alimentos visando atender as demandas locais e 

regionais, que seja capaz de intervir diretamente nos arranjos produtivos locais, 

contribuindo para a obtenção de alimentos adequados ao consumo e competitivos 

no mercado, bem como na promoção do desenvolvimento regional sustentável 

(UERGS, 2019a). 

Ainda em relação às habilidades e competências, segundo o projeto 

pedagógico do curso da UERGS, o profissional formado em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos deve ser capaz de exercer as seguintes atribuições: supervisão, 

coordenação e orientação técnica; estudo, planejamento, projeto e especificações; 

estudo da viabilidade técnica-econômica; assistência, assessoria e consultoria nas 

áreas de alimentos e nutrição; desempenho de cargo e função técnica; ensino, 

pesquisa, experimentação, ensaio e divulgação técnica e extensão; elaboração de 

orçamento; análises química, físico-química, químico-biológica, bromatológica, 

toxicológica e legal; padronização, mensuração e controle de qualidade; condução e 

controle de operações e processos industriais e condução de trabalho técnico; e 

atuação em equipes multidisciplinares (UERGS, 2012). 

         O campo de atuação do Bacharel em Ciência e Tecnologia de Alimentos tem 

se ampliado consideravelmente nos últimos anos. Esse profissional conquistou 

espaço e cada vez mais está se inserindo em setores e serviços diferenciados, como 
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indústria, comércio e serviços, como pode ser observado no Quadro 3 (SILVA, 

2019). 

 

Quadro 3 – Possibilidades de atuação profissional de cientistas de alimentos 

MATÉRIA-PRIMA Qualificação de fornecedores, rastreabilidade, beneficiamento de 
rações, certificações. 

INDÚSTRIA Gerenciamento, análises laboratoriais, emissão de laudos, qualidade, 
programação e controle de produção, aquisição de matéria prima e 
insumos, desenvolvimento de novos produtos, treinamento de pessoal, 
assessoria, auditoria e certificações, supervisão de produção, projetos 
agroindustriais, controle de reuso de resíduos. 

TRANSPORTE Logística, cadeia do frio. 

GOVERNO Programa de educação do consumidor, assuntos regulatórios, 
fiscalização. 

MERCADO Avaliação da vida de prateleira, empreendedorismo, venda técnica, 
marketing, pesquisa do consumidor. 

CONSUMIDOR Gerenciamento de reclamações, análise sensorial, educação do 
consumidor. 

ACADEMIA Ensino, pesquisa, extensão universitária, desenvolvimento de novos 
produtos. 

Fonte: Adaptado de Silva (2019). 
          

Espera-se, para tanto, que o cientista de alimentos exerça a profissão de 

forma articulada ao contexto social, elaborando técnicas de investigação, atuando 

em pesquisas de novos alimentos, na seleção, manipulação, produção, 

armazenamento e controle de qualidade de insumos e aditivos dos mesmos (UFSC, 

2019b).  

Já em órgãos como os de fiscalização, o profissional deve realizar auditorias, 

interpretar, emitir laudos e pareceres, e responsabilizar-se tecnicamente por análises 

laboratoriais, incluindo análises físico-químicas, bromatológicas, microbiológicas e 

toxicológicas, com os devidos padrões de qualidade e normas de segurança. É 

capaz, ainda, de realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para 

o saneamento do meio ambiente incluindo as análises de água, ar, esgoto e águas 

residuais de processos domésticos, comerciais e industriais (UFSC, 2019b). 
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Na indústria, este profissional está apto a atuar na seleção, desenvolvimento 

e controle de qualidade de metodologias, reativos, reagentes e equipamentos. Pode 

também atuar no desenvolvimento, formulação, processamento, embalagem e 

controle de qualidade dos alimentos, aplicando o conhecimento científico e crítico 

para inserção de novos produtos e novas tecnologias no mercado, e, ainda, formular 

e atuar em processos de higienização e sanitização de indústrias ou unidades 

processadoras de alimentos (UFSC, 2019b). 

Na área de empreendedorismo, pode buscar inovações na área de atuação, 

procurando suprir necessidades do mercado consumidor e buscando soluções em 

alimentos. Além disso, responder a questões quanto à nutrição dos alimentos e 

quando estes estão impróprios para consumo, podendo causar doenças (UFSC, 

2019b). 

No campo, este profissional pode acompanhar o alimento “da porteira à 

geladeira”, por exemplo, levando em conta o transporte e a conservação dos 

alimentos de maneira inócua. Em agências de vigilância, esse cientista analisa se 

determinado alimento está apto para consumo. Há ainda a opção de atuar como 

consultor em mercados, inspecionando a fabricação de produtos e até em controle 

de importação e exportação (IFSC, 2018).  

O objetivo desse profissional é o alimento em si, considerando-se também os 

efeitos que ele terá no corpo humano. Por isso, é também papel do cientista avaliar 

a qualidade de um pão fabricado no mercado ou elaborar comidas específicos 

voltadas para crianças, idosos ou para quem tem alguma doença ou disfunção 

(IFSC, 2018). 

Com isso, este profissional deverá apresentar capacidade crítica para analisar 

de maneira conveniente os seus próprios conhecimentos; assimilar os novos 

conhecimentos científicos e/ou tecnológicos e refletir sobre o comportamento ético 

que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o contexto cultural, 

socioeconômico e político (USP, 2019). 

O trabalho em equipe é algo igualmente importante na trajetória do 

profissional em CTA. Espera-se que estes profissionais também possuam as 

competências relacionadas ao aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade 

para estudos extracurriculares individuais ou em grupo, instinto investigativo, 

criatividade e iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas 

relacionadas com a ciência e a tecnologia dos alimentos (USP, 2019). 
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O cientista de alimentos, ainda, deverá exercer plenamente sua cidadania e, 

enquanto profissional, respeitar o direito à vida e ao bem-estar dos cidadãos, além 

de compreender, interpretar e valorizar os alimentos das mais diversas origens, 

respeitando a diversidade socioeconômica e étnico-racial, evitando a poluição e 

degradação ambiental (UFSC, 2019b). 

No Brasil, alguma pesquisa tem sido efetuada visando conhecer a inserção do 

profissional de CTA no mercado de trabalho (EBERT, 2019). Algumas exigências do 

mercado de trabalho estão relacionadas às características comportamentais do 

profissional, tendo em vista a adaptação da nova realidade, ou seja, ser mais 

flexível, desenvolver trabalhos em equipe, ter conhecimento do negócio, visão 

global, conhecimento de técnicas e tecnologias (USP, 2019). As exigências 

demandam profissionais que se adaptem mais facilmente ao local de trabalho, 

requer, além dos conhecimentos técnicos e competência, ter visão e atuação 

sistêmica, aportado em sua especialidade para agregar valor aos produtos (USP, 

2019). 

A Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos (APCAL) realiza 

pesquisas periódicas com alunos graduados em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

e, entre os períodos de 2019 e 2020, 66% dizem estar trabalhando na área, 

enquanto para 69% há poucas ofertas de inserção profissional. Destaca-se, ainda, 

que os principais setores/áreas que demandam estes profissionais são: controle de 

qualidade (51%), pesquisa e desenvolvimento de produtos (20%), instituições de 

ensino superior e laboratórios (ambos 12%) e em processos industriais (5%) 

(APCAL, 2020). 

A pesquisa ainda destaca que os cargos normalmente ofertados aos 

cientistas de alimentos são: laboratorista, coordenador, analista, professor e 

pesquisador. Por outro lado, os participantes relatam que os principais motivos da 

baixa demanda por estes profissionais são: a falta de conhecimento do curso e, 

consequentemente, da profissão, a falta de experiência dos profissionais, poucas 

indústrias alimentícias e que outros profissionais ocupam os cargos que seriam 

destinados aos cientistas de alimentos (APCAL, 2020). 

Em termos de registro profissional, a profissão de cientista de alimentos é 

regida pelos Conselhos Regionais de Química (CRQ) e de Engenharia e Agronomia 

(CREA). Assim, ao obter a titulação, após concluir o curso universitário, os 
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profissionais podem se vincular a ambos os conselhos, de acordo com a sua 

preferência de atuação. 

Observa-se que 42% dos egressos participantes da pesquisa da APCAL 

(2020) possuem o registro no CRQ. De acordo com os participantes, os demais não 

possuem registro pelo fato de não ser obrigatório no trabalho, devido ao alto valor 

cobrado e por não trazer o retorno esperado pelo investimento (APCAL, 2020). 

Para o Conselho Regional de Química (CRQ), os bacharéis em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos podem atuar nas seguintes atribuições, de acordo com a 

Resolução Normativa nº 257, de 29 de outubro de 2014, limitada à área de 

alimentos. Segundo o CRQ compete ao profissional cientista de alimentos: 

  
Artigo 1º – São profissionais da Química, nos termos da Resolução nº 
198/2004 do Conselho Federal de Química, os Engenheiros de Alimentos, 
os Bacharéis em Ciência dos Alimentos e as Categorias Profissionais 
caracterizadas no “Eixo Tecnológico da Produção Alimentícia”, constantes 
do Catálogo Nacional de Cursos Tecnológicos do Ministério da Educação, 
ou seja: Tecnólogos em Alimentos, Tecnólogos em Laticínios, Tecnólogos 
em Processamento de Carnes, Tecnólogos em Viticultura e Enologia, 
Tecnólogos em Produção de Cachaça, Tecnólogos em Agroindústria e 
outras que venham a ser incluídas, que atuam nas atividades tecnológicas 
relacionadas ao beneficiamento, armazenamento, industrialização e 
conservação de alimentos. 
 
Artigo 2º – São atribuições dos Profissionais citados no artigo 1º desta 
Resolução, a serem conferidas de acordo com a avaliação da Estrutura 
Curricular e Conteúdos Programáticos das Disciplinas cumpridas nos 
Cursos de Graduação pelos Profissionais de cada Categoria: 
1) Vistoriar, emitir relatórios, pareceres periciais, laudos técnicos, indicando 
as medidas a serem adotadas e realizar serviços técnicos relacionados com 
as atividades tecnológicas envolvidas no beneficiamento, armazenamento, 
industrialização, conservação, acondicionamento e embalagem de 
alimentos. 
2) Coordenar, orientar, supervisionar, dirigir e assumir a responsabilidade 
técnica das atividades envolvidas nos processos de industrialização de 
alimentos. 
3) Exercer o magistério na Educação de Nível Superior e de Nível Médio, 
respeitada a legislação específica, e participar do desenvolvimento de 
pesquisas, ambas as atividades, na área de processamento de alimentos. 
4) Executar análises químicas, físico-químicas, químico-biológicas, 
bromatológicas, toxicológicas dos insumos, produtos intermediários e finais 
da indústria de alimentos e no controle de qualidade dos processos 
químicos, bioquímicos e biotecnológicos envolvidos, utilizando métodos 
gravimétricos e volumétricos 
5) Executar análises químicas, físico-químicas, químico-biológicas, 
bromatológicas, toxicológicas dos insumos, produtos intermediários e finais 
da indústria de alimentos e no controle de qualidade dos processos 
químicos, bioquímicos e biotecnológicos envolvidos, utilizando as técnicas e 
métodos instrumentais. 
6) Efetuar controles fitossanitários, nas etapas de armazenamento, 
produção, distribuição e comercialização sempre relacionados ao 
desenvolvimento de soluções tecnológicas a serem utilizadas nos 
procedimentos industriais de obtenção de produtos alimentares. 
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7) Planejar, conduzir, gerenciar e efetuar o controle de qualidade dos 
processos químicos, bioquímicos e biotecnológicos utilizados nas etapas da 
industrialização de alimentos, desde a matéria prima, incluindo derivados, 
até o produto final. 
8) Planejar, conduzir e gerenciar as operações unitárias da indústria química 
utilizadas em todas as etapas da industrialização de alimentos. 
9) Planejar, conduzir e gerenciar os processos químicos, bioquímicos e 
biotecnológicos, e as operações unitárias utilizadas no tratamento de águas 
destinadas à indústria de alimentos e dos efluentes líquidos, emissões 
gasosas e resíduos sólidos. 
10) Efetuar a inspeção das atividades produtivas, zelando pelo cumprimento 
das normas sanitárias e dos padrões de qualidade dos produtos alimentares 
industrializados. 
11) Efetuar a aquisição, conduzir a montagem e manutenção de máquinas e 
equipamentos de implementos e supervisionar a instrumentação de controle 
das máquinas existentes nas instalações das indústrias de alimentos. 
12) Realizar as atividades de estudo, planejamento, elaboração de projeto, 
especificações de equipamentos e de instalações das indústrias de 
alimentos. 
13) Desempenhar outras atividades e serviços não especificados na 
presente Resolução e que se situem no domínio de sua capacitação 
técnico-científica, conforme indicar a natureza da Organização Curricular 
cumprida pelo profissional, a ser definido pelo Conselho Federal de Química 
(CRQ, 2014). 

  

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande 

do Sul (CREA-RS), por meio da Resolução número 313 de 26 de setembro de 1986, 

atribui aos cientistas de alimentos o caráter de tecnólogo em alimentos, nos artigos 

terceiro e quarto, que são: 

 
Art. 3o - As atribuições dos Tecnólogos, em suas diversas modalidades, 
para efeito do exercício profissional, e da sua fiscalização, respeitados os 
limites de sua formação, consistem em: 
1) elaboração de orçamento; 
2) padronização, mensuração e controle de qualidade; 
3) condução de trabalho técnico; 
4) condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou 
manutenção; 
5) execução de instalação, montagem e reparo; 
6) operação e manutenção de equipamento e instalação; 
7) execução de desenho técnico. 
Parágrafo único - Compete, ainda, aos Tecnólogos em suas diversas 
modalidades, sob a supervisão e direção de Engenheiros, Arquitetos ou 
Engenheiros Agrônomos: 
1) execução de obra e serviço técnico; 
2) fiscalização de obra e serviço técnico; 
3) produção técnica especializada. 
 
Art. 4o - Quando enquadradas, exclusivamente, no desempenho das 
atividades referidas no Art. 3o e seu parágrafo único, poderão os 
Tecnólogos exercer as seguintes atividades: 
1) vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 
2) desempenho de cargo e função técnica; 
3) ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, 
extensão. 
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Parágrafo único - O Tecnólogo poderá́ responsabilizar-se, tecnicamente por 
pessoa jurídica, desde que o objetivo social desta seja compatível com suas 
atribuições (CREA, 2019). 
  

Verifica-se que há inúmeras possibilidades de inserção e atuação dos 

cientistas de alimentos, uma vez que esta profissão compreende todas as etapas do 

processo produtivo do alimento, que inicia no campo até chegar ao consumidor. Já 

em termos de regulamentação da profissão, esta é igualmente ampla, pois 

compreende a atuação de dois conselhos profissionais, CREA e CRQ, e, com isso, 

amplia-se o escopo de possibilidades. Além da titulação, o profissional deve ter 

atributos éticos na sua função, ser responsável e fiel nas suas atribuições, atento 

aos direitos da coletividade e ser crítico em relação ao uso de seus conhecimentos 

científicos adquiridos ao longo do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

Atualmente, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei PL 3429/2020 

(BRASIL, 2020) com a ementa para a regulamentação da profissão de Cientista de 

Alimentos. Segundo este projeto, esta profissão compreende: 

 
Art. 2º Cientista de Alimentos é o profissional responsável pelo 
acompanhamento e pela coordenação do processo de produção e 
transformação dos alimentos. 
 
Art. 3º A profissão de Cientista de Alimentos será exercida: 
I– pelos diplomados em curso superior de Ciências dos Alimentos e Ciência 
e Tecnologia de Alimentos, ministrado por estabelecimento de ensino 
superior, oficial ou reconhecido em todo o território nacional; 
II– Pelos diplomados em curso similar ministrado por estabelecimentos 
equivalentes no exterior, após a revalidação do diploma, de acordo com a 
legislação em vigor; 
 III– Por aqueles que, embora não diplomados nos termos dos incisos I e II, 
venham exercendo, até a data da publicação desta lei, as atividades de 
Cientista de Alimentos, comprovada e ininterruptamente há, pelo menos, 
cinco anos. 
  
Art. 4º Compete ao Cientista de Alimentos: 
I – Gerenciamento e responsabilidade técnica no âmbito da produção, 
controle e análise de matérias primas, insumos e alimentos; 
II – Assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamento, 
divulgação e comercialização, no âmbito do controle, produção e análise de 
matérias primas, insumos e alimentos; 
III – Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos; elaboração 
e análise de pareceres, laudos e atestados no âmbito do controle, produção 
e análise de matérias primas, insumos e alimentos; 
IV – Exercício do magistério, respeitada a legislação específica; 
V – Desempenho de cargos e funções técnicas no âmbito do 
desenvolvimento de produtos e processos no sistema alimentar; 
VI – Pesquisa e desenvolvimento de métodos analíticos, processos e 
produtos; 
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VII – Análise química, físico-química, bioquímica, toxicológica, 
microbiológica, microscópica, sensorial, padronização e controle de 
qualidade de matérias primas, insumos, alimentos, águas e resíduos; 
VIII – Garantia e controle da qualidade de matérias primas, insumos, 
processos, alimentos e serviços alimentares; 
IX – Processamento de produtos alimentícios e insumos; X – 
Aproveitamento, controle e tratamento de resíduos; 
XI – Gerenciamento de operações e manutenção de equipamentos e 
instalação; 
XII – Estudo de viabilidade legal, técnica e econômica, elaboração e 
execução de projetos no âmbito do controle, produção e análise de matérias 
primas, insumos e alimentos; 
XIII – Estudo, proposição e aplicação de legislação no âmbito de matérias 
primas, insumos e alimentos; 
XIV – Integração em equipes de marketing, operações de abastecimento, 
logística de distribuição e comercialização. 

 

 Em relação às demais profissões que atuam no setor de alimentos, é 

importante distinguir ciência e tecnologia de alimentos das demais, sobretudo de 

nutrição e de engenharia dos alimentos, uma vez que estas profissões são, 

inclusive, complementares. Cientistas de alimentos têm como foco o conhecimento 

do alimento nos seus vários aspectos, além de poder acompanhar a sua produção 

em todas as etapas, tratando-se de um curso das ciências agrárias (BRASIL, 2020). 

 Já nutricionistas têm como objeto as propriedades nutricionais dos alimentos 

e atuam principalmente na elaboração de cardápios. Para isso, estudam anatomia, 

fisiologia, educação alimentar, nutrição clínica, saúde pública, entre outros, tratando-

se de um curso da área das ciências biológicas. Por outro lado, engenheiros de 

alimentos focam em desenvolver projetos e processos para a indústria de alimentos, 

utilizando seus conhecimentos de engenharia e sendo, portanto, um curso da área 

das ciências exatas (BRASIL, 2020). 

 A regulamentação da profissão, se aprovada, será um importante passo à 

consolidação desta profissão. Segundo a proposição da lei, os cientistas de 

alimentos podem ser responsáveis pela pesquisa e pelo desenvolvimento de 

produtos alimentícios, pela atuação no processamento e na conservação destes, na 

realização de análises químicas e biológicas em alimentos in natura e em alimentos 

processados pela indústria, além do desenvolvimento de programas de educação 

para o consumo e a produção de alimentos (BRASIL, 2020).  

 Em vista disso, a regulamentação desta profissão vai ao encontro com a 

necessidade do País em assegurar o direito humano à alimentação adequada que 

se insere na segurança alimentar e nutricional, de forma a propiciar o bem-estar e a 

saúde à população (BRASIL, 2020). Com sua formação generalista, humanista, 
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crítica e reflexiva este profissional está apto a atuar em todos os níveis do sistema 

alimentar, agindo em benefício da sociedade. 
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4 INSERÇÃO PROFISSIONAL EM NOVAS PROFISSÕES 

 

A inserção profissional em novas profissões são temas que apresentam um 

grau de interesse para esse trabalho, visto que a profissão de Cientista de Alimentos 

é considerada nova, tendo em vista que os primeiros profissionais se formaram 

somente em 2004, e a inserção destes no mercado ainda está em fase de 

consolidação. 

 

4.1 INSERÇÃO PROFISSIONAL 

 

A inserção profissional é um tema recente, ainda que abordado 

frequentemente. Seus primeiros conceitos surgiram na França em 1970 com o 

objetivo de substituir o termo “entrada na vida ativa” (ROCHA-DE-OLIVEIRA; 

PICCININI, 2012). 

Desde o final da década de 1970, a inserção profissional dos jovens é uma 

das principais preocupações dos poderes públicos, estando na origem da 

proliferação de um conjunto diversificado de medidas no âmbito das políticas de 

emprego, de educação/formação e da juventude (ALVES, 2007). A escolha da 

inserção profissional como um dos principais problemas com que se debate a 

juventude contemporânea contribui para a importância que está problemática tem 

vindo a assumir junto dos cientistas sociais (ALVES, 2007).  

A inserção profissional dos jovens deu início a diversas políticas públicas de 

emprego e formação. Os estudos neste momento passam a ser uma demanda 

social, visando encontrar soluções para o desemprego, exclusão dos jovens, 

adaptação do sistema de ensino às necessidades do mercado, entre outros 

(ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI, 2012). 

Os conceitos e fundamentos de inserção trazem diferentes abordagens, 

levando em questão o período em que foi escrito. Para Charlot e Glasman (1998 

apud ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI, 2012, p. 47), 

 
O fundamento de inserção constitui, uma noção de debate social e político, 
historicamente datado e semanticamente fluido, sendo de difícil separação 
da noção correlativa de exclusão que atribui uma visão de divisão particular 
do social: aqueles integrados ao emprego e à vida social e aqueles que são 
excluídos de ambos. Sendo assim, ressalta-se que a expressão ‘inserção 
profissional’ é um conceito construído e adotado pelas comunidades política 
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e científica francesas para explicar um fenômeno social que passa a ser de 
interesse das esferas política e científica. 

 

Para Vérnières (1997 apud PICCININI; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2008, p. 4), a 

inserção profissional é o processo que insere indivíduos não participantes de forma 

ativa na sociedade ao mercado de trabalho de forma estável. Este conceito de 

Vérnières (1997 apud PICCININI; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2008, p. 4) considera 

inserção como um “processo que tem como ponto final o encontro do posto formal 

no sistema de emprego”. Essa caracterização de inserção profissional desconsidera 

a população desempregada que em momentos anteriores possuíam vínculos 

empregatícios, jovens que em períodos de férias realizaram trabalhos sazonais fora 

do seu campo de formação e mulheres que buscam se inserir no mercado de 

trabalho tardiamente. O conceito proposto está diretamente relacionado ao término 

dos estudos e à busca de um emprego com relação direta com o curso realizado 

(PICCININI; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2008). 

Destaca-se que egressos de algumas carreiras profissionais não encontram 

posto próximo de sua formação acadêmica. No entanto, mesmo neste caso haveria 

também inserção profissional, apesar de tratar-se de uma disfunção, que poderia ser 

analisada como o fracasso na inserção dentro do campo de atuação pretendido 

(PICCININI; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2008).  

Segundo Alves (2007), falar de transição é falar do período entre a conclusão 

da formação e a obtenção do primeiro emprego. Já a inserção profissional retrata um 

processo cada vez mais extenso, até a obtenção de estabilização no mercado de 

trabalho. “A transição se torna um problema social quando o período entre o final da 

formação e a obtenção do primeiro emprego aumenta e o número de jovens 

desempregados também” (ALVES, 2007, p. 25).  

Na inserção profissional é analisada não a obtenção de um emprego, mas sim 

o tipo de emprego que se obtém. É por isso que o processo de inserção profissional 

não se encerra ao acesso ao primeiro emprego (ALVES, 2007).  

Quando há elevada oferta de emprego, o processo de inserção profissional 

recebe menos importância, visto que os jovens que saem do sistema de ensino são 

imediatamente absorvidos pelas empresas em contratos estáveis. O momento de 

inserção é internalizado nas empresas, que assumem seus custos (VERNIÈRES, 

1997 apud PICCININI; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2008, p. 3).  
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Já em momentos de escassa oferta empregatícia, a redução dos empregos e 

o baixo valor de salário dos trabalhadores experientes explicariam o maior 

crescimento do desemprego dos jovens. As empresas, ao contratarem menos e 

diante de uma situação econômica mais difícil, tendem a recusar assumir os custos 

deste período de inserção, transferindo-os para o poder público, que passa a intervir 

por meio de programas de estímulo à inserção (VERNIÈRES, 1997 apud PICCININI; 

ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2008, p. 3).  

No Brasil, nota-se o aumento de estudos sobre inserção profissional de 

jovens, sendo que sua grande maioria foca em estudos empíricos sem o suficiente 

acompanhamento das discussões teóricas (ROCHA-DE-OLIVEIRA; PICCININI, 

2012). Estes estudos apontam que jovens universitários de décadas anteriores eram 

oriundos das camadas altas e médias da população e para as quais estava 

garantida a possibilidade de formação universitária. Atualmente, a universidade 

brasileira não é apenas lugar da elite do país. Com a expansão do ensino superior, 

uma parcela maior e mais heterogênea da sociedade teve acesso à universidade. 

Sendo eles jovens e adultos, homens e mulheres, oriundos de diferentes classes 

sociais, de raça/etnia e regiões de moradia tradicionalmente excluídas deste nível de 

ensino (CORROCHANO, 2013 apud POLETTO, 2018, p. 25).  

Esses mesmos jovens viveram um cenário de expansão nas oportunidades 

de trabalho, desde os anos 2000, com uma ampliação da renda do trabalho e das 

famílias. Esses mesmos sujeitos constituem a primeira geração que viveu 

importantes alterações do sistema educacional com a ampliação de acesso a todos 

os níveis de ensino, porém os referidos avanços não parecem ter eliminado os 

traços desiguais que caracterizam os percursos e trajetórias juvenis 

(CORROCHANO, 2013 apud POLETTO, 2018, p. 25). 

Nesse sentido, pode-se compreender como o papel alcançado pelo emprego 

conduz a novos caminhos a discussão sobre inserção profissional, conferindo-lhe 

status de problema social na contemporaneidade. As dificuldades encontradas pelos 

jovens na passagem para o sistema de emprego não têm apenas repercussões 

sobre o adiamento da entrada na idade adulta e o consequente prolongamento da 

juventude (GALLAND, 1990; 2000; 2007 apud PICCININI; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 

2008, p. 7), mas também acabam por atrasar o acesso ao estatuto de cidadão de 

pleno direito, conferido pela inscrição na sociedade salarial (GALLAND, 1990; 2000; 

2007 apud PICCININI; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2008, p. 7).  
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No geral, na perspectiva sociológica considera-se o jogo dos diferentes atores 

(empresas, governo, organizações de recrutamento etc.), bem como as mudanças 

econômicas e sociais na formação de diferentes modos de inserção. Nesse sentido, 

o conceito de inserção dificilmente seria compreendido a partir de abordagens mais 

generalista, pois pode estar influenciada por ações e regras estabelecidas para 

diferentes grupos profissionais e ocorrer de modo distinto em diferentes regiões 

geográficas (PICCININI; ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2008). 

Portanto o estudo da inserção profissional traz para esse trabalho 

informações que auxiliam a entender como se dá a formação do mercado de 

trabalho para estudantes recém formados no ensino superior na área de alimentos, 

buscando sanar a questão abordada no objetivo, de compreender o mercado de 

trabalho para profissionais cientistas de alimentos (APCAL, 2008).   

 

4.2 NOVAS PROFISSÕES 

 

A indústria 4.0 está se incorporando a novas tecnologias, como a automação, 

e substituindo um enorme contingente de funcionários por profissionais 

especializados. O mesmo ocorreu no campo, com a introdução de plantadeiras e 

colheitadeiras direcionadas via satélite, substituindo o trabalhador rural, fator que 

vem provocando o êxodo rural há quase um século. Isso se torna necessário para 

que as empresas se tornem cada vez mais competitivas e atendam à demanda do 

mercado, assim, a escolha de uma ocupação estará também limitada pelas novas 

condições impostas pelo futuro do mercado de trabalho (COUTO, 2020). 

As profissões do futuro são ocupações que em função de uma nova 

conjuntura social e econômica surgem em função das mudanças no mundo e que 

serão valorizadas e necessárias nos próximos anos. É importante ressaltar que 

qualquer tentativa de prever o futuro das carreiras está sujeita a imprecisões 

embasadas na realidade atual em que vivemos, sobretudo em função da pandemia 

causada pelo novo coronavírus, iniciada ainda no final de 2019, e tudo que nela está 

envolvida. 

Para tanto, a discussão sobre o mercado de trabalho e as novas profissões é 

algo que deve ser abordado, principalmente quando fala-se na necessidade de 

inovar, empreender e das novas direções do mercado para os próximos anos. A 

globalização, o envelhecimento da população e as predisposições sociais, 
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tecnológicas e nos negócios criarão oportunidades para diversas profissões, com 

nomes que muitas vezes ainda não existem, mas que irão se destacar nos próximos 

anos (WRIGHT et al., 2010). 

Segundo Costa (2010), as profissões que irão se destacar e que terão espaço 

na área de alimentos estão elencadas no Quadro 4, a seguir. 

Quadro 4 - Novas Profissões no Segmento Alimentício 

PROFISSÕES DESCRIÇÃO 

ESPECIALISTA EM 
APLICAÇÕES DE TIC 

PARA RASTREABILIDADE 
DE ALIMENTOS 

Profissional que irá colaborar com as empresas de alimentos no 
design, implementação e manutenção dos sistemas de 

rastreabilidade das matérias-primas, ingredientes e recipientes, bem 
como os alimentos processados e comercializados. 

ESPECIALISTA EM 
APLICAÇÕES DE 

EMBALAGENS PARA 
ALIMENTOS 

Profissional que irá liderar a pesquisa de aplicações de novos 
materiais, técnicas de embalagem, novas embalagens, atmosferas 
de proteção e melhorias, dentro de estratégias de lançamento de 

novos produtos; melhorar embalagens e/ou adaptá-las para novas 
tecnologias. 

TÉCNICO EM IMPRESSÃO 
DE ALIMENTO 

É que fará a manutenção das máquinas responsáveis pela 
impressão de alimentos. 

CIENTISTA DE ALIMENTOS Cientista de alimentos é o profissional responsável pelo 
acompanhamento e pela coordenação do processo de produção e 

transformação dos alimentos. 

Fonte: Adaptado de Costa (2020). 
 

Diante das profissões abordadas acima, pode-se afirmar que o mercado de 

trabalho é considerado promissor para os cientistas de alimentos. Porém, os autores 

destacam que os profissionais devem procurar estar mais bem preparados ter uma 

postura proativa, no sentido de qualificar-se permanentemente, com o objetivo de 

permanecer em um mercado de trabalho crescentemente competitivo, seja através 

de um vínculo de emprego formal, assalariado ou atuando em diferentes 

organizações, mantendo uma demanda frequente por seus serviços e obtendo, 

assim, remuneração permanente (WRIGHT et al., 2010). 

Por essa razão, aquele trabalhador que investir no aperfeiçoamento de suas 

habilidades para atender às expectativas do mercado poderá conquistar as melhores 

vagas. Em razão dessas circunstâncias, o salário dos trabalhadores dessas áreas 

costuma ser muito bom, pois é proporcional ao lucro que eles podem oferecer aos 
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empregadores. Percebemos as dificuldades que a sociedade enfrenta atualmente 

para se adaptar às mudanças drásticas no cenário que herdou do passado 

(WRIGHT et al., 2010). 

É preciso aprender com as crises de mudança do passado e, a partir delas, 

aperfeiçoar o futuro. As adaptações pessoais passam por problemas importantes, 

como a rotina do trabalho em home office, em que se perde a noção de quando 

começa e termina o expediente e sofre-se com a falta de socialização e contato 

presencial. Mesmo não sendo possível afirmar, com certeza e precisão, quais e 

como serão as profissões do futuro, o trabalhador deve se preparar com o 

conhecimento das rupturas do passado e perceber as mutações que prefiguram o 

futuro, decorrentes do aperfeiçoamento da tecnologia e das mudanças da sociedade 

(COUTO, 2020). 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 Esta pesquisa se propôs a compreender a formação do mercado de trabalho 

para o profissional de Ciência e Tecnologia de Alimentos em Caxias do Sul. Para 

isso, contou com abordagem qualiquantitativa, uma vez que buscou reunir e analisar 

dados através de questionários pré-definidos referentes ao mercado de trabalho 

para estes profissionais na Cidade.  

Para Koche (2015), a metodologia deve esclarecer a forma utilizada na 

análise do problema proposto. Nas pesquisas descritivas, detalham-se os principais 

procedimentos, técnicas e instrumentos utilizados na coleta de dados das 

observações ou dos testes de hipóteses, de tal forma que possa se entender o que 

foi proposto no roteiro de pesquisa. 

Esta pesquisa apresenta caráter descritivo (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

Para Silva (2009), a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever características 

sobre determinado fato. Possui um envolvimento, técnicas próprias e padronizadas 

de coleta de dados, como questionários e observações sistemáticas.  

 Segundo Marconi e Lakatos (2010), essa abordagem utiliza-se de múltiplas 

técnicas, tais como entrevistas, questionários e formulários. Desta forma, a coleta de 

dados neste estudo se deu por meio de questionários enviados aos participantes 

após o contato com estes e envio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), devidamente autorizado pelo Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição 

de ensino (UERGS) sob o Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 

número 39629820.1.0000.8091. 

 Primeiramente, foram levantadas as informações referentes a quantidade e o 

ramo de atuação destas empresas na Cidade, além de coletados dados como 

localização e contato delas, através de sites de pesquisa, como o Google, e de 

dados disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, pelo Arranjo 

Produtivo Local (APL) de Alimentos e Bebidas do Município e pelo Sindicato das 

Indústrias da Alimentação de Caxias do Sul (SINDIALI). Como participantes da 

pesquisa, optou-se pelos representantes de empresas da área de alimentos da 

Cidade, ou seja, potenciais contratantes de cientistas de alimentos.   

Na etapa subsequente foi feita a classificação entre os diferentes segmentos 

aos quais essas empresas pertenciam e, após a aprovação do projeto desta 



36 

 

pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul (UERGS), todas foram contatadas por telefone, redes sociais e/ou e-mail e 

convidadas a participar do estudo por meio da indicação de um representante da 

empresa para responder ao questionário. O papel das empresas da área de 

alimentos se deu, somente, por meio da indicação de um profissional apto a 

responder ao questionário de pesquisa. 

No contato com as empresas foi enviada a carta de apresentação dos 

pesquisadores, disponível no apêndice A, os profissionais indicados foram 

contatados por e-mail e foi enviado o convite para participar da pesquisa seguido 

pelo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível no apêndice B. 

 Ao aceitarem participar, estes primeiramente concordaram com o Termo, 

assinalando esta opção no formulário eletrônico. Caso algum participante não 

concordasse em responder à pesquisa, ele poderia se negar a participar sem 

nenhum prejuízo ou ônus à sua pessoa. Foi possível, também, retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem penalização alguma e sem prejuízo ao seu 

cuidado. 

 Em relação aos riscos potenciais aos participantes, considerou-se que havia o 

risco de que o participante se sentisse de alguma forma constrangido pelo não 

conhecimento do conteúdo de alguma pergunta, do tema abordado nessa pesquisa 

ou pelo não entendimento dos objetivos em estudo e dos resultados obtidos. Por 

este ser um estudo que utilizou de questionário como instrumento de coleta de 

dados e não realizava nenhuma intervenção ou modificação intencional nas 

variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais dos indivíduos que participaram no 

estudo, considerou-se como estudo de risco mínimo aos participantes. 

         Para tanto, a fim de minimizar estes riscos, nenhuma pergunta foi obrigatória 

e os pesquisadores estavam à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas e 

danos que poderiam vir a ocorrer. Assim como garantiram o acesso aos resultados 

deste estudo e asseguraram a confidencialidade e a privacidade, garantindo também 

a não utilização das informações em prejuízo das pessoas. 

 Os participantes foram comunicados também dos benefícios e vantagens em 

participar deste estudo, que foi a possibilidade de contribuir para o alcance dos 

objetivos propostos e, ainda, colaborar com uma pesquisa puramente acadêmica, 

sem fins lucrativos. Para além dos objetivos deste estudo, este também poderá 

servir como material de pesquisa em relação às possibilidades de inserção no 
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mercado de trabalho aos profissionais cientistas de alimentos e, ainda, divulgar a 

profissão. 

 O questionário buscou informações acerca do conhecimento destes 

profissionais do ramo de alimentos sobre a profissão de cientista de alimentos, seu 

campo de atuação e quanto à sua inserção no mercado de trabalho em Caxias do 

Sul. Formado por 25 perguntas, entre questões abertas e fechadas, conforme 

apêndice C. 

Optou-se pela construção do questionário com perguntas abertas e fechadas, 

uma vez que, segundo Marconi e Lakatos (2010), as perguntas abertas levam o 

participante a responder livremente, usando as suas próprias palavras sem se 

preocupar em marcar uma alternativa ou outra. Esse tipo de questionário permite 

obter muitas informações e as pessoas têm a possibilidade de se expressar. Já nas 

perguntas fechadas ou alternativas, são aquelas em que o participante responde 

apenas dentro das alternativas propostas, restringindo por vezes as respostas, mas 

facilitando o trabalho do pesquisador na análise, pois as respostas são mais 

objetivas (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 Anteriormente ao envio dos questionários, estes passaram por um pré-teste, 

com o objetivo de verificar possíveis falhas existentes no instrumento de coleta de 

dados, como inconsistência ou complexidade das questões, ambiguidade ou 

linguagem inacessível, perguntas supérfluas ou que poderiam causar embaraço ao 

informante, se as questões obedecem a determinada ordem ou se são muito 

numerosas (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 Após a aplicação dos questionários, foi realizada a análise de conteúdo 

(BARDIN, 2011), que compreendeu a sua pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados, ou seja, a interpretação deles. Para Bardin (2011), a 

análise de conteúdo representa um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando a obter indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos a estas mensagens. 

A análise de conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin (2011), consiste em 

uma técnica metodológica que se pode aplicar a todas as formas de comunicação. 

Nessa análise, o pesquisador busca compreender as características, estruturas ou 

modelos que estão por trás dos fragmentos de mensagens (GODOY, 1995). 
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6 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Para a participação no estudo, foram selecionadas e mapeadas as indústrias 

alimentícias, laboratórios de análise de alimentos, indústria de bebidas (incluídos 

aqui cervejarias e vinícolas), empresas de consultoria do ramo de alimentos e 

agroindústrias de Caxias do Sul. Acredita-se que estes grupos são os maiores 

interessados pelo profissional cientista de alimentos e, portanto, potenciais 

contratantes devido à natureza e as especificidades desta profissão. 

Porém, em virtude ao momento de pandemia vivido no ano de 2020, não foi 

possível ir até as empresas e realizar a coleta de dados de maneira presencial. Com 

isso, optou-se por contatá-las por outros meios, como telefone e internet.  

Assim, após o levantamento das empresas, foram coletadas informações 

sobre elas, tais como endereço, profissional responsável ou representante, telefone, 

e-mail e suas redes sociais, como Facebook e Instagram. Foi realizado o contato 

primeiramente por e-mail para que estes indicassem um representante para 

responder à pesquisa.  

Nesse primeiro momento, o contato foi realizado apenas por e-mail com todas 

as empresas mapeadas, porém obteve-se baixo retorno, mesmo após muitas 

tentativas, que se repetiam semanalmente. A partir disso, passou-se a buscar o 

contato também através de telefone fixo, celular e de mídias sociais, como forma de 

potencializar as possibilidades de retorno.  

Ao final de quase três meses de coleta de dados, das 159 empresas 

contatadas, 39 retornaram com a indicação de um profissional representante para 

participar do estudo. Acredita-se que este retorno, de cerca de 25%, foi devido ao 

fato de que algumas empresas já não operavam mais, outras não estavam mais 

localizadas no município de Caxias do Sul, algumas não possuíam rede social e 

demais dados, como site, para ampliar a forma de contato, e houve ainda empresas 

que optaram por não participar da pesquisa. 

No segundo momento os representantes indicados pelas empresas foram 

contatados. Todos os representantes que foram contatados aceitaram participar e 

responderam à pesquisa espontaneamente, revelando suas percepções e grau de 

conhecimento sobre o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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  Após a coleta de dados, eles foram tabulados e categorizados para serem 

analisados. A técnica de análise de dados da pesquisa desenvolveu-se por meio de 

análise de conteúdo. Conforme esclarece Roesch (2006), esta técnica usa uma série 

de procedimentos com o objetivo de levantar inferências válidas a partir das 

respostas obtidas.  

 
6.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 
A pesquisa contou com um índice de participação de 25% da população 

levantada, um dado relativamente bom, levando em consideração o momento de 

aplicação da pesquisa, realizada ao final de um ano incomum também aos negócios 

- devido à pandemia causada pelo novo coronavírus - e no período em que as 

empresas alimentícias possuem grande demanda, focando grande parte do tempo 

na produção. Com isso, considera-se que, estatisticamente, a pesquisa é válida e 

conta com um grau de confiabilidade de 85%, tendo 10% de margem de erro. 

Dentre os 39 participantes, mais da metade destes, 53,8%, atuam em 

indústrias alimentícias e 20,5% representam indústrias de bebidas e vinícolas, áreas 

com maior força na Cidade, devido a sua localização e grande produção de uvas, 

conforme observamos no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Setor de atuação da sua empresa 

 
Fonte: Autor (2021) 
 

Do total de participantes indicados pelas empresas, 61,5% ocupam cargos de 

gestão (diretor, proprietário, administrador). Na supervisão e coordenação, composto 



40 

 

pelos cargos de coordenador e gerente, totalizam 15,4%, e na área de produção e 

qualidade (engenheiro de alimentos, analista, consultor, controller, controle e 

coordenador de qualidade, chocolate maker) os profissionais totalizam 17,9%. 

A maioria dos participantes (56,4%) é do sexo feminino. Em relação ao tempo 

de atuação na área de alimentos, há profissionais de 1 a 46 anos de carreira na 

área. Em média, os participantes atuam há 16 anos no ramo alimentício, onde 41% 

dos participantes atuam na área de 6 a 10 anos, conforme observado no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Há quanto tempo trabalha na área de alimentos? 

 
Fonte: Autor (2021).  
 

Em relação à formação acadêmica, 92,3% dos respondentes possuem ensino 

superior ou pós-graduação completos, como observado no gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Formação Acadêmica 

 
Fonte: Autor (2021) 
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6.1.1 Conhecimento sobre o Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

Quando questionados se os participantes tinham conhecimento sobre a 

existência do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a maior parte dos 

respondentes, 51,3%, afirmou não ter conhecimento sobre ele, enquanto 48,7% 

responderam que já conheciam o curso de CTA. 

Considera-se um dado expressivo, pois praticamente a metade deles afirmou 

saber da existência do curso de CTA. Acredita-se que este conhecimento seja um 

ponto positivo para o desenvolvimento do mercado de trabalho para cientistas de 

alimentos na Cidade, uma vez que já existe uma gama destes profissionais em 

Caxias do Sul à procura de inserção. 

Por outro lado, pouco mais da metade dos participantes (51,3%) afirmou ter 

conhecimento sobre a oferta do curso de CTA na Cidade pela Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul. Considera-se um ponto positivo, pois saber da oferta do curso 

na Cidade pode sinalizar um possível direcionamento de vagas aos profissionais 

formados em Ciência e Tecnologia de Alimentos, ainda que a outra metade dos 

participantes não tenha conhecimento do curso ofertado nesta Universidade. 

 

6.1.2 Ofertas no Ramo de Alimentação  

 

Ao serem questionados sobre a forma mais usual de recrutamento utilizada 

pela empresa para profissionais de nível superior no setor de alimentos, questão 

onde era possível a marcação de mais de uma resposta, os participantes 

assinalaram que as vagas são preenchidas conforme dados do quadro 5. 
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Quadro 5 - Forma de Recrutamento Utilizada 
 

MÉTODO DE SELEÇÃO PORCENTAGEM (%) 

INDICAÇÃO 58,3% 

CURRÍCULOS RECEBIDOS 52,8% 

RECRUTAMENTO INTERNO 44,4% 

REDES SOCIAIS (LINKEDIN E OUTRAS) 25% 

AGÊNCIAS DE RECRUTAMENTO 16,7% 

AINDA NÃO HOUVE RECRUTAMENTO 14% 

Fonte: Autor (2021) 
  
Apesar do grande número de empresas do ramo de alimentos na Cidade, ao 

serem questionados sobre a contratação de profissionais de nível superior na área 

de alimentos, houve uma alta taxa (87,2%) de respostas assinalando a ausência de 

intenção de contratação de profissionais neste momento. Uma das possíveis causas 

pode ser o momento que se viveu em 2020 com a pandemia do novo coronavírus, 

que fez com que grande parte das empresas diminuísse o seu quadro de 

funcionários e/ou diminuísse a carga horária de trabalho para se manterem em 

funcionamento até a retomada das atividades. 

Mesmo não estando contratando no momento da pesquisa, os participantes 

assinalaram que mais destinam vagas aos profissionais com ensino superior na área 

de alimentos para os setores como produção, gestão, laboratório, 

supervisão/coordenação e qualidade, conforme o gráfico 4.  
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Gráfico 4 - Principais áreas destinadas aos profissionais formados no setor de 

Alimentos 

 
Fonte: Autor (2021) 
 

E para os profissionais que preencherão tais vagas, as empresas buscam 

aqueles que tenham algumas características específicas, tais como: conhecimento 

técnico e específico para a função que exercerá, conhecimento da legislação da 

área, criatividade para inovar, pró-atividade, vontade de aprender, paciência, senso 

crítico, organização, responsabilidade, comprometimento e ética. Segundo os 

participantes, algumas empresas também buscam profissionais que queiram crescer 

na carreira, além de buscarem profissionais com experiência na área de atuação. 

Por outro lado, as universidades que formam os profissionais cientistas de 

alimentos procuram oferecer ao mercado profissionais que sejam capazes de 

exercer as atribuições focando principalmente nas capacidades técnicas. Em um 

comparativo entre o que as empresas procuram em um profissional cientista de 

alimentos e o que as universidades oferecem, observa-se que as empresas parecem 

ter grande interesse em capacidades comportamentais, já as universidades (e os 

profissionais) muitas vezes priorizam que os mesmos desenvolvam saberes 

técnicos. As habilidades buscadas são, em grande parte, desenvolvidas e/ou 

formadas com a experiência profissional, já as ofertadas pelas instituições visam 

formar um profissional capaz de atender às demandas locais e regionais. 
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6.1.3 Conhecimento da diferença entre Cientista de Alimentos e outras 
profissões da Área 

 

Ao serem questionados sobre as possíveis diferenças entre um profissional 

cientista de alimentos e os demais profissionais da área de alimentos, teve-se um 

alto conhecimento de diferença entre os profissionais, onde mais de 50% das 

respostas apontaram saber a diferença na comparação com nutricionista, 

gastrônomo e agrônomo, já em comparação com engenheiros e químico de 

alimentos somente 41% e 46,2% respectivamente sabiam a diferença, conforme 

observado no quadro 6.  

 

Quadro 6 – Conhecimento das diferenças entre as profissões na área de alimentos 
 

PROFISSÃO SIM NÃO 

ENGENHEIRO DE 
ALIMENTOS 

41% 59% 

NUTRICIONISTA 57,9% 42,1% 

GASTRÔNOMO 53,8% 46,2% 

AGRÔNOMO 71,1% 28,9% 

QUÍMICO DE 
ALIMENTOS 

46,2% 53,8% 

Fonte: Autor (2021) 
 

Ainda assim, a maioria dos participantes teve dificuldade em saber a 

diferença entre as profissões, sendo que nos resultados ficou claro este 

desconhecimento da profissão. Sabe-se que estes profissionais Cientistas de 

Alimentos, Engenheiros de Alimentos, Nutricionistas, Gastrônomos, Agrônomos e 

Químicos de Alimentos constituem papéis importantes no ramo alimentício, pois 

garantem uma alimentação segura e equilibrada, contudo, são profissionais com 

atuações diferentes, ainda que muitas vezes complementares, conforme pode ser 

visualizado no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Diferenças entre as profissões na área de alimentos  
 

FORMAÇÃO ATUAÇÃO BÁSICA 
CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA 
DE ALIMENTOS 

Estuda as características físicas, químicas e nutricionais dos alimentos. É 
preparado para acompanhar toda a sequência de produção – do campo ao 
beneficiamento, da indústria aos pontos finais de comercialização. 

ENGENHARIA 
DE ALIMENTOS 

Responsável pela fabricação, conservação, armazenamento e transporte de 
alimentos industrializados. Demandado também por indústrias fornecedoras 
de equipamentos, embalagens e aditivos. 

NUTRIÇÃO Investiga e controla a relação do homem com o alimento para preservar sua 
saúde. 

GASTRONOMIA Responsável pela cozinha e por criar pratos. Também lida com temas como 
segurança alimentar e gestão de um restaurante. 

AGRONOMIA 

Atua para melhorar e conservar a qualidade e a produtividade de plantações. 
Pode atuar em qualquer etapa da cadeia produtiva – do plantio à colheita. 
Monitora o preparo do solo, combate pragas e doenças e controla a colheita, o 
armazenamento e a distribuição da safra. 

QUÍMICO DE 
ALIMENTOS 

atua junto à órgãos públicos e privados, na área de Ciência e Tecnologia de 
Alimentos, controlando parâmetros de produção e de qualidade de alimentos, 
a fim de atender exigências da legislação e do mercado consumidor; capazes 
de viabilizarem soluções que auxiliem o desenvolvimento das indústrias de 
alimentos e bebidas da Região e do País.   

Fonte: Adaptado do Guia do Estudante Abril (2019) e UFPEL (2021). 
 

Os participantes, quando questionados se contratariam profissionais 

Cientistas de Alimentos, 77,1% responderam que sim, e dentre os motivos mais 

comuns e relevantes estavam o nível de conhecimento sobre alimentos, 

responsabilidade técnica, conhecimento técnico da cadeia produtiva, auxiliar na 

melhora e aperfeiçoamento dos métodos de produção e diminuição de perdas, além 

do desenvolvimento de novos produtos.  

Mesmo dispostas a contratar profissionais da área de alimentos no futuro, as 

empresas em sua maioria, cerca de 76,3% não possuíam ofertas de vagas 

específicas para cientistas de alimentos. Quando questionados do porquê de não ter 

vagas específicas para CTA, a pergunta não era obrigatória e o número de 

respostas coletadas foi 22. Dentre as respostas, o motivo prevalente foi a de “não 

necessidade no momento devido ao período”, e acredita-se que outro motivo possa 

ser devido ao desconhecimento da profissão, por se tratar de uma profissão recente 

e que no momento da pesquisa ainda aguarda a sua regulamentação perante a 

legislação brasileira. 

Foi levantada também a questão de quais programas as empresas adotam 

para manter a segurança alimentar do seu produto, programas estes que podem ser 

implementados por cientistas de alimentos. Nesta, os participantes também 

poderiam apontar mais de um programa adotado. Com isso, obteve-se que 89,7% 
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das empresas adotam manuais de Boas Práticas de Fabricação (BPF), 56,4% 

utilizam de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs), 41% possuem 

Procedimentos Padrão de Higiene Operacional (PPHO), 28,2% possuem programa 

de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), 10,3% adotam a ISO 

22000, 5,1% das empresas possuem ainda outros programas de segurança e 

qualidade alimentar, além dos programas listados anteriormente, e 5,1% ainda não 

possuem nenhum programa de qualidade e segurança implementados.  

A implementação de ferramentas de segurança e qualidade de alimentos são 

fundamentais, pois o produto comercializado pode levar consigo riscos à saúde de 

seus consumidores. Portanto, o uso dessas ferramentas garante um mínimo de 

segurança à população consumidora, sendo a aplicação e a manutenção dessas 

ferramentas, como descrito nos textos presentes nessa pesquisa, uma das diversas 

atribuições de um cientista de alimentos.   
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo principal compreender a formação do 

mercado de trabalho para profissionais cientistas de alimentos na cidade de Caxias 

do Sul. Para isso, buscou-se realizar um levantamento das empresas do ramo de 

alimentos presentes no município, visto que a indústria alimentícia é expressiva na 

região e na cidade, onde apresenta contínua expansão, devido ao poder aquisitivo e 

vontade de empreender dos que nela habitam, tornando-a promissora para os 

Cientistas de Alimentos. 

Para tanto, buscou-se, identificar os aspectos relevantes da economia de 

Caxias do Sul, levantar informações sobre o mercado de trabalho na área de 

alimentos em Caxias do Sul, identificar a possibilidades de atuação profissional dos 

cientistas de alimentos e listar os motivos da baixa demanda por profissionais 

cientistas de alimentos no mercado de trabalho na Cidade. 

A partir desses objetivos, buscou-se pesquisar junto aos representantes de 

indústrias alimentícias, agroindústrias, indústria de bebidas e vinícolas, laboratórios 

de análises de alimentos e consultorias de alimentos se eles teriam conhecimento 

sobre o curso, sobre a profissão e qual é a compreensão dos mesmos sobre o 

mercado de trabalho para cientistas de alimentos em Caxias do Sul. 

Caxias do Sul sendo a segunda maior cidade do Estado, possui muitas 

indústrias e a indústria alimentícia tem entre tais empreendimentos relevante 

participação. O setor de alimentos e bebidas em Caxias do Sul apresenta uma 

cultura marcante na sua produção, advinda das suas origens, assim como em 

muitos municípios da Serra, onde se destaca o cultivo de uvas e grande produção de 

hortifrutigranjeiros. Os empregos que a indústria transformadora preenche, 

representam uma grande porção dos empregos na cidade, o município possui 

também uma economia pujante, apresentando uma renda média mensal e um PIB 

elevados. O grande valor gasto com alimentação pelos cidadãos do município 

mostra a importância e potencial da indústria alimentícia caxiense. 

O mercado de trabalho para profissionais de Ciência e Tecnologia de 

Alimentos, portanto, está em formação e possuí elevado potencial de crescimento, 

pois a área de alimentos nos últimos anos vem apresentando aumento na 

participação do PIB do município. Tal aumento possibilita a criação de novas vagas 
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de trabalho e contratação de mais profissionais. O aumento na oferta de vagas nos 

cursos superiores de CTA nos últimos anos pode ser visto também como uma 

oportunidade no reconhecimento e expansão da visibilidade desta profissão, ainda 

pouco conhecida, porém considerada muito importante para a segurança e para a 

qualidade dos alimentos que chegam aos consumidores. 

O mercado de trabalho para esses profissionais é amplo, podendo atuar em 

indústrias e empresas de pequeno, médio e grande porte, cooperativas, associações 

e organizações não-governamentais (ONGs), órgãos públicos municipais, estaduais 

e federais, empresas prestadoras de serviços e consultoria na área de alimentos, 

ingredientes e insumos para a cadeia produtiva, dentro dessas empresas o 

profissional pode atuar em cargos de gestão, supervisão e na área de produção e 

qualidade.  

Os Cientistas de Alimentos, com seu conhecimento técnico-científico sobre 

alimentos, atuam visando o aumento da qualidade, sanidade, produtividade dos 

alimentos, buscam soluções inovadoras antecipando-se a tendências de mercado, 

além da possibilidade de trabalharem agregando valor à matérias-primas, gerando 

renda para produtores e agroindústrias novas ou já existentes. 

Em se tratando de recrutamento, o método empregado pelas empresas em 

sua maioria sendo por indicação acarretou uma baixa oferta de vagas para os 

Cientistas de Alimentos em comparação com outras profissões do meio. Sobretudo 

devido ao conhecimento das empresas da área de alimentos sobre o curso, em se 

tratando de uma profissão relativamente nova. 

Por fim, considera-se que essa pesquisa teve seus objetivos alcançados, 

tendo-se a obtenção de dados para os seus objetivos propostos, ainda que a taxa de 

participação das empresas levantadas pudesse ser maior. O trabalho, ainda, poderá 

servir tanto para acadêmicos como para professores e demais interessados em 

conhecer sobre esta profissão de cientista de alimentos e os aspectos da formação 

do mercado de trabalho para estes profissionais no município de Caxias do Sul.  

Como limitações deste estudo, destaca-se a impossibilidade da aplicação da 

pesquisa presencialmente nas empresas, levando a contatá-las por telefone, e-mail 

e mídias sociais, o que ocasionou em dificuldades na obtenção dos dados. Visto que 

muitas das empresas levantadas não retornaram, não atendendo as ligações e não 

respondendo aos e-mails e/ou às mídias sociais. 
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Como sugestão para trabalhos futuros, acredita-se que a expansão do estudo 

para as demais cidades da região, como Flores da Cunha, Farroupilha e Bento 

Gonçalves, traria mais conhecimento acerca da indústria de alimentos e mais 

possibilidades de ingresso no mercado de trabalho para os profissionais cientistas 

de alimentos.  
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APÊNDICE B 

Pesquisa: "Mercado de Trabalho para o profissional de Ciência e Tecnologia 
de Alimentos em Caxias do Sul" 
 
Você está convidado(a) a colaborar como participante voluntário(a) nesta pesquisa, 
que visa compreender a formação do mercado de trabalho para o profissional 
cientista de alimentos em Caxias do Sul. 
 
Para tanto, precisamos que leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) abaixo e, após isso, clique em "concordo" se caso aceitar participar do 
estudo, preenchendo os demais campos solicitados. Caso não aceite participar 
deste estudo, clique em "não concordo" e se identifique para que não receba 
novamente este convite. Após isso, clique em PRÓXIMA para ir para a próxima 
página, e em ENVIAR, para que sua resposta seja registrada.  
Muito obrigado! 
 
Endereço de e-mail: 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

“MERCADO DE TRABALHO PARA O PROFISSIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS EM CAXIAS DO SUL”. A pesquisadora responsável é a Profa. Dra. Betina Magalhães 
Bitencourt, que pode ser contatada no telefone (54) 98162-8226, endereço Av. Júlio de Castilhos, 
3947, Caxias do Sul/RS, e e-mail betina-bitencourt@uergs.edu.br. 

Será realizada a aplicação de um questionário tendo como OBJETIVO compreender a 
formação do mercado de trabalho para o profissional cientista de alimentos em Caxias do Sul, além de 
traçar um panorama das empresas do setor de alimentos em Caxias do Sul; identificar os aspectos 
relevantes da economia de Caxias do Sul para o setor de alimentos; levantar informações sobre o 
mercado de trabalho na área de alimentos em Caxias do Sul; identificar as possibilidades de atuação 
profissional do cientista de alimentos; e listar os motivos da baixa demanda por profissionais cientistas 
de alimentos no mercado de trabalho na Cidade. 

A JUSTIFICATIVA dessa pesquisa é devido ao interesse em analisar o panorama da formação 
do mercado de trabalho para o profissional cientista de alimentos, tendo em vista que se trata de uma 
profissão nova e que tem um largo campo de atuação. Sobretudo por estar em uma região 
predominantemente voltada para a produção de alimentos. 

Em relação aos RISCOS, considera-se que há o risco de que o participante sinta-se de alguma 
forma constrangido pelo não conhecimento do conteúdo de alguma pergunta, do tema abordado nessa 
pesquisa ou pelo não entendimento dos objetivos em estudo e dos resultados obtidos. Por este ser um 
estudo que se utiliza de questionário como instrumento de coleta de dados e não realiza nenhuma 
intervenção ou modificação intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais dos 
indivíduos que participam no estudo, considera-se como estudo de risco mínimo aos participantes. 
Para tanto, nenhuma pergunta será obrigatória e os pesquisadores estarão à disposição para 
esclarecer quaisquer dúvidas e danos que possam vir a ocorrer, assim como garantirão o acesso aos 
resultados deste estudo e assegurarão a confidencialidade e a privacidade, garantindo também a não 
utilização das informações em prejuízo das pessoas.  

Os BENEFÍCIOS e vantagens em participar deste estudo serão a possibilidade de contribuir 
para o alcance dos objetivos propostos e colaborar com uma pesquisa puramente acadêmica, sem fins 
lucrativos. Este estudo também servirá como material de pesquisa em relação às possibilidades de 
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inserção no mercado de trabalho aos profissionais cientistas de alimentos e, ainda, divulgar esta 
profissão entre as empresas do ramo. 

Os PESQUISADORES que estarão acompanhando os procedimentos serão os acadêmicos de 
graduação Gabriel Antunes Vasque e Elizandra Fátima Ebert, orientados pela Profa. Dra. Betina 
Magalhães Bitencourt. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso haja, serão 
ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. Você poderá se retirar do estudo a 
qualquer momento, sem qualquer tipo despesa e constrangimento. Solicitamos a sua autorização para 
usar suas informações na produção de artigos científicos, aos quais você poderá ter acesso.  

A sua PRIVACIDADE será mantida através da não-identificação do seu nome e da sua 
empresa. Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda dos pesquisadores, em lugar seguro 
de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 
Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de especialistas, o CEP tem por 
objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e dignidade, 
contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de pesquisas: CEP-Uergs - Av. 
Bento Gonçalves, 8855, Porto Alegre/RS. Fone (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.edu.br. 
 
Por favor, assinale abaixo a sua opção: 
(   ) Concordo com o Termo e aceito participar da pesquisa. 
(   ) Não concordo em participar desta pesquisa. 
 
Nome completo:
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APÊNDICE C 

 
Questionário 
 
Qual é a sua idade? 
(   ) 18 a 29 
(   ) 30 a 39 
(   ) 40 a 49 
(   ) 50 a 59 
(   ) 60 ou mais 
 
Gênero: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
(   ) Não Binário 
(   ) Prefiro não responder 
  
Formação: 
(   ) Ensino Fundamental 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Ensino Superior 
(   ) Pós-Graduação 
 
Há quanto tempo você trabalha na área de alimentos (em anos)? 
 
Qual é o setor de atuação da sua empresa?  
(   ) Agroindústria 
(   ) Indústria alimentícia 
(   ) Indústria de bebidas e vinícolas 
(   ) Consultoria (alimentos) 
(   ) Laboratório (análise de alimentos e bebidas) 
(   ) Outro 
Se outro, qual? 
 
Qual é o cargo que você ocupa na empresa? 
 
Você conhece o curso de graduação (bacharelado) em Ciência e Tecnologia de 
Alimentos (CTA)? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Você sabia que em Caxias do Sul é ofertado o curso de graduação em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos na UERGS? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
A sua empresa seleciona profissionais de nível superior na área de alimentos por: 
(   ) agências de recrutamento 
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(   ) redes sociais (LinkedIn e outras) 
(   ) recrutamento interno 
(   ) currículos recebidos 
(   ) indicação 
(   ) outro 
Se outro, qual (is)?  
 
A sua empresa está contratando profissionais de nível superior na área de alimentos 
em Caxias do Sul? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Se sim, para quais profissões? 
 
Na sua empresa, quais são as principais áreas destinadas aos profissionais 
formados no setor de alimentos? 
(   ) Supervisão/Coordenação 
(   ) Laboratório 
(   ) Qualidade 
(   ) Gestão 
(   ) Produção 
(   ) Outros 
Se outros, qual (is)? 
 
Quais são as principais características requeridas (perfil) de um profissional na área 
de alimentos com nível superior? 
 
Você sabe a diferença entre um profissional cientista de alimentos e um engenheiro 
de alimentos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Você sabe a diferença entre um cientista de alimentos e um nutricionista? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Você sabe a diferença entre um cientista de alimentos e um gastrônomo? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Você sabe a diferença entre um cientista de alimentos e um agrônomo? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Você sabe a diferença entre um cientista de alimentos e um químico de alimentos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Você sabe qual(is) são as atribuições de um cientista de alimentos?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
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Você já trabalhou com um profissional cientista de alimentos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
Você contrataria um profissional cientista de alimentos?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
Por quê? 
 
Existem ofertas específicas na sua empresa para o profissional com formação 
superior em ciência de alimentos? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
Por quê? 
 
Quais são os programas que a sua empresa adota para manter a segurança 
alimentar do seu produto? 
(   ) BPF - Boas práticas de fabricação 
(   ) POP- Procedimento Operacional Padrão 
(   ) PPHO - Procedimento padrão de higiene operacional 
(   ) APPCC - Análise de perigos e pontos críticos de controle 
(   ) ISO - 22000 
(   ) Outro 
(   ) Nenhum programa 
Se outro, qual (is)? 
 
Gostaria de comentar ou acrescentar algo sobre o tema da pesquisa que não foi 
abordado neste questionário? 

 
 


