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RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a compreender a formação do mercado de trabalho para o 

profissional cientista de alimentos em Caxias do Sul. Sobretudo pela economia do Município e 

pelo surgimento de novos empreendimentos no setor de alimentos, o que oportuniza um 

mercado em ascensão a estes profissionais. 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 insere o profissional 

cientista de alimentos em Caxias do Sul? Para que tal objetivo fosse alcançado, foi realizada 

uma pesquisa qualiquantitativa com agentes recrutadores da Cidade. Considera-se que o 

profissional cientista de alimentos tem um amplo mercado de atuação, especialmente neste 

Município, porém, ainda não é conhecido no mercado de recrutamento, fazendo com que as 

vagas não sejam direcionadas para ele. Faz-se necessário, portanto, uma divulgação maior do 

curso e da profissão de cientista de alimentos para que este mercado de trabalho se desenvolva. 

 

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 this professional in 

Caxias do Sul. Especially by the economy of the city and the emergence of new enterprises in 

the food sector, which provides a growing market for these professionals. Given that the food 

sector is growing and, mainly, is part of the culture of the city through agriculture, as well as 

food industries and services, we asked: how is the professional food scientist in Caxias do Sul 

inserted? In order to achieve this goal, a qualitative and quantitative research was conducted 

with recruiting agents from the city. It is considered that the professional food scientist has a 

large market, especially in this city, but is not yet known among the recruitment market, so that 

the vacancies are not directed to it. Therefore, greater dissemination of the course and 

profession of food scientist is necessary for this labor market to develop. 

 

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

  

 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 504.069 mil habitantes (IBGE, 2017).  

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

escolhem para viver e trabalhar. Em 2016, o salário médio mensal era de 3.1 salários mínimos 

e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 40.8% (IBGE, 2016), 

ratificando a cultura voltada ao trabalho no município. A Cidade é sede da Região 

Metropolitana da Serra Gaúcha (RMSG), formada pelos municípios de Antônio Prado, Bento 

Gonçalves, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Ipê, São 

Marcos, Novo Pádua, Monte Belo do Sul, Santa Teresa e Pinto Bandeira (IBGE, 2017). 

 A produção de frutas é a principal atividade agropecuária dos municípios da RMSG e, 

entre estas, destaca-se a uva, largamente utilizada na elaboração de sucos e vinhos, seja de 

forma artesanal como industrial. É importante mencionar que o Estado é responsável 

atualmente por cerca de 90% da produção nacional de vinhos e suco de uva, onde se destaca a 

região da serra como maior produtora (IBRAVIN, 2018). 

 A serra gaúcha está localizada na encosta Nordeste do Rio Grande do Sul. Nessa região, 

encontram-se as maiores quantidades de hectares de vinhedos, onde concentra-se a maioria dos 

agricultores com pequenas propriedades dividida em 134 comunidades com forte influência 

italiana e germânica, onde também são cultivadas frutas como maçã e morango, de maneira 

pouco mecanizada e de mão de obra geralmente familiar (IBRAVIN, 2018). 

 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 no Rio Grande do Sul. 

Em 2017, existiam 4.574 estabelecimentos, 13% do total de estabelecimentos industriais, os 

quais empregavam 125.434 pessoas, ou seja, 20% do total de empregados na indústria do 

Estado (RIO GRANDE DO SUL, 2019). 

 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 maioria dos outros gêneros industriais, 
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o que contribui para torná-la um instrumento privilegiado de políticas de incentivo ao 

desenvolvimento industrial. 

 Em se tratando de bebidas, em 2017 existiam 372 indústrias nos municípios de Flores 

da Cunha, Bento Gonçalves e Caxias do Sul as quais empregavam 8.659 pessoas, concentrando 

32% das fábricas do segmento (RIO GRANDE DO SUL, 2019). 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, 2019).   

 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). 

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

Interno Bruto (PIB) do Estado, as suas principais atividades econômicas concentram-se em 

serviços e comércio, com cerca de 60%, seguido pela indústria, com 43%. O agronegócio é 

pouco significativo para a economia da Cidade, com apenas 1% de participação no PIB na 

Cidade (GUIA DE CAXIAS, 2019).  

 Tendo em vista estes dados relacionados às possibilidades de emprego no setor de 

alimentos em Caxias do Sul, destaca-se também que a situação econômica está favorável ao 

surgimento de novos empreendimentos, uma vez que a Cidade conta com PIB per capita de R$ 

44.007,35, muito estimulado pelo aumento do consumo de bens e serviços pelas famílias 

(IBGE, 2017).  

 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, empresas de pequeno porte, serviços de alimentação, bem como em 

laboratórios ligados a 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. Sendo assim, pergunta-se: como se insere o 

profissional cientista de alimentos na Cidade de Caxias do Sul? 

 



16 

 

1.1 OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral desse 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 da indústria alimentícia de 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. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 Este estudo surgiu com 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 pela Associação dos Profissionais 

Cientistas de Alimentos (APCAL) no ano de 2016, 51% dos respondentes afirmaram que 

encontraram dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, pois há alguns entraves para 

que esta inserção ocorra, e, dentre os principais motivos apontados, destaca-se o 

desconhecimento do profissional pelo mercado. 

 Por isso, busca-se compreender a formação do mercado de trabalho para este 

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

pela economia do Município e pelo surgimento de novos empreendimentos no setor de 

alimentos, o que oportuniza um mercado em ascensão a estes profissionais. Em 2017, o número 

de novos negócios no setor de alimentos abertos na cidade de Caxias do Sul foi de 448, 

conforme dados da Receita Federal, com um aumento de 5% em relação a 2016 (MUGNOL; 

SOARES, 2019). 
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2 CONTEXTO DO SETOR DE ALIMENTOS EM CAXIAS DO SUL  

 

 A trajetória histórica da serra gaúcha, bem como de sua principal Cidade, Caxias do Sul, 

reflete as condições encontradas pelos seus primeiros imigrantes europeus. Apesar de todas as 

dificuldades enfrentadas, esses imigrantes logo conseguiram organizar economicamente a 

região, que hoje se destaca no panorama econômico brasileiro como uma das regiões mais 

industrializadas do País (HERÉDIA, 1997). 

A Colônia Caxias, em relação às demais da zona colonial, apresentou um rápido 

crescimento econômico, transformando-se em um centro de produção agrícola e de 

intercâmbio comercial. À medida que a Colônia cresceu, o número de oficinas 

artesanais aumentou, e a cidade tornou-se um local de abastecimento das primeiras 

necessidades dos emigrantes. O crescimento econômico da região, provocado pela 

produção agrícola e pelas trocas comerciais, gerou uma zona comercial, marcada pela 

indústria. As primeiras indústrias que surgiram na colônia foram de perfil tradicional, 

ou seja, a vinícola, a metalúrgica, a indústria de alimentos, a extrativa-manufatureira 

de madeira e a têxtil (HERÉDIA, 1997, p.1). 

 A escolha de Caxias do Sul para a realização deste estudo, portanto, se deve ao fato 

desta ser uma Cidade considerada com um dos principais polos industriais do Estado do Rio 

Grande do Sul, além de possuir inúmeras opções em serviços, que permitem vê-la também 

como um polo do setor terciário da região. O Município também é referência regional em 

serviços, saúde, educação técnica e de nível superior para uma população superior a um milhão 

de habitantes (CAXIAS DO SUL, 2018).  

 Caxias do Sul normalmente é divulgada de forma positiva pela mídia em termos de 

empregabilidade e qualidade de vida, fazendo com que atraia pessoas de outras regiões do 

Estado (HERÉDIA, 2015). De acordo com dados do IBGE (2016), Caxias ocupa a segunda 

posição no Estado em número de empresas ativas, bem como de pessoal ocupado e assalariado, 

figurando ainda na mesma posição em relação aos salários e à remuneração média mensal dos 

habitantes. Já em termos nacionais, a Cidade destaca-se em 16º em número de empresas 

atuantes e está entre os 40 municípios brasileiros com maior número de pessoas ocupadas 

assalariadas e com maior renda média mensal.  

 A seguir, relaciona-se, na Tabela 1, a quantidade de empresas de Caxias do Sul por 

porte, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2019). 
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                             Tabela 1 – Composição do Setor por Porte 

SETOR MICROEMPRESA PEQUENA EMRESA 
MÉDIA E GRANDE 

EMPRESAS 

INDÚSTRIA DE 

TANSFORMAÇÃO 
5.383 343 100 

CONSTRUÇÃO 

CIVIL 
1.751 34 2 

COMÉRCIO 9.572 621 77 

SERVIÇOS 15.715 787 134 

AGROPECUÁRIA, 

EXTRAÇÃO 

VEGETAL, CAÇA 

E PESCA 

515* 

TOTAL 32.936 1.785 313 

Fonte: SEBRAE (2019). 

* Para fins de contabilização, o setor agropecuário é somado na categoria "microempresa". 

 

 O grande desenvolvimento econômico trouxe consigo a migração de pessoas oriundas 

de outras regiões do Estado e do País, que se deslocaram para Caxias do Sul em busca de 

oportunidades de trabalho e emprego. Tanto que a Cidade registra o maior crescimento de 

habitantes entre os maiores municípios do Rio Grande do Sul, obtendo um crescimento de 

17,29%, enquanto Porto Alegre contabilizou um aumento de 5,28%, contrastando com o País, 

que obteve crescimento de apenas 0,79% ao ano nos últimos 10 anos (KLEIN, 2019). 

 Para além da influência dos imigrantes na industrialização e no desenvolvimento 

econômico, destaca-se a “presença da cultura italiana na região, através da mão de obra 

artesanal, disposição para o trabalho, do espírito empreendedor, da acumulação de capital e da 

existência de pequenas poupanças” (HEREDIA, 1997, p.1). 

 

O desenvolvimento industrial, e, consequentemente, econômico, de Caxias do Sul 

obedeceu a um padrão semelhante àquele observado no resto do país, por meio da 

utilização de técnicas e máquinas já empregadas nos países industrializados e 

adaptados às condições de uso locais (DE BONI e COSTA, 1984 apud SALES, 2006, 

p.4).   
      

Caxias do Sul possui cerca de 34 mil estabelecimentos econômicos, tendo só no setor 

industrial um número estimado de 6.224 empresas, sendo 2.094 do setor metal mecânico, onde 

se concentra a maior quantidade de empregos no Município (PERFIL SOCIOECONÔMICO, 

2014). A fama da cultura da Cidade ser voltada ao trabalho ainda hoje é motivo de destaque na 

mídia. Próximo a completar 129 anos, reportagens que enalteciam este perfil de Caxias do Sul 
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ganharam repercussão na imprensa local, como a intitulada: “Do cultivo da uva às grandes 

indústrias: como Caxias formou o DNA de cidade do trabalho” (DUARTE, 2019). 

Caxias do Sul apresenta grande diversificação de segmentos econômicos. A Cidade 

conta com 20 das 500 maiores empresas da região sul do Brasil e possui diversas indústrias 

entre as maiores do País em seus campos de atuação. Em relação à representatividade 

econômica, os três grandes segmentos econômicos assim se apresentam: em número de 

empresas estabelecidas, destacam-se os segmentos de serviços (45%), comércio (31%), 

indústria de transformação (17%) e construção civil (6%). Em relação ao porte das empresas 

que compõem a economia caxiense, a distribuição apresenta-se como mostra a Tabela 2, a 

seguir. 

 

Tabela 2 – Mercado de Trabalho Caxias do Sul: Estabelecimentos x Empregos 

Fonte: SIMECS (2017). 

 

 

 

 

 

ESTABELECIMENTOS 

 

EMPREGOS 

EXTRATIVA MINERAL 31 103 

PROD. MINERAL NÃO METALICO 98 705 

INDÚSTRIA METALUGICA 1.445 9.543 

INDÚSTRIA MECANICA 887 8.115 

ELETRICO E COMUNICAÇÃO 279 3.014 

MATERIL DE TRANSPORTE 245 20.166 

MADEIRA E MOBILIÁRIO 580 2.827 

MATERIAL E GRÁF. 364 2.100 

BORRACHA, FUMO, COUROS 260 1.337 

INDÚSTRIA QUÍMICA 594 8.543 

INDÚSTRIA TÊXTIL 676 4.798 

INDÚSTRIA DE CALÇADOS 18 57 

ALIMENTOS E BEBIDAS 590 6.119 

SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 36 2.226 

CONSTRUÇÃO CIVIL 1.952 6.126 

COMÉRCIO VAREJISTA 8.184 23.013 

COMÉRCIO ATACADISTA 2.679 4.644 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 527 3.199 

ADM. TÉCNICA PROFISSIONAL 7.465 12.593 

TRNSPORTE E COMUNICAÇÃO 2.288 9.490 

ALOJ. COMUNICAÇÃO 3.557 11.454 

MÉDICOS. ODONTOLOGICOS, 

VETERINÁRIOS 

1.375 7.325 

ENSINO 703 8.116 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 14 7.261 

AGRICULTURA 493 1.756 

TOTAL 35.340 164.610 
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Enfatiza-se, ainda, a necessidade de mão de obra qualificada para atuar em tantos 

segmentos: 

 

(...) Caxias do Sul, que se destaca por sua economia alicerçada na indústria, 

especialmente a do setor metalmecânico (segundo polo do Brasil). A cidade também 

é a maior produtora de hortifrutigranjeiros do Rio Grande do Sul, e possui um dos 

maiores PIB agrícola do Estado. Num raio de pouco mais de 50 quilômetros, fabrica-

se do talher ao ônibus e de autopeças ao caminhão. No ramo da microfusão, as fábricas 

fornecem, por exemplo, componentes agrícolas, moldes e matrizes. Essa elevada 

concentração de empresas exige a qualificação técnica do seu quadro de colaboradores 

(...) (LUCIANO, 2018). 

 

 No setor alimentar, podemos observar que a produção agropecuária local está vinculada 

a algumas indústrias de transformação, onde estas se abastecem da matéria-prima agrícola 

produzida na Cidade. Como o caso da uva e de outros produtos, geralmente consumidos em 

feiras e mercados hortifrutigranjeiros, voltados para mercados situados fora do Estado, 

especialmente para o mercado nacional (PERFIL SOCIOECONÔMICO, 2014).  

 O Rio Grande do Sul tem sido reconhecido pelo seu papel no fornecimento de produtos 

alimentares, in natura e industrializados, devido a sua especialização relativa neste segmento 

em nível nacional, onde a indústria de alimentos se insere no chamado complexo do 

agronegócio, que reúne o conjunto de atividades que abrange a produção e distribuição de 

insumos rurais, a produção dos agricultores, armazenamento e o processamento dos produtos 

rurais e seus subprodutos. Corresponde ao último nível da cadeia do agronegócio, que vai desde 

o simples beneficiamento de produtos agropecuários, até atividades tecnologicamente e de 

agregação a matéria-prima (ARAÚJO, 2012).  

2.1 MERCADO DE TRABALHO PARA O CIENTISTA DE ALIMENTOS  

 O mercado de trabalho vem sofrendo transformações ao longo dos séculos. No século 

XX, a população brasileira habitava o campo, onde a economia era basicamente agrícola. Com 

o passar dos séculos, a industrialização começou a tornar-se realidade e aqueles que habitavam 

o campo passaram a viver nas cidades. 

 Em função disso, cresceu a demanda por profissionais com conhecimento técnico em 

determinadas áreas e outras habilidades que permitam que se tenha uma alta performance no 

mundo do trabalho (BRASIL, 2018). Nesse contexto, busca-se relacionar o mercado de trabalho 

para o cientista de alimentos e a necessidade de um profissional nesta área que busque a 

qualidade dos alimentos, que conheça toda a cadeia alimentar - desde o campo até a mesa do 

consumidor final. 
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 Para Associação dos Profissionais Cientistas de Alimentos (APCAL, 2018), este 

profissional deve ter um conhecimento amplo e interdisciplinar de toda a cadeia produtiva de 

um alimento, ser capaz de apropriar-se do alimento e interagir com o homem e a sociedade 

como objeto de estudo, constituindo múltiplas especialidades. A multidisciplinariedade é 

essencial para atuar como cientista de alimentos devido aos diversos aspectos do sistema 

alimentar como: Nutrição, Química, Microbiologia, Economia, Sociologia e Antropologia. 

 Conforme a Organização das Nações Unidas (ONU), a população mundial passará dos 

atuais 7.5 bilhões de pessoas para 9.7 bilhões em 2050. Segundo esta organização, a 

alimentação é suficiente mais muito mal distribuída no planeta. Nesse cenário que o cientista 

de alimentos busca a sua inserção, tendo em vista a sua participação em um mercado amplo, 

gerador de trabalho direto, segundo destaca o relatório anual da Associação Brasileira da 

Indústria de Alimentos (ABIA, 2018a). 

 Para o Conselho Regional de Química (2019), a indústria de alimentos compreende as 

áreas de alimentos naturais e industrializados. Os naturais não passam por transformações, 

sofrem apenas pequenas modificações, como os concentrados, secos, desidratados, resfriados e 

congelados. Já os alimentos industrializados passam por grandes modificações, tais como 

pasteurização, esterilização, salga e defumação. 

 Segundo dados da ABIA (2018b), o setor de alimentos teve um crescimento no 

faturamento da ordem de 2,08%, alcançando R$ 656 bilhões, somadas as exportações e as 

vendas para o mercado interno, o que representa 9,6% do PIB nacional. A indústria de alimentos 

congrega o maior setor industrial brasileiro em valor de produção, processando 58% de toda a 

produção agropecuária do Brasil. 

 O setor de alimentos é também o maior empregador dentro da indústria brasileira, 

gerando em torno de 1,6 milhão de postos diretos de trabalho em cerca de 35,7 mil empresas.  

O setor responde por 26,8% dos empregos da indústria de transformação brasileira. Qualquer 

crescimento na indústria de alimentos é bastante significativo e a qualidade do emprego gerado 

é muito importante. Ano passado, houve aumento de 0,21% dos salários dentro da indústria da 

alimentação (ABIA, 2018b). 

 A indústria de alimentos gerou 13 mil novos postos de trabalho em 2018. O total de 

investimentos em ativos e fusões e aquisições alcançou R$ 21,4 bilhões, registrando um 

aumento de 13,4%, contra R$ 18,9 bilhões registrados em 2017. O bom desempenho do 

consumo no mercado interno se manteve e absorveu cerca de 80% das vendas da indústria. O 

crescimento foi de 4,3%, somando-se o crescimento das vendas no varejo e no segmento de 

alimentação fora do lar (food service).   
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 Nesse sentido, ao observar a relação entre os estabelecimentos industriais e o número 

de empregos gerados no setor de alimentos no Brasil, segundo dados da ABIA (2018b) 

disponíveis na Tabela 3, evidencia-se que o setor está crescendo e, consequentemente, criando 

novos postos de emprego. 

 

Tabela 3 – Estabelecimentos Industriais / Empregos 

Fonte: ABIA (2018b).  

2.2 FORMAÇÃO E POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

CIENTISTAS DE ALIMENTOS 

 O curso de 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, tecnológicos, ambientais, 

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

 O objetivo do curso, portanto, é a formação de profissionais capacitados para atuar nas 

cadeias produtivas locais e regionais e intervir nos arranjos produtivos locais (APLs) com a 

finalidade de obter alimentos adequados para o consumo e competitivos com o mercado, 

promovendo o desenvolvimento da região de forma consciente e sustentável (IFSC, 2018). 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E NÚMERO DE EMPREGOS 

  UNIDADE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

INDÚSTRIAS 

ALIMENTAÇÃO 1000 est. 31 32,1 33 33,6 34,8 35,2 35,6 35,8  

MICRO % s/total 78,5 78,2 78,1 78,6 78,1 78,1 78,3 78,7  

PEQUENA % s/total 14,8 15 14,9 14,9 15,1 15,1 15,3 14,7  

MÉDIA % s/total 5 5 5,1 5 5 15,1 4,7 4,9  

GRANDE % s/total 1,8 1,9 1,9 1,4 1,9 1,8 1,7 1,7  

EMPREGOS 

INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO 

1000 

empregos 
7.886 8.114 8.148 8.373 8.213 7.605 7.282 7.179 7.176 

IND.  ALIMENTOS E 

BEBIDAS 

1000 

empregos 
1.527 1.584 1.586 1.644 1.670 1.659 1.603 1.603 1.616 

PARTICIPAÇÃO NA 

INDÚSTRIA DE 

TRANSFORMAÇÃO 

% 19,4 19,5 19,5 19,6 20,3 21,8 22 22,3 22,5 

FATURAMENTO 

LÍQUIDO DE 

IMPOSTOS POR 

EMPREGADO 

R$ 

1000/Ano 
216,5 242 272,4 294,9 317,3 338,7 383,3 399,7 406,1 
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 O profissional formado 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 final. Além disso, necessita-

se de 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, a Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) em 2009, entre outras (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. Além disso, para 

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). 
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 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 indústria, comércio e serviços, 

como pode ser observado no Quadro 1 (SILVA, 2019). 

 

Quadro 1 – Setores em que se inserem  
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 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, 

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 possível, ainda, 

realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio 

ambiente incluídas as análises de água, ar, esgoto e águas residuais de processos domésticos, 

comerciais e industriais (UFSC, 2019b). 

  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, 
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responder a questões quanto à nutrição dos alimentos e quando estes estão impróprios para 

consumo, podendo causar doenças (UFSC, 2019b). 

 No campo, ele 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. Quando 

formado, há ainda a opção de atuar como consultor em mercados, inspecionando a fabricação 

de produtos e até em controle de importação e exportação. O objetivo desse profissional é o 

alimento em si, considerando-se também os efeitos que ele terá no corpo. Por isso, pode ser 

papel desse cientista também 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).  

  Para tanto, 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 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, 

espírito investigativo, criatividade e iniciativa na busca de soluções para questões individuais e 

coletivas relacionadas com a ciência e a tecnologia dos alimentos (USP, 2019). 

 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, algumas pesquisas têm sido efetuadas, visando conhecer a inserção do 

profissional de CTA no mercado de trabalho. 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 (USP, 2019). 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: 
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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). 

 Em termos de registro, a profissão de cientista de alimentos é regida pelo Conselhos 

Regionais de Química (CRQ) e de Engenharia e Agronomia (CREA). Assim, ao obter a 

titulação, após concluir o curso universitário, os profissionais podem se vincular a ambos os 

conselhos de acordo com a sua preferência de atuação. 

 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, limitados à área de alimentos. Segundo o conselho Regional de 

Química 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 
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tecnológicas a serem utilizadas nos procedimentos industriais de obtenção de produtos 

alimentares. 

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 gerencias 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.  

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 
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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 espírito crítico em relação ao uso de seus conhecimentos 

científicos adquiridos ao logo do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

 Esta pesquisa se propõe a compreender a formação do Mercado de Trabalho para o 

profissional de Ciência e Tecnologia de Alimentos em Caxias do Sul. Para isso, conta com 

abordagem qualiquantitativa, uma vez que busca-se reunir e analisar dados através de 

questionários pré-definidos, com questões abertas e fechadas, referentes ao mercado de trabalho 

para o profissional na Cidade.  

 A 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), disponível no apêndice A, na versão 

impressa, e no apêndice B na versão online. 

 Como participantes da pesquisa, optou-se por pesquisar representantes de agências de 

recrutamento, uma vez que o estudo se propôs a compreender como se dá a formação do 

mercado de trabalho para cientistas de alimentos e entende-se que estes profissionais, os 

recrutadores, são importantes atores neste processo. Primeiramente, foram levantadas as 

informações referentes a quantidade e o ramo de atuação das agências de recrutamento da 

Cidade, além de coletados dados como localização e contato das mesmas.  

 Na segunda etapa, após a aprovação do projeto desta pesquisa no Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), com o Certificado de 

apresentação para Apreciação Ética (CAAE) número 19025019.0.0000.8091, todas as agências 

foram contatadas via telefone e e-mail para que estas indicassem contatos de profissionais 

recrutadores. O papel das agências de recrutamento da Cidade se deu somente por meio da 

indicação de um profissional apto a responder ao questionário de pesquisa. Estas pessoas foram 

contatadas e convidadas a participar do estudo.  

 Após o aceite em participar da pesquisa, os participantes receberam o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Ao aceitarem participar, estes tiveram que primeiramente 

assinar (versão impressa) ou concordar (verão online) com o conteúdo do Termo. O 

questionário buscou informações acerca do conhecimento destes agentes de recrutamento sobre 
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o profissional cientista de alimentos, seu campo de atuação e quanto a sua inserção no mercado 

de trabalho em Caxias do Sul. 

  No instrumento de coleta de dados foram selecionadas 25 perguntas, entre questões 

abertas e fechadas, conforme apêndice C, que se encontra em forma de texto a ser impresso, 

caso assim fosse a opção do participante. O questionário também teve uma versão semelhante 

desenvolvida no “Google Formulários”, disponibilizada via link por e-mail aos participantes 

que o solicitaram, disponível no apêndice D.  

 Se o participante optasse por responder à pesquisa de maneira online (envio do link via 

“Google Formulários”), ele só poderia abrir o link com o questionário após dar o aceite à versão 

online do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), semelhante à versão impressa. 

Caso algum participante não concordasse com o Termo, ele poderia se negar a participar sem 

nenhum prejuízo ou ônus à sua pessoa. 

 Em termos de riscos potenciais aos participantes, considera-se que há 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. Para tanto, a fim de minimizar esses riscos, os pesquisadores 

se colocaram 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. 

 Por outro lado, os participantes foram comunicados também dos benefícios e vantagens 

em participar deste estudo, que são 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 mercado de trabalho aos profissionais cientistas de 

alimentos e, ainda, divulgar esta profissão. 

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

que, segundo Marconi e Lakatos (2010), as perguntas abertas levam o entrevistado a responder 

livremente, usando as suas próprias palavras sem se preocupar em marcar uma alternativa ou 

outra. Esse tipo de questionário permite obter um grande número de informações e as pessoas 

têm a possibilidade de se expressar. Já nas perguntas fechadas ou alternativas, são aquelas em 

que o entrevistado 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). 
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 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 

obedeciam a determinada ordem ou se eram muito numerosas (MARCONI; LAKATOS, 2010). 

 Após o recebimento dos questionários por parte dos participantes, foi realizada a análise 

dos dados, que compreende a seleção, categorização e tabulação dos mesmos (ANDRADE, 

2010). Na seleção dos dados, verificou-se se havia alguma falha ou discrepância no conteúdo, 

com o objetivo de coletar e organizar aspetos mais relevantes para a próxima fase, a tabulação 

das informações. Na sequência, fez-se a seleção dos temas mais colocados no questionário. E 

por fim realizou-se processo de categorização, ou seja, a contagem e a tabulação dos dados, que 

pode ser manual ou eletrônica (ANDRADE, 2010), para a devida análise do conteúdo.  
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4 ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 Primeiramente foram mapeadas as agências de recrutamento de Caxias do Sul. Após 

este levantamento, foram coletadas informações sobre as mesmas, tais como endereço, telefone 

e e-mail. Foi realizado o contato com os representantes das agências para que estes indicassem 

recrutadores para responder à pesquisa. Das 20 agências contatadas, 13 aceitaram indicar 

profissionais para participar do estudo, já que uma agência não existia mais, outra agência não 

prestava serviço de recrutamento e as demais, cinco agências, somente trabalhavam com 

recrutamento para o setor metalmecânico e, por isso, negaram-se a participar do estudo. 

 Os recrutadores indicados pelas agências foram contatados e, na sequência, foi-lhes 

enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para que estes pudessem 

conhecer melhor os objetivos do estudo e, assim, aceitar ou não participar do mesmo. Todos os 

recrutadores 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. 

  A pesquisa foi aplicada por meio de questionários estruturados enviados por e-mail ou 

entregues pessoalmente, conforme a preferência dos participantes. No contato inicial, foram 

revelados os objetivos da pesquisa e, além das respostas, foram obtidos comentários, sugestões 

e elogios à mesma, pois, segundo alguns recrutadores, o curso de CTA é relevante ao mercado, 

porém não tem visibilidade devido à pouca divulgação dele. 

 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.  

4.1 ANÁLISE DOS DADOS 

 Das 13 participantes indicadas pelas agências de recrutamento, sete ocupam cargos de 

analistas e/ou assistentes de recursos humanos, duas de coordenadoras e quatro atuam também 

em posições de gestão, como diretoras e proprietárias, além de psicólogas organizacionais. 

Todas as participantes são mulheres e atuam, em média, há 12 anos com recrutamento e seleção 

de pessoas. 

4.1.1 Conhecimento sobre o Curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos em Caxias do 

Sul 
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 Quando questionado se as participantes tinham conhecimento sobre a existência do 

curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, a maior parte das respondentes, 53,8%, afirmou 

não ter conhecimento sobre o mesmo, enquanto 46,2% responderam que já conheciam o curso 

de CTA, conforme ilustra o Gráfico 1, a seguir. 

 

Gráfico 1 - Você conhece o curso de graduação (bacharelado) em Ciência e Tecnologia de 

Alimentos (CTA)? 

 

            Fonte: Autora (2019) 

 

 Considera-se um dado expressivo que mais da metade das respondentes afirmaram não 

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

para o desenvolvimento do mercado de trabalho para cientistas de alimentos na Cidade, uma 

vez que quando as próprias profissionais de recrutamento não sabem da existência do curso, 

isso pode dificultar a oferta de vagas para estes profissionais. 

 No que se refere a oferta do curso de CTA em Caxias do Sul, a maior parte das 

respondentes (58,3%) afirmou não saber que o curso é oferecido na Cidade, o que comprova o 

baixo conhecimento, inclusive de profissionais do ramo de recrutamento, sobre a profissão 

cientista de alimentos. Conforme ilustra o Gráfico 2, a seguir. 
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 Fonte: Autora (2019) 

 

Por outro lado, a maior parte das participantes (76,9%) afirmou ter conhecimento sobre 

a existência da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que conta com uma Unidade em 

Caxias do Sul a qual oferta o curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, conforme mostra o 

Gráfico 3, abaixo. 

 

 Fonte: Autora (2019) 

  

 As participantes que desconheciam a Universidade geralmente era por não saberem 

onde se localizava na Cidade. Nestes casos, a pesquisadora prontamente esclareceu a 

localização da Instituição. 

Gráfico 2 - Você sabia que em Caxias do sul é ofertado o curso de graduação em Ciência e 

Tecnologia de Alimentos na UERGS? 

Gráfico 3 – Você conhece a Universidade do Rio Grande do Sul (UERGS) em Caxias do Sul? 
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4.1.2 Ofertas no Ramo de Alimentação  

 Ao serem questionados sobre as agências trabalharem com empresas no ramo de 

alimentação, a grande maioria das participantes (92,3%) respondeu que trabalha com este setor. 

Importante ressaltar que não atuar no setor de alimentos não era impeditivo para participar da 

pesquisa, porém algumas recrutadoras se negaram a participar do estudo por este motivo. Das 

participantes da pesquisa, apenas 7,7% afirmou não atuar no ramo de alimentos para 

recrutamento e seleção de candidatos, uma vez que se trata de uma Cidade onde concentra-se 

como principal segmento industrial o metalmecânico, que corresponde a uma fração 

significativa de produtos da indústria local. 

 De acordo com as recrutadoras que atuam no setor de alimentos, os principais setores 

nos quais elas atuam em recrutamento e seleção de candidatos é a Indústria Alimentícia (100%), 

seguido da Indústria de Bebidas (61,5%), Bares e Restaurantes (53,8%), empresas de Refeições 

Coletivas (53,8%), Panificadoras (30,8%), Agroindústrias (30,8%), Laboratórios de Análise de 

Alimentos (23,1%), Consultoria (15,4%) e Distribuidora de alimentos (7,7%). Neste caso, as 

respondentes puderam assinalar mais de uma opção, pois o objetivo foi de verificar em quais 

setores os profissionais do setor de alimentos seriam mais demandados. 

 Verifica-se que dentre as possibilidades de atuação dos profissionais cientistas de 

alimentos (SILVA, 2019), a maior parte das possibilidades de inserção por estes profissionais 

se dá na indústria alimentícia e de bebidas, seguidas das opções em serviços (bares, restaurantes 

e empresas de refeições coletivas). 

 Ao serem questionadas sobre o tipo de vagas ofertadas no setor de alimentos, as 

participantes afirmaram que a maioria das vagas são de trabalho efetivo (78,6%), sendo o 

restante em estágios (21,4%), conforme pode ser observado no Gráfico 4. Não foram 

mencionadas vagas de trainee neste setor pelas recrutadoras. 
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  Fonte: Autora (2019) 

   4.1.3 Percepção do Mercado de Trabalho 

         A maior parte das recrutadoras (66,7%) considerou que não há demanda por profissionais 

de nível superior no mercado de trabalho de Caxias do Sul, conforme pode ser observado no 

Gráfico 5, abaixo. 

 

Gráfico 5 – Atualmente há demanda por profissionais de nível superior na área de alimentos 

em Caxias do Sul? 

 

 Fonte: Autora (2019) 

 

Acredita-se que no setor de alimentos a baixa procura por profissionais com ensino 

superior se deva ao desconhecimento do curso de CTA, a não necessidade de ter um profissional 

Gráfico 4 – A sua agência oferta mais vagas na área de alimentos: 
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bacharel contratado, pois muitas vezes basta terceirizar o responsável técnico, e também devido 

a vantagem aparente em contratar profissionais técnicos para suprir as demandas da empresa. 

 Segundo as recrutadoras, a maior parte dos profissionais com ensino superior na área de 

alimentos contratadas nas empresas são nutricionistas, por se tratar de uma área específica de 

atuação. Além disso, considera-se que nesta profissão há um conselho bastante atuante no que 

diz respeito à obrigatoriedade da contratação destes profissionais. 

 Em relação à demanda por profissionais com ensino superior no setor de alimentos, as 

recrutadoras afirmaram que está se dá na maior parte na indústria de alimentos (28,6%), seguido 

de laboratório de análises de alimentos (17,1%), conforme o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 - Quais são os principais setores que demandam por profissionais graduados na área 

de alimentos? 

 

 

 Fonte: Autora (2019) 

 

 O que se observa que há bastante opções para a inserção dos profissionais com ensino 

superior na área de alimentos, porém, há necessidade não apenas de qualificação profissional, 

mas também de características comportamentais, conforme relataram as participantes. Houve 

relatos, ainda, de que algumas empresas procuram candidatos inclusive sem experiência, para 

que os mesmos sejam treinados conforme as necessidades da empresa, e assim possam ser 

treinados da forma que a empresa trabalha, ajustando conforme o perfil da mesma. 

        Em relação as características requeridas de um profissional na área de alimentos com nível 

superior, as participantes ressaltaram que depende muito da empresa, de acordo com o perfil 
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que cada uma busca e como é a cultura da mesma, mas, na maioria das vezes, buscam 

profissionais com algumas habilidades, como gestão de equipe e também características 

comportamentais, como liderança, iniciativa e agilidade, dependendo do cargo e do nível 

hierárquico que irá exercer. Estas são muito semelhantes às requeridas dos profissionais 

cientistas de alimentos elencadas pela USP (2019). Sobre os conhecimentos técnicos 

requeridos, a exigência é de, além da formação na área de alimentos, os profissionais tenham 

conhecimento em boas práticas de fabricação e segurança na produção de alimentos.  

Quando questionadas sobre o período em que mais se demandam vagas no setor de 

alimentos em Caxias do Sul, as recrutadoras responderam que esta procura ocorre 

principalmente no período de Outubro, Novembro e Dezembro. Esta é uma época em que 

solicitam-se mais profissionais da área de alimentos por se tratar do final de ano, da safra de 

uva e também abrem-se as oportunidades para vagas temporárias no comércio de alimentos. 

  

4.1.4 Comparação com outras Profissões do Ramo 

 Devido à hipótese de que o curso de CTA é pouco conhecido no mercado, as 

participantes foram questionadas sobre as diferenças entre este e outras formações acadêmicas 

na área de alimentos, comumente confundidos com a atuação de um cientista de alimentos. 

 As participantes demonstraram conhecimento incipiente sobre a diferença entre um 

profissional cientista de alimentos engenheiro de alimentos, nutricionista, gastrônomo e um 

agrônomo, conforme a Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Você sabe a diferença entre as profissões Cientista de alimentos e Engenheiro de 

Alimentos e Nutricionsta e Gastrônomo e Agrônomo? 
 

 

PROFISSÕES 

NÃO SABEM A DIFERENÇA ENTRE AS 

PROFISSÕES 

Cientista de alimentos e Engenheiro de alimentos 91,7% 

Cientista de alimentos e Nutricionista 58,3% 

Cientista de alimentos e Gastrônomo 58,3% 

Cientista de alimentos e Agrônomo 50% 

 Fonte: Autora (2019) 

 

     O que se observa é que a maioria das recrutadoras tiveram 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 e Agrônomos constituem papéis importantes no ramo alimentício, 

pois garantem uma alimentação segura e equilibrada, contudo, são profissionais com atuações 
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diferentes, ainda que muitas vezes complementares, conforme pode ser visualizado no Quadro 

3. 

 

 

Quadro 3 – Diferenças entre a atuação básica das 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. 

Fonte: Adaptado do Guia do Estudante Abril (2019) 

4.1.5 Formação Acadêmica e Inserção no Mercado de Trabalho 

 Observou-se que as recrutadoras, na sua maioria (75%), não haviam entrevistado 

candidatos com formação acadêmica em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Destes 25% que 

foram entrevistados, apenas 28,6% foram contratados e 71,4 % não foram efetivados. Dentre 

os motivos da não contratação dos cientistas de alimentos, as participantes ressaltaram que em 

alguns casos tiveram vagas somente para engenharia de alimentos e nutrição, e em outra ocasião 

por decisão do próprio candidato.  

 Já os cientistas de alimentos contratados foram devido ao seu bom conhecimento na área 

de alimentos e de boas práticas de fabricação, e, mesmo que sem experiência, os candidatos 

eram focados no que queriam, tinham personalidade e atenção, conforme relatos das 

participantes. Para as demais recrutadoras, não houve vagas no decorrer deste ano para 

cientistas de alimentos. 

 No mesmo sentido, 75% afirmam que no processo de seleção não há preferência pelos 

candidatos bacharéis (com ensino superior) em comparação aos tecnólogos (nível técnico) na 

área de alimentos. Quando questionados o porquê da escolha entre um ou outro profissional, 

obteve-se várias respostas, dentre elas a dependência do perfil do candidato, suas experiências 

e comportamento. Outras mencionaram, ainda, que os cursos técnicos são uma boa opção no 

mercado de trabalho, mas, dependendo do tipo de responsabilidade, as empresas no ramo de 

alimentação preferem os profissionais bacharéis que tenham registro em conselhos 

profissionais (CRQ ou CREA). 
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Quando questionadas se existiam ofertas de vagas específicas para profissionais com 

formação superior em ciência de alimentos nas agências de recrutamento, 46,2% responderam 

que sim, e 53,8% responderam que não, conforme o Gráfico 7.          

 

Gráfico 7 - Existem ofertas específicas para o profissional com formação superior em ciência 

de alimentos? 

 

 Fonte: Autora (2019) 

 

 Quando questionadas sobre o que consideram que falta para o profissional cientista de 

alimentos ser mais reconhecido no mercado de trabalho, as participantes mencionaram que falta 

maior esclarecimento e divulgação sobre as atividades destes profissionais e do curso de CTA. 

Ainda assim, as mesmas afirmaram a importância desta profissão, que está ligada à qualidade 

e ao cuidado dos alimentos que consumimos.  

 Segundo as participantes, muitas empresas não prezam pelo cuidado com os alimentos 

que fabricam e não se importam com a qualidade, somente em vender e lucrar. Neste sentido, 

um profissional cientista de alimentos poderia agregar valor à produção e beneficiar toda a 

cadeia, com qualidade e zelo pela segurança dos alimentos.  

 Ratificando estes relatos, a formação superior em alimentos é considerada muito 

importante para a maioria (76,9%) das recrutadoras, conforme pode-se observar no Gráfico 8. 

Não foram mencionadas respostas como “pouco importante” e “não importa”, ainda que acima 

algumas tenham afirmado não haver distinção entre a formação superior e tecnólogos em 

alimentos. 
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Gráfico 8 - Qual é a importância da formação superior na área de alimentos? 

 

 

 Fonte: Autora (2019) 

 

 Como relatado, as participantes poderiam optar por responder o questionário de maneira 

online ou presencial. Após o contato com as recrutadoras indicadas pelas agências e envio do 

TCLE juntamente à carta de apresentação da pesquisadora, a maioria dos questionários foi 

enviada por e-mail e, já no primeiro contato via telefone, as mesmas prontamente se dispuseram 

a responder à pesquisa. Foram contatadas 20 agências no município de Caxias do Sul, tivemos 

um retorno de 14 recrutadoras e, destas, apenas quatro solicitaram que a pesquisadora fosse 

pessoalmente para esclarecer dúvidas referentes ao curso e à pesquisa.  

Por fim, as recrutadoras foram convidadas a acrescentar algo sobre o tema da pesquisa 

e os comentários versaram principalmente sobre a falta de conhecimento do curso de CTA e da 

baixa procura de profissionais desta área pelas empresas. Mesmo assim, as participantes 

elogiaram a ideia da realização de uma pesquisa nesse sentido, o que auxiliou as mesmas a 

terem conhecimento do curso e afirmaram que outras instituições de ensino deveriam fazer o 

mesmo. As recrutadoras ainda propuseram uma apresentação das atividades desenvolvidas pelo 

profissional cientista de alimentos para haver uma abertura maior de oportunidades no mercado 

de trabalho para estes profissionais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

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

alimentos em Caxias do Sul foi o principal objetivo deste estudo. Para isso, buscou-se fazer um 

levantamento sobre a empregabilidade do município de Caxias do Sul, que está em expansão 

conforme relatado na introdução, já que a situação econômica está favorável ao surgimento de 

novos empreendimentos. Considera-se que a carreira de Cientista de Alimentos no município é 

promissora, por situar-se em uma região onde concentram-se grandes indústrias nos mais 

variados ramos de atuação e também produtores hortifrutigranjeiros, os principais do Estado.  

 Além disso, buscou-se discutir esta profissão como forma de contribuir com alunos, 

professores, coordenadores dos cursos de alimentos e demais pessoas com o objetivo de atuar 

nesta área, com interesse em se aprofundar no tema e/ou para tomar medidas visando o aumento 

da empregabilidade destes profissionais.  

 A partir dessa perspectiva, buscou-se pesquisar junto aos representantes de agências de 

recrutamento se os mesmos teriam conhecimento sobre o curso e qual era a compreensão dos 

mesmos sobre como se dá a formação do mercado de trabalho para cientistas de alimentos em 

Caxias do Sul. Também corresponder às expectativas dos egressos do curso de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, 

em relação às possibilidades de inserção no mercado de trabalho e, ainda, divulgar esta 

profissão entre as empresas do ramo. 

 Os objetivos nessa pesquisa quanto ao conhecimento sobre o curso Ciência e Tecnologia 

de Alimentos junto às recrutadoras foram alcançados. As participantes consideraram este 

estudo como uma etapa inicial, mas muito importante no processo de reconhecimento do 

profissional cientista de alimentos no mercado de trabalho.  

 Para tanto, buscou-se, ainda, traçar um panorama da indústria alimentícia de Caxias do 

Sul, 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 e identificar a possibilidades 

de atuação profissional dos cientistas de alimentos. 

 O mercado de trabalho para o profissional de CTA está em evolução, conforme foi 

possível observar nos dados econômicos da Cidade, mesmo sendo uma profissão para poucos 

conhecida. O aumento na oferta de vagas nos cursos superiores de CTA pode ser visto também 

como uma oportunidade no reconhecimento e expansão da visibilidade desta profissão, 

considerada muito importante para a segurança e para a qualidade dos alimentos que chegam 
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aos consumidores. Por isso a importância do profissional de CTA acompanhar e se manter 

atualizado no comportamento de sua área de atuação neste mercado de trabalho. 

 Mercado para atuação existe, mas como o conhecimento de representantes de agências 

de recrutamento ainda é baixo em relação a outros cursos da mesma área, o profissional de CTA 

passa pela dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho. Por outro lado, foi possível 

observar que há interesse em conhecer o curso de CTA por parte das participantes, mas estas 

afirmam que deve haver mais divulgação para que essas instituições o conheçam melhor e, 

assim, possam inclusive indicá-lo às empresas que solicitam profissionais na área de alimentos. 

 Com o conhecimento técnico-científico da área de alimentos, esse profissional atua 

visando o aumento da produtividade e qualidade, busca soluções inovadoras, antecipando-se às 

tendências do mercado. Assim, poderão contribuir para agregação de valor à matéria-prima e 

melhoria na geração de renda, tanto para os produtores, quanto para as agroindústrias já 

existentes ou a serem criadas. 

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

dificuldade na obtenção de dados acerca da quantidade e das características das empresas do 

ramo de alimentos na Cidade, o que ajudaria a compor melhor o cenário de atuação dos 

profissionais da área de alimentos.  

 Além disso, poderiam ter sido mencionadas as profissões de Químico e Farmacêutico 

de Alimentos, nesta pesquisa não abordadas, sendo carreiras de igual importância e ampla 

atuação no ramo alimentício. Considera-se, ainda, que o baixo conhecimento das recrutadoras 

sobre a profissão de cientista de alimentos influenciou nos aspectos qualitativos do 

questionário, uma vez que poucas informações foram acrescentadas às respostas.  

 Como sugestões para futuros estudos, indica-se a ampliação do escopo desta pesquisa 

para outras regiões e, ainda, para empresas potenciais demandantes do trabalho de um 

profissional cientista de alimentos.  
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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa de trabalho final de 

graduação intitulada “FORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO PARA O PROFISSIONAL DE CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS EM CAXIAS DO SUL”. A pesquisadora responsável por essa pesquisa 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 e betina.mb@gmail.com. 

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 da indústria 

alimentícia de 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; e identificar 

as possibilidades de atuação profissional do cientista de alimentos. 

 A justificativa dessa pesquisa é devido ao interesse em realizar um estudo que trouxesse um 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. Poderão ser previamente agendados a data e o horário para a aplicação do 

questionário ou o mesmo poderá ser enviado por e-mail, de acordo com a preferência do participante. 

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. Para tanto, a fim de minimizar esses riscos, os 

pesquisadores se colocarão 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 inserção no mercado de trabalho aos profissionais 

cientistas de alimentos e, ainda, divulgar esta profissão entre as empresas do ramo. 

A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será a acadêmica de graduação Elizandra Fátima 

Ebert, pesquisadora assistente deste estudo, sendo orientada 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/Sr./Sra. 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 técnicos e 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 do pesquisador, em lugar seguro de violação, pelo período 

mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui 01 (uma) página e é feito em 02 (duas) vias, sendo 

que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com o participante da pesquisa. 

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, 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: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, 

Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.rs.gov.br.  

 

Nome do participante:   

 

 

Assinatura participante da pesquisa/responsável legal    Assinatura pesquisador(a) 

mailto:betina-bitencourt@uergs.edu.br
mailto:betina.mb@gmail.com
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APÊNDICE B 
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APÊNDICE C 

 

1. Você conhece o curso de graduação (bacharelado) em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

(CTA)?  

(  ) Sim (  ) Não 

2. Você conhece a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) em Caxias do Sul? 

(  ) Sim (  ) Não 

3. Você sabia que em Caxias do Sul é ofertado o curso de graduação em Ciência e Tecnologia 

de Alimentos na UERGS? 

(  ) Sim (  ) Não 

4. Há quanto tempo você trabalha na área de recrutamento e seleção (em anos)? _______ 

5. A sua agência trabalha com empresas do ramo de alimentação? 

(  ) Sim (  ) Não 

6. Em quais setores? 

( ) Indústria de alimentos ( ) Indústria de bebidas (  ) Bares e restaurantes (  ) Panificadora ( ) 

Agroindústria (  ) Laboratório de análises de alimentos (  ) Consultoria ( ) Outros. 

Qual(is)?______________ 

7. A sua agência oferta mais vagas na área de alimentos em: 

( ) estágio ( ) trainee ( ) trabalho efetivo 

8. Atualmente há demanda por profissionais de nível superior na área de alimentos em Caxias 

do Sul? (  ) Sim (  ) Não 

9. Se Sim, para quais profissões? 

10. Qual é o período em que mais se demandam vagas na área de alimentos na Cidade? 

11. Quais são os principais setores que demandam por profissionais formados no setor de 

alimentos?  

( ) Indústria de alimentos ( ) Indústria de bebidas (  ) Bares e restaurantes (  ) Panificadoras  ( ) 

Agroindústria (  ) Laboratório de análises de alimentos (  ) Consultoria ( ) Outros. 

Qual(is)?______________ 

12. Quais são as principais características requeridas (perfil) de um profissional na área de 

alimentos com nível superior? 

13. Você sabe a diferença entre um profissional cientista de alimentos e um engenheiro de 

alimentos? 

Sim (  )  Não  (   ) 

14. Você sabe a diferença entre um profissional cientista de alimentos e um nutricionista? 
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Sim (  )  Não  (   ) 

15. Você sabe a diferença entre um profissional cientista de alimentos e um gastrônomo? 

Sim (  )  Não  (   ) 

16. Você sabe a diferença entre um profissional cientista de alimentos e um agrônomo? 

Sim (  )  Não  (   ) 

17. Você já entrevistou um(a) candidato(a) com formação em ciência de alimentos? 

18. Se sim, ele(a) foi contratado(a)? 

19. Quais foram os principais motivos pelo(s) qual(quais) o(a) profissional foi contratado(a) ou 

não? 

20. Em processos de seleção os candidatos com Bacharelado são preferidos aos Tecnólogos? 

Sim (  )  Não  (   ) 

21. Por quê? 

22. Existem ofertas específicas para o profissional com formação superior em ciência de 

alimentos? 

23. O que você acha que falta para o profissional cientista de alimentos ser mais reconhecido 

no mercado de trabalho? 

24. Qual é a importância da formação superior na área de alimentos:  

( ) muito importante ( ) importante ( ) pouco importante ( ) não importa 

25. Gostaria de comentar algo sobre o tema da pesquisa que não foi abordado neste 

questionário? 
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APÊNDICE D 

 

 

 


