Empresas que empregam Zootecnistas: os alunos sabem quais são?
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Introdução
Os Zootecnistas têm tido participação ativa e positiva em mercados diretamente ligados ao
exercício profissional próprio na área do agronegócio, que é o setor que mais colabora na
composição do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, seja na melhoria do desempenho
técnico dos rebanhos, seja na geração de resultados e na gestão de empresas de todos os elos
da cadeia do agronegócio (insumos, produção, industrialização, distribuição e serviços). O
curso de Zootecnia na Universidade Federal de Viçosa (UFV) apresenta grande destaque no
cenário brasileiro devido aos grandes resultados em pesquisa, extensão e também, na
formação de profissionais bem qualificados, porém tem se observado que após a formatura, os
ex-alunos encontram dificuldades, seja pela competição com outras profissões em exercer o
papel do Zootecnista e também, às vezes, pela falta de experiência a mais no seu currículo na
hora de conseguir um emprego e até mesmo pelo desconhecimento de empresas e concursos
que empregam profissionais formados nessa área.
Material e Métodos
Este trabalho objetivou testar o conhecimento dos alunos que estão cursando Zootecnia na
UFV sobre algumas empresas que empregam Zootecnistas e, com isso, ter ideia do alcance
dessas empresas no meio universitário. Um questionário foi aplicado aos alunos de graduação
do curso de Zootecnia da UFV para testar o conhecimento deles sobre as empresas que eles
poderão trabalhar após a formatura. O questionário foi aplicado para 200 alunos de diferentes
períodos a fim de obter uma resposta mais representativa. O questionário apresentava uma
lista com 100 empresas em que o estudante indicava aquela que ele conhece ou já ouviu falar.
Estas empresas estão localizadas em várias cidades do Brasil. Classificamos o nível de
conhecimento sobre as empresas colocando que, se uma empresa é conhecida por pelo menos
75% dos alunos, está na categoria de mais conhecida; de 40 a 75%, elas foram consideradas
de conhecimento intermediário; e por fim, se uma empresa é conhecida por menos de 40%
dos alunos, essas são classificadas como menos conhecidas.
Resultados e Discussão
Dentre as empresas mais conhecidas pelos alunos (Figura 1), tem-se as empresas que se
destacam por serem grandes e conhecidas pela propaganda e a qualidade dos produtos
comercializados. Sadia, Seara e Perdigão são exemplos disso, dominam o mercado de
alimentos brasileiro, estão há muito tempo atuando, investem muito em propaganda e vem se
reformulando com relação a necessidade do consumidor, principalmente em áreas como
segurança alimentar, sustentabilidade e consciência ecológica. Trabalham com parcerias em
granjas de suínos e aves principalmente, fornecendo alimentos e assistência técnica
qualificada, onde o Zootecnista está envolvido, na maioria das vezes.

Figura 1 – Relação das empresas mais conhecidas pelos alunos de graduação em Zootecnia da
UFV.

A partir de 2009 houve a associação entre a Sadia e a Perdigão formando a BRF (Brasil
Foods), se tornando uma das gigantes no cenário alimentício mundial e uma das maiores
exportadoras de proteína animal do planeta. Outro destaque na pesquisa está a Nestlé, maior
empresa do mundo em relação a alimentos. A CCPR/Itambé, por sua vez, também se destaca
dentre as empresas de laticínios no país, investindo em novos produtos e conquistando o
mercado, alavancando ainda mais o seu prestígio em relação aos consumidores. Empresas
classificadas como de médio conhecimento dos alunos têm muita importância no cenário
nacional e internacional. Exemplos disso são a Cargill e a Associação Brasileira dos Criadores
de Zebu (ABCZ). Em contrapartida, tem-se as empresas que pouquíssimos alunos conhecem.
São elas menos conhecidas com relação a mídia, mas que, às vezes, possuem grande
importância no mercado. Muitas delas também são localizadas fora da região de Viçosa ou em
outros estados, e até mesmo de cunho multinacional. Uma delas é a Oligo Basics, localizada
no Paraná, é uma empresa onde seu foco é a produção de aditivos. A empresa é nova no
mercado, porém já é referência mundial na fabricação de óleos funcionais para a nutrição
animal. Em suma, dentre as 100 empresas citadas, apenas quatorze são as que os alunos de
graduação mais conhecem, mostrando que, é necessária uma aproximação entre ambas as
partes, UFV e empresas.
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