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Resumo 
Este artigo pretende apresentar uma breve contextualização do processo de ensino envolvendo 
teoria e prática nas disciplinas de endomarketing, investigação científica e elaboração de 
projetos em Comunicação, ofertadas pelo curso de Relações Públicas, do Centro Universitário 
Univag, localizado em Várzea Grande (MT). Os estudantes de tais disciplinas através processo 
ensino-aprendizagem, tiveram a oportunidade de descortinar e refletir sobre as possibilidades 
de atuação do profissional de Relações Públicas no estado, considerando-se a atual dificuldade 
que muitos deles encontram ao buscar o mercado de trabalho  em Mato Grosso.  
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Contextos 

Mato Grosso é um estado com grande diversidade econômica-sócio-cultural e 

territorial. Mantém hoje grandes empresas no segmento de agronegócios, Instituições 

sócio-ambientais, industrias e o setor público, composto pelas esferas Federal, Estadual 

e municipais. Nesse cenário heterogêneo, conta com duas Universidades Públicas 

(estadual e Federal), com campus distribuídos em diferentes municípios, e diversas 

outras Instituições particulares, que oferecem ensino presencial e a distância.  

Dentre os cursos oferecidos por essas instituições encontramos a formação em 

Comunicação Social, nas habilitações de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 

Propaganda e Marketing, Radialismo e Relações Públicas, sendo esta última oferecida 

somente pela Universidade de Várzea Grande (UNIVAG), localizada no município de 

Várzea Grande.   

Várzea Grande, município que contém a única Universidade a oferecer o curso e 

Relações Públicas, é considerada a cidade industrial e o segunda maior município do 
                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Doutora em Educação, mestre em Artes, graduada em Comunicação Social - habilitação radialismo, é 
docente do Curso de Comunicação Social - habilitações em Publicidade e propaganda e Relações públicas 
do Centro Universitário Univag e Coordenadora de Formação do Escritório Mato Grosso Criativo 
Minc/Sec - MT 



  
 

estado, em termos populacionais, fazendo divisa com a capital Cuiabá. Por essa 

proximidade, a mobilidade entre os moradores das duas cidades é constante, inclusive 

quando se trata do mercado de trabalho. Mesmo sendo considerada uma cidade com 

porte industrial, muitos moradores de Várzea Grande e estudantes, se locomovem 

diariamente para a capital Cuiabá em busca de emprego.  

Ao apresentar brevemente tais dados, temos a intenção de situar (ainda que 

rapidamente) o leitor à realidade do estado e em especial a desses municípios, para que 

possamos adentrar ao assunto principal: a experiência realizada no primeiro semestre de 

2014 com os alunos de Relações Públicas, no que diz respeito ao ensino de relações 

públicas em Mato Grosso e a absorção dos profissionais no mercado do estado.  

 

Comunicação em foco: descortinando as relações públicas em Mato Grosso 

 Após apresentar brevemente o contexto em que está inserido o único curso de 

Relações Públicas do estado de Mato Grosso, iremos descrever mais detalhadamente o 

Curso oferecido pela Univag, onde as propostas de pesquisas e intervenções no mercado 

foram elaboradas a partir das disciplinas de endomarketing, investigação científica e 

elaboração de Projetos em Comunicação.  

 Segundo o Projeto Político Pedagógico (2006), o Curso de Bacharel em 

Comunicação Social do Centro Universitário UNIVAG foi implantado em julho de 

2000, criado pela resolução 02/2000 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

oferecendo as habilitações em Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. 

 O Projeto afirma ainda que a Instituição prima pela busca de referenciais que 

atendam ao novo momento histórico e, que consiga vencer o ensino de tradição 

positivista. O documento exemplifica a tradição positivista utilizando  a denominação 

criada por Paulo Freire: a “Educação bancária”: baseada em aulas expositivas e 

autoritárias.  Visando romper com essa educação bancária,  o Univag propõe assumir 

uma nova postura pedagógica que considera, como escreve Demo (1996), a  “pesquisa 

como princípio educativo”. 

  Para esse autor, o desafio esta relacionado a criação de formas de trabalho 

pedagógico, com ações concretas, através das quais se efetue a mediação entre o saber 

escolar e as condições de vida e de trabalho dos alunos.  



  
 

 Em consonância com tais orientações, iniciamos o semestre letivo de 2014 

promovendo algumas reflexões com os alunos das três disciplinas acerca do profissional 

de Relações Públicas no Estado e como essas disciplinas auxiliariam na formação 

acadêmica. 

Diante dessa proposta, foram observadas algumas ansiedades dos acadêmicos 

com relação ao currículo e as formas de atuação no mercado de trabalho, sendo essas 

observações os pontos de partida para as pesquisa desenvolvidos nas disciplinas. 

 Essas ansiedades foram transformadas em problemáticas, que originaram 

algumas hipóteses, conforme a proposta de Ferreira (2012), de que toda pesquisa se 

origina de uma complexa rede de proposições para que o pesquisador consiga delimitar 

o recorte da investigação que pretende realizar.  

Ferreira ao citar Santaela (2002), complementa a informação dizendo que "toda 

investigação de qualquer espécie que seja, nasce da observação de algum fenômeno 

surpreendente, de alguma experiência que frustra uma expectativa ou rompe com um 

hábito de expectativa".  

Nesse caso, tais expectativas estavam relacionadas ao mercado de trabalho e 

também a formação prática dos discentes. Partindo deste princípio, buscamos alicerçar o 

conteúdo das aulas a partir das indagações dos alunos, e tornar o que até então eram 

impressões, em pesquisa que posteriormente poderiam apresentar respostas para os 

anseios iniciais. Dessa forma, tivemos então como temáticas:  

1. Proposta de pesquisa de satisfação para um Shopping de Cuiabá (Disciplina 

de Elaboração de Projetos em Comunicação); 

2. Proposta de pesquisa de satisfação para uma das instituições componentes do 

sistema S, no que diz respeito aos cursos e palestras (Disciplina de Elaboração de 

Projetos em Comunicação); 

3. Proposta de Programa de endomarketing para uma empresa privada do setor 

da indústria (disciplina de Endomarketing) 

4. Proposta de Programa de endomarketing para uma empresa privada do setor 

de call center (disciplina de Endomarketing); 

5. Proposta de programa de endomarketing para a Univag (disciplina de 

Endomarketing); 



  
 

6. Proposta de Programa de endomarketing para uma das instituições 

componentes do sistema S (disciplina de Endomarketing); 

7. Verificação da utilização do laboratório pelos alunos de Comunicação Social 

da Univag, com o intuito de se pensar a teoria e prática como elementos importantes da 

formação profissional (disciplina de investigação científica). 

Foram apresentados como principais problemas que permearam as pesquisas:  

- Atuação do profissional de Relações Públicas no mercado: qual o real quadro 

no eixo Cuiabá-Várzea Grande? 

- Formação acadêmica: Teórias, práticas, qualidade de ensino e visibilidade do 

curso de Relações Públicas em Mato Grosso.  

 

Para tais problemas foram levantadas as seguintes hipóteses: 

- Não existem  profissionais de 'RP' atuando em sua área, tanto na esfera pública 

como privada por que as vagas estão sendo ocupadas por administradores, publicitários 

e jornalistas; 

- falta de visibilidade dos acadêmicos e dos formandos, por parte das empresas 

públicas e privadas, já que poucos conhecem a existência do curso e a função de um 

Relações Públicas; 

- Falta de oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos na 

faculdade, devido ao planejamento e utilização dos laboratórios e iniciativa dos alunos.  

A iniciativa em tornar as ansiedades em problemas de pesquisa, tiveram 

referências nas informações de Demo, quando o autor diz que "cada professor precisa 

saber propor seu modo próprio e criativo de teorizar e praticar pesquisa, renovando-se 

constantemente e mantendo-a como fonte principal de sua capacidade inventiva" 

(Demo,1997, pág.15). 

Acreditamos que ao buscar o universo do estudante e integrá-lo ao objetivo das 

disciplinas, teríamos um melhor desenvolvimento das aulas e maior interação com os 

discentes, levando-os a compreender a importância da pesquisa para a construção de 

conhecimento e principalmente, para alcançar a compreensão do contexto vivenciado 

por eles enquanto estudantes e futuros profissionais de Relações Públicas.  



  
 

Para Demo a construção de conhecimentos agrega valores, pois "a marca política 

não aparece apenas na presença inevitável da ideologia, mas sobretudo no processo de 

formação do sujeito crítico e criativo, que encontra no conhecimento a arma mais 

potente de inovação, para fazer e se fazer oportunidade histórica através dele". (Demo, 

1997, pág. 7) 

Este autor também esclarece que Pesquisar e educar são processos coincidentes, 

pois o estudante não vai a escola para assistir aula, "mas para pesquisas, 

compreendendo-se por isso que sua tarefa crucial é ser parceiro de trabalho, não ouvinte 

domesticado". (Demo, 1997, pág. 9)  

 A partir das problemáticas e hipóteses desenvolvidas, os grupos envolveram-se  

na realização de pesquisas de campo, leituras bibliográficas, análises de dados e em 

alguns casos, na construção de uma proposta de atuação do 'RP' nas instituições 

pesquisadas, conforme relataremos abaixo. É necessário ressaltar que neste artigo não 

iremos detalhar todos os projetos e seus resultados, cabendo aos alunos a confecção de 

artigos sobre o trajeto percorrido no desenvolvimento dos trabalhos.  

 

Desenvolvimento das pesquisas: 

Iniciamos então a reflexão sobre as propostas apresentadas nos itens 1 e 2 

(Proposta de pesquisa de satisfação para um Shopping de Cuiabá e Pesquisa de 

satisfação para uma das instituições componentes do sistema S), elaboradas durante a  

disciplina de Elaboração de Projetos em Comunicação.  

Pode-se dizer que os estudantes aceitaram o desafio de descortinar a presença do 

profissional de relações públicas no mercado de comunicação em Mato Grosso, em 

especial nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande.  

Como forma de caracterizar o trabalho desenvolvido pelo grupo, faremos  uma 

alusão ao ditado 'se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé', pois 

nesses casos eles partiram para o contato direto com as empresas escolhidas a fim de  

indagar sobre: 

- a existência de um profissional de Relações Públicas na instituição; 

- verificar se o responsável pelo setor de Comunicação conhece as funções 

exercitas pelo 'RP'; 



  
 

- se a instituição teria interesse em ter um Relações públicas no quadro de 

funcionários.  

Essa estratégia de abordagem teve a intenção de sanar as dúvidas quanto a 

visibilidade da profissão e do curso oferecido pelo Univag. Tais perguntas foram 

inseridas num questionário de caráter qualitativo, que ofereceria posteriormente dados 

para a a intervenção. 

Foram investigados outros elementos da comunicação como os sites e as demais 

formas de divulgação das empresas pesquisadas. A  partir desses dados, os estudantes 

puderam averiguar a ausência do profissional de 'RP' nas Empresas visitadas e a 

demanda pelos serviços desse profissional.  Também foram  elaboradas propostas de 

intervenção nas Instituições, que posteriormente seriam apresentadas aos entrevistados, 

com o intuito de dar visibilidade ao curso e a atuação do profissional de Relações 

Públicas.  

   Ao entrar em contato com as empresas e propor uma intervenção do 

profissional de Relações públicas a partir dos dados levantados, realizamos leituras 

voltadas para o tema empreendedorismo durante as aulas.  

Segundo Medeiros (2008) o Relações Públicas apresenta características 

empreendedoras. Este autor caracteriza o empreendedor como aqueles profissionais que 

buscam oportunidades de ganhar dinheiro com ideias inovadoras. A autora explica ainda 

a diferença entre o empreendedor e o intraempreendedor. O empreendedor seria aquele 

profissional que não perde oportunidades, arrisca e investe em pesquisa e planejamento, 

para obter êxito. 

Como intraempreendedor, o autor classifica o profissional que tem os mesmos 

quesitos citados acima, porém, são aquelas pessoas que está inserida em uma instituição 

e utiliza sua capacidade de inovar dentro dela.  

Reconhecer o perfil empreendedor, foi uma forma de  instigar os estudantes a 

elaborar uma proposta comercial, utilizando suas ferramentas de trabalho e potencial 

empreendedor, o que resultou na oferta de pesquisa de satisfação para o público interno 

e externo das instituições. Esse levantamento de dados foi apresentado no diagnóstico 

realizado a partir das pesquisas, onde detectou-se que esse tipo de ação não é realizada 



  
 

pelas empresas pesquisadas. Também houve a proposta de atualização e alimentação do 

site do shopping, com o intuito de torná-lo mais dinâmico e com a 'cara' do seu público.  

  Sobre a realização de pesquisas, o destaque de fundamentação foi Kunsch 

(1995), quando propõe que que as relações públicas necessitam do uso das pesquisas 

para apresentar o valor de suas atividades e contribuir para as organizações na sua 

responsabilidade perante o público, a opinião e a sociedade. Kunsch3 destaca também 

seis benefícios para as relações públicas ao utilizar uma pesquisa: 

1. Propicia informações acerca das atitudes e opiniões do público; 

2. oferece informações objetivas para elaboração de planos; 

3. auxilia na prevenção de problemas; 

4. assegura apoio interno para a função de relações públicas 

5. possibilita ou acrescenta a eficácia da comunicação 

6. impulsiona a atividade de relações públicas.  

 

 Com relação aos itens 3 a 6 (Proposta de Programa de endomarketing para uma 

empresa privada do setor da indústria; Proposta de Programa de endomarketing para 

uma empresa privada do setor de call center; Programa de endomarketing para a Univag 

e Proposta de Programa de endomarketing para uma das instituições componentes do 

sistema S), os objetos de estudos escolhidos pelos acadêmicos foram as instituições em 

que trabalham atualmente. Cabe ressaltar que nenhum deles está vinculado a atividade 

de Relações públicas e no decorrer das aulas, foram assimilando as teorias e conceitos 

de endomarketing ao seu próprio dia-a-dia e a motivação nas empresas em que atuam. 

 Para esta disciplina o mote inicial foi fundamentar o  endomarketing e suas 

especificidades. Como conceito, trabalhos a construção de Bekin (1995), que apresenta 

o endomarketing como sendo as ações gerenciadas de marketing dirigidas ao público 

interno das diferentes organizações e empresas (sejam elas  focadas no lucro ou não), 

observando condutas de responsabilidade comunitária e ambiental.  

 Também nos utilizamos o conceito de Brum (2000), que determina 

                                                
3  KUNSCH. Margarida M. Krohling, A produção científica em relações públicas e comunicação 
organizacional no Brasil: análise, tendências e perspectivas, disponível em 
http://www.eca.usp.br/associa/alaic/boletin11/kunsch.htm, acessado em 17 de abril 2014. 
 



  
 

endomarketing como sendo uma forma de oferecer ao funcionário educação, carinho e 

atenção, a fim de que este esteja  preparado e bem informado para se tornar uma pessoa 

criativa e feliz, capaz de surpreender, encantar e entusiasmar o cliente.  

 Por fim, trouxemos as informações de  Gronroos (2003) que define o 

endomarketing como o conjunto de ações e instrumentos que em conjunto, vendem uma 

mesma idéia ou um mesmo conceito ao público interno.   

O Projeto elaborado pelos grupos nessa disciplina em especial foram mais superficiais, 

pois não houveram entrevistas com o público interno das instituições devido aos 

entraves burocráticos e a falta de tempo hábil para realização das atividades.  

Dessa forma, foram elaborados os roteiros de entrevistas em sala de aula e as 

simulações de situações baseadas em casos reais vivenciados pelos próprios estudantes 

nas empresas em que atuam. Foram utilizadas também a observação  do expediente de 

trabalho nas empresas, destacando a análise e verificação de existência de meios de 

comunicação interno como jornais, murais, revistas, entre outros.  

 O  roteiro elaborado em sala de aula foi respondido a partir dos próprios 

estudantes  e as ferramentas de comunicação utilizadas nas empresas foram listadas, 

possibilitando a análise sobre a ausência de programas de comunicação e motivação  

eficazes para o público interno. Posteriormente os estudantes formataram um pré-

diagnóstico, que culminou na  sugestão de programas de Endomarketing.  

Com relação ao último tema (7. Verificação da utilização do laboratório pelos 

alunos de Comunicação Social da Univag, com o intuito de se pensar a teoria e prática 

como elementos importantes da formação profissional), desenvolvido na disciplina de 

investigação científica, cabe ressaltar que a contribuição dos alunos se fez bastante 

pertinente para detectar como o Curso de Relações Públicas vem desenvolvendo sua 

missão principal, que é oferecer ensino teórico e prático, capazes de inserir o estudante 

no mercado de trabalho.  

De acordo com o Parecer nº 492/2001 do Conselho Nacional de Educação/MEC, 

que aprovou as Diretrizes Curriculares da Área de Comunicação Social e suas 

Habilitações, e  foram homologadas pela Resolução nº 16, do CNE, em 2002, a 

construção dos projetos pedagógicos devem conter conteúdos abrangentes, 

conhecimentos específicos e de áreas afins. 



  
 

 Dessa forma, o currículo do profissional de Relações Públicas é composto por 

uma estrutura que mantém um núcleo específico, o que garante a identidade do curso. 

Essa  estrutura deve ser flexível, permitindo uma diversificação na formação do aluno e 

uma integração entre teoria e prática, pesquisa básica e aplicada.  

Ressalta-se, que ao realizar a leitura das Diretrizes, verificamos que a utilização 

dos laboratórios estaria alinhada a proposição da integração entre teoria e prática, 

demonstrando a grande importância desse recurso (o laboratório) na formação do 

profissional, assunto esse, escolhido para ser explorado pelo grupo de pesquisa. No seu 

todo, os alunos realizaram entrevistas com estudantes tanto de Relações Públicas, como 

de Publicidade e Propaganda, considerando que ambos, utilizam os laboratórios para as 

atividades práticas dos cursos. Porém, nosso interesse nesse momento é apresentar a 

experiência dos relações públicas, considerando que o nosso artigo se trata deste 

profissional. 

Os acadêmicos partiram então para o trabalho de campo, após formatarem o 

projeto de pesquisa. A atividade de campo se desenvolveu através de entrevistas com 

alunos da Instituição, onde procurou-se compreender como os laboratórios vem sendo 

utilizados atualmente e como as atividades neles realizadas influenciavam na  formação 

do acadêmico.  

A intenção dos estudantes era  entrevistar alunos matriculados no ano de 2014, 

dando enfoque aos que estavam ingressando na Universidade, para compreender, se 

esses novos acadêmicos recebiam a informação sobre a utilização dos laboratórios por 

parte da Coordenação, técnicos e docentes do curso.  

Esse grupo também dedicou-se a um levantamento bibliográfico na biblioteca da 

Universidade. Esse levantamento teve a intenção de localizar obras voltadas para o 

profissional de Relações Públicas com a intenção de socializar com os demais 

estudantes os títulos existentes na biblioteca. O argumento para a realização dessa etapa, 

era o próprio interesse dos acadêmicos em buscar referências e leituras na biblioteca e a 

atualização do material disponibilizado pela Universidade.  



  
 

Esse exercício de levantamento e socialização de informações, o que 

denominamos como democratização da informação, é referenciado por Kunsch4 como 

sendo uma ação de grande valia para a comunidade acadêmica e a sociedade em Geral. 

Escreve a autora, que  a produção científica gerada por um pesquisador independente de sua 

área de atuação é um compromisso social e deve ser conhecida e útil para a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral. 

Kunsch comenta ainda que , tem dedicado parte das pesquisas dos últimos anos a 

levantar, mapear e indexar os registros bibliográficos das áreas de Relações Públicas e 

de Comunicação Organizacional no Brasil. Escreve, que essa iniciativa tem o objetivo 

de  descobrir não só qual é o “estado da arte” desses campos do saber, mas sobretudo 

contribuir para a democratização dessa produção e para a construção de um saber novo.  

Ao buscar informações mais precisas sobre as temáticas pesquisadas, 

acreditamos que os alunos de Relações públicas do Univag, tiveram a oportunidade de 

construir novos saberes e também, de perceber e modificar o cenário para o profissional 

de Relações  Públicas no estado de Mato Grosso. Compreender como os processos estão 

sendo desenvolvidos, e principalmente, se nos próximos anos, poderão vislumbrar um 

novo panorama de atuação.  

 
 
 
Considerações finais 

 Este artigo teve como objetivo apresentar o desenvolvimento das disciplinas 

elaboração de Projeto de pesquisa, Endomarketing e Investigação científica, ressaltando 

o interesse dos alunos em compreender o cenário de atuação para o profissional de 

Relações Públicas no estado de Mato Grosso. As pesquisas surgiram de problemas e 

encontraram hipóteses distintas que serviram de passo inicial para se descortinar a 

situação desses profissionais no mercado local.  

                                                
4 KUNSCH. Margarida M. Krohling, A produção científica em relações públicas e comunicação 

organizacional no Brasil: análise, tendências e perspectivas, disponível em 
http://www.eca.usp.br/associa/alaic/boletin11/kunsch.htm, acessado em 17 de abril 2014. 



  
 

 Cabe  ressaltar que a metodologia utilizada para as aulas, buscou alinhar teoria e 

prática, o conhecimento advindo dos estudantes com relação a formação e ao mercado 

de trabalho mato-grossense, assim como a troca de informações pertinentes para o 

desenvolvimento das aulas.  

 Diante dos objetivos das disciplinas e do curso, que é de formar profissionais 

com qualificações necessárias para atuação no mercado de trabalho e habilidades de 

pensamento crítico, acreditamos que a iniciativa dos acadêmicos em descortinar o 

mercado de trabalho através das pesquisas desenvolvidas, vem se mostrando pertinente 

e de suma importância, para que o profissional de Relações Públicas graduado no estado 

de Mato Grosso, tenha dados concretos sobre os nichos de atuação e principalmente, 

comecem a pensar nas formas de ocupação do mercado de trabalho.  

 Com a verificação das hipóteses levantadas e a construção de um pensamento 

crítico relacionado a realidade dos profissionais de 'RP' em Mato Grosso, concluiu-se 

nas 3 disciplinas - endomarketing, elaboração de projetos em comunicação e 

Investigação científica, que se faz necessário que o profissional formado em Relações 

Públicas no estado de Mato Grosso alcance visibilidade e adentre ao mercado de 

comunicação, conquistando espaços.  

 Detectou-se também a necessidade de empreender no setor, vislumbrando novas 

oportunidades e principalmente que os estudantes invistam na sua formação, no que 

concerne ao conhecimento teórico e sua aplicabilidade prática, já que, a junção de tais 

elementos, são primordiais para um bom desempenho profissional.  

 Por fim verificou-se que ao desenvolver pesquisas, os estudantes tiveram a 

oportunidade de ampliar a leitura de textos bases para a formação profissional, o que 

auxiliou na construção do pensamento crítico, tornando-os capazes de realizar leituras 

dos ambientes, momentos e circunstâncias em que estão inseridos atualmente.  
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