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RESUMO  

Tendo em vista que o profissional de Relações Públicas assume um papel multifacetado 

e dinâmico dentro das organizações e utiliza diversas ferramentas para construir 

relacionamentos, sanar crises, utilizando da função estratégica para suprir as necessidades 

das organizações no que diz respeito aos relacionamentos e a construção e manutenção 

de uma imagem corporativa, este artigo busca ressaltar a importância do profissional de 

relações públicas na sociedade atual, expondo e valorizando a formação profissional, o 

conhecimento prático/teórico adquirido no meio acadêmico, os valores, as competências, 

as funções, tanto quanto a prestação de serviço realizado por esse profissional específico 

da comunicação que visa minimizar os esforços das ações comunicativas para 

potencializar as estratégias requeridas.  
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INTRODUÇÃO  

A presença do profissional de Relações Públicas tem ressignificado as ações 

organizacionais no cenário mercadológico contemporâneo e, a partir disso, trazendo 

resultados satisfatórios e convincentes aos gestores de instituições e aos públicos, 

impactados diretamente pelas ações das empresas. Dessa forma, a área de Relações 

Públicas tem se tornado cada vez mais reconhecida e valorizada e o campo de 

conhecimento específico tem crescido e evoluído consideravelmente.  

Contudo, com o advento tecnológico, que gera a diminuição de fronteiras, as 

práticas das profissões têm sido ressignificadas e, por muitas vezes, têm sido sobrepostas, 
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justapostas e até mesmo confundidas nos campos de atuação onde elas se encontram. Pelo 

senso comum, não existe restrição em desenvolver certa função, ofício, trabalho ou 

profissão, se as qualificações exigidas para tal atividade forem atendidas, contudo, 

sabemos que o profissional de Relações Públicas atua em cenários propícios e específicos 

de sua formação.  

          Assim sendo, como tem se dado a inserção, cada vez mais precoce, tardia, 

reconhecida ou confundida, do ainda ou recém egresso estudante de Relações Públicas no 

mercado de trabalho? 

Sabe-se que com o surgimento das cidades modernas (ABIKO, ALMEIDA, 

BARREIROS, 1995), ocorre em sequência o processo de industrialização, acarretando 

assim a busca por profissionais aptos e capazes de atender as novas demandas oriundas 

dos novos ambientes mercadológicos (PINHO, 2008). De acordo com Kunsch (2006), as 

mudanças ocorridas no final do século XX estabeleceram um novo cenário 

mercadológico, “cujas leituras são objetos de análises justamente no processo de 

elaboração de um planejamento estratégico". Ou seja, para as Relações Públicas, suas 

funções visam fortalecer o sistema institucional de uma organização.  

Segundo a resolução normativa nº 43/2002, do Conselho Federal de Relações 

Públicas,  fica estabelecido em seu artigo terceiro as funções específicas do profissional 

de Relações Públicas que, entre elas, destaca-se a capacidade desse profissional em 

planejar de forma estratégica a comunicação, estreitando da melhor forma os laços com 

seus públicos, ganhando assim espaço de destaque nos anos atuais.  

  

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A pesquisa realizada neste trabalho é de natureza exploratória, descritiva e 

interpretativa, pois fará o levantamento de dados que mostram em qual momento da vida 

acadêmica tem se dado a inserção do estudante de Relações Públicas da UFMA no 

mercado de trabalho, onde o apontamento destes gerarão análises descritivas e 

interpretativas à luz das teorias aplicadas no projeto. Ainda sobre a construção do presente 

projeto de pesquisa, a categorização da indagação construída aqui classifica-se como 

aplicada, posto que tem por finalidade resolver o problema proposto pelo presente projeto, 

ou seja, descobrir as variáveis e, consequentemente, os fatores que promovem a inserção 

do estudante de Relações Públicas no cenário mercadológico. Sob essas circunstâncias, a 

pesquisa ainda caracteriza-se por ser de levantamento (survey), dado que identifica o 
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perfil destes estudantes, podendo ser categorizados como graduandos ou graduados, por 

exemplo.  

Dito isto, a pesquisa se apresenta eminentemente com as características 

quantiqualitativa, visto que ela levantará dados e precisará de uma de base de informações 

que provém da resposta de determinado número de pessoas sobre o tema proposto.  

A pesquisa, utilizou a técnica de levantamento de opinião e teve como instrumento 

o questionário online, constituído por perguntas abertas, semi-abertas e fechadas que 

tiveram como objetivo identificar o participante e questioná-lo sobre o tema proposto.   

O questionário foi disponibilizado nas redes sociais e por e-mails a todos os 

estudantes compreendidos no período de atuação acadêmica do ano anterior, 2016, e 

aplicado em um intervalo de tempo estipulado em 14 dias a contar do dia 24 de junho até 

07 de julho do ano atual, data de sua divulgação, visto que a internet permite o alcance de 

muitas pessoas em um curto intervalo de tempo.  

A pesquisa se utilizou da plataforma digital gratuita “Formulário Google” devido 

a sua fácil acessibilidade. Através dessa ferramenta pudemos armazenar os dados e 

construir a respectiva análise por meio de gráficos.   

  

OBJETIVOS 

Geral  

 Levantar os dados que mostrem em que momento da vida acadêmica tem se dado 

a inserção do estudante de Relações Públicas da UFMA no mercado de trabalho.  

Específicos  

• Compreender as motivações que determinam a inserção do estudante no mercado 

de trabalho;  

• Apontar os períodos em que tal momento ocorreu;  

• Descrever se as atividades exercidas por tais alunos no mercado são reconhecidas 

como de Relações Públicas ou são executadas por outro profissional.  

  

JUSTIFICATIVA  

Com base em referenciais teóricos e entrevistas realizadas com graduandos e 

graduados do Curso de Comunicação Social nos períodos letivos de 2016.1 e 2016.2, 

concluímos que é de suma relevância conhecer como esse profissional está galgando sua 
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carreira no mercado de trabalho e como as empresas enxergam e agregam conhecimento 

para esse profissional em formação ou recém-formado.  

Afinal, é através desse processo que ambos poderão transformar o cenário 

comunicacional maranhense contemporâneo onde serão desenvolvidos, nos estudantes de 

comunicação, a compressão das teorias estudadas durante a graduação, e também, a sua 

usabilidade e reflexão sobre seu posicionamento no mercado de trabalho. Desta forma 

será possível evitar que tais profissionais atuem no mercado de trabalho desempenhando 

funções que não correspondam à área de Relações Públicas.  

  

RELAÇÕES PÚBLICAS COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA   

No período contemporâneo tem se tornado cada vez mais perceptível a 

importância do profissional de Relações Públicas para a construção de ações e estratégias 

que originem e solidifiquem, com qualidade, o relacionamento entre as instituições e seus 

públicos. Tal valoração direcionada a este profissional se deve ao fato de que, em tempos 

de práticas digitais e contratos sociais mais complexos como os que vivemos atualmente, 

as empresas têm pensado e repensado os formatos e estratégias com as quais os 

relacionamentos com os seus públicos têm se estabelecido. Nisto, se faz importante a 

construção de uma comunicação mais presente e transparente por parte das instituições, 

já que vivemos em uma sociedade cada vez mais fiscalizadora das ações empresariais e 

que procura sempre estar diante de atitudes mais “humanas”.   

Relações Públicas, quando inserida no campo mercadológico, está se adaptando a 

gerir a comunicação de forma que a organização tenha lucros materiais e/ou imateriais. 

Na verdade, relações públicas é a comunicação na administração, no que diz respeito à 

sua visão institucional e à adequada utilização desta em todas as áreas da estrutura 

organizacional” (IANHEZ, 2004). Assim, quando o profissional realiza trabalhos práticos 

ou estágios no campo mercadológico, sua formação fica complementar e mais suscetível 

ao emprego no fim da vida acadêmica, como afirma Gondim:  

Constata-se com facilidade que estas mudanças estão levando as organizações 

formais a se reestruturarem o que, inevitavelmente, repercute no delineamento 

de um perfil profissional mais compatível com a nova realidade. O 

desenvolvimento científico e tecnológico, suporte fundamental da 

globalização, aumenta a complexidade do mundo e passa a exigir um 

profissional com competência para lidar com um número expressivo de fatores.  
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A partir desse contexto, fica claro que a comunicação com os públicos precisa ser 

estrategicamente pensada e trabalhada, evitando qualquer tipo de método arcaico e 

ultrapassado, que fira a legitimidade da imagem da organização e que venha prejudicar 

os direitos dos públicos ligados a ela. Nesse sentido, faz-se importante o recuo aos aportes 

e bagagens teóricas, presentes e trabalhados nas práticas acadêmicas, com o intuito de 

estabelecer uma ligação entre o saber e o fazer no cotidiano das atividades de Relações  

Públicas (KUNSCH, 2009). Podemos ressaltar também que o aperfeiçoamento da relação  

“saber” e “fazer” é construído através de experiências acadêmicas (congressos, 

workshops, debates), estágios e atividades em cargos específicos da área de Relações 

Públicas situados no mercado de trabalho.  

O crescimento dos suportes tecnológicos em muito influencia a aplicação das 

funções desse profissional, pois as “relações entre ciência e tecnologia, testemunhadas 

pela diminuição da distância entre o desenvolvimento científico e sua aplicabilidade 

prática” (GONDIM, 2002), ensejam para a melhoria e qualidade de relacionamento desse 

profissional com seus stakeholders.   

Dessa forma, espera-se que o estudante, e futuro profissional, possa estar apoiado 

em arcabouços acadêmicos que o possibilite executar e desenvolver, da melhor forma 

possível, as funções exigidas e esperadas por este mercado e que o propicie, mediante a 

finalidade das funções, as condições necessárias para práticas que possam já terem sido 

adquiridas anteriormente. Inquirir sobre a importância deste profissional para o sucesso e 

engajamento mercadológico das instituições, assim como investigar os cenários de 

inserção do estudante ou graduado de Relações Públicas no mercado de trabalho se revela 

como o objetivo predominante deste artigo.  

  

ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Saviani (1994) apud Gondim (2002), afirma que quando se fala em educação e 

trabalho, estes podem ser entendidos a partir de duas perspectivas: “a de que não há 

relação entre os dois termos e a de que, ao contrário, ela vem se estreitando em decorrência 

do reconhecimento que a educação, ao qualificar os trabalhadores, pode vir a contribuir 

para o desenvolvimento econômico”.  

A partir desse fator, apresentamos os resultados obtidos durante a análise da nossa 

pesquisa realizada com 59 graduandos e graduados no ano de 2016 - semestres 1º e 2º -, 
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do curso de Relações Públicas da Universidade Federal do Maranhão, ressaltando a 

importância do profissional de Relações Públicas para o mercado de trabalho.  

Gráfico 1: do sexo  

  
Fonte: os autores, 2017  

  

De acordo com o primeiro gráfico, podemos aferir que existe uma diferença 

mínima entre a distinção do sexo dos sujeitos participantes da pesquisa, com uma 

diferença de 1 pessoa para o sexo masculino, o que se dê, talvez, pela diversidade 

encontrada cada vez maior quando o assunto envolve a distinção do sexo.  

Gráfico 2: da idade  

  
Fonte: os autores, 2017  

  

Ao observar o quesito idade, notamos que a idade média dos participantes 

envolvidos na questão está em torno dos 24 anos, sugerindo uma quebra do padrão regular 

para formação superior de um indivíduo, entretanto, ao analisarmos os picos das 4 maiores 

torres no gráfico constatamos a regularidade de idade, cerca de 22,5 anos, obedecendo o 

que, para os padrões educacionais brasileiros, um indivíduo deve ter sua formação em um 

curso superior regular de 4 anos à volta dos 22 anos. Deveras devemos salientar que 
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fatores importantes como cursos já realizados anteriormente, trocas de cursos, período de 

adaptação devem ser analisados, contudo, esse não é o objetivo dessa pesquisa.  

Gráfico 3: do semestre  

  
Fonte: os autores, 2017  

  

Gráfico 4: do período ingressado no estágio  

  
Fonte: os autores, 2017  

  

O estágio não obrigatório para o estudante de Relações Públicas da UFMA ocorre 

a partir do 3º período do curso devido as noções adquiridas a partir do currículo trilhado. 

Já o estágio obrigatório é baseado em um arcabouço teórico-prático maior, a partir do 5º 

período. No gráfico acima, percebemos um índice de 74% dos entrevistados já estão 

inseridos no mercado de trabalho e que se deu entre os períodos 4º ao 6º, ou seja, 

reconhecemos essa informação como regular para a periodicidade de estágios abertos na 

área. Observamos ainda que, mesmo com a inserção de um aluno no campo de estágio a 

partir do 3º período, averiguamos que 1 individuo adentrou nesse campo mais cedo, no 

final do 2º período do curso.  
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Gráficos 5: dos motivos positivos  

  

Fonte: os autores, 2017  

  

Gráfico 6: dos motivos negativos  

  
Fonte: os autores, 2017  

  

A motivação é um fator decisivo para qualquer projeto estabelecido por um 

indivíduo. No campo das relações públicas, deve-se levar em contar a motivação 

estabelecida pelo seus steakholders e, desse modo, elencamos nesta seção seis categorias 

onde o entrevistado poderia se incluir de acordo com sua necessidade e a possibilidade, 

caso não se enquadrasse em uma das categorias, de criar uma nova. Nos motivos positivos 

colocamos: Dinheiro, Experiência profissional, Estágio obrigatório, para a seguinte 

pergunta: Caso sua resposta seja afirmativa, qual ou quais das alternativas abaixo mais 

te motivaram a estagiar? Já nos motivos negativos, colocamos: Incompatibilidade de 

horário, Falta de opção no mercado, Não é prioridade no momento, como pergunta, 

colocamos: Caso sua resposta seja negativa, qual ou quais as melhores opções em que 

sua resposta se encaixa?  

Sendo assim, atendendo a um dos objetivos específicos, podemos afirmar que o 

principal fator que levaram os entrevistados a entrarem no mercado de trabalho foi a 
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possibilidade de experiência na área (70,9%), contribuindo assim para a formação prática 

do graduando. Seguindo a lista tem a busca pela melhoria financeira (52,1%) e o estágio 

obrigatório (20,8%).  

Já quando falamos nos motivos que levaram os entrevistados a não adentrarem no 

mercado de trabalho através do estágio, seguem empatados: a falta de opção no mercado 

(45,5%) e a não priorização do período de estágio (45,5%), seguido da incompatibilidade 

de horário (27,3%).  

Gráficos 7: das atividades exercidas  

  

Fonte: os autores, 2017  

  

 Gráficos 8: das atividades exercidas caso a opção for negativa  

  

Fonte: os autores, 2017  

  

Quando perguntados sobre as atividades exercidas na instituição/organização em 

que atuam, o gráfico mostra que 68% dos entrevistados confirmaram que são vistos e 

reconhecidos pela empresa de acordo com a sua área de formação, no caso, Relações 
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Públicas. Tal apontamento revela a crescente valorização deste profissional que, no 

escopo das ações estratégicas e gerenciais de uma instituição, se faz importante para a 

construção dos relacionamentos criados entre ela e seus públicos. Contudo, os motivos 

pelos quais esse reconhecimento ainda não é observado também foi abordado em nosso 

questionário. Dentro das respostas obtidas, que compreende cerca de 32% do resultado 

final para essa questão, os questionados externam que as atividades exercidas por eles são 

legitimadas mais como ações ligadas à Assessoria de Imprensa. Em função das 

semelhanças existentes entre as atividades de certas profissões, tornou-se "comum" a 

apropriação e transição de práticas, antes vistas como específicas de algumas áreas, entre 

vários ofícios dentro das organizações.   

  

CONSIDERAÇÕES  

Esta pesquisa teve como objetivo diagnosticar e compreender as acepções dos 

alunos e egressos de Relações Públicas através de questionário aplicado por meio de uma 

ferramenta online (Google Forms), e que teve um alcance de 59 participantes. O 

questionário identificou a importância do profissional de Relações Públicas para o 

mercado de trabalho e as principais motivações para a inserção neste cenário através do 

compartilhamento feito pelas respostas dadas pelos alunos que fazem, ou já fizeram parte, 

do quadro acadêmico da Universidade Federal do Maranhão, no curso de Relações 

Públicas. 

O assunto pesquisado identificou que o curso de Relações Públicas possui um 

número equilibrado entre homens e mulheres, visto que a pesquisa apontou apenas a 

diferença de um homem para o quantitativo de mulheres.  

Expôs também que a idade mínima dos participantes envolvidos na pesquisa está 

em torno de 24 anos e o que mais levou os entrevistados a entrarem no mercado de 

trabalho foi a possibilidade de experiência na área. Mostrando assim, o comprometimento 

do aluno em agregar conhecimentos práticos em sua formação.   

No entanto, os alunos que não puderam vivenciar a experiência do estágio 

mostram-se divididos quanto a falta de opção no mercado e a não priorização da 

experimentação prática do mesmo. Salienta-se assim a importância da Universidade de 

incentivar e proporcionar aparatos capazes de promover um envolvimento maior entre a 

teoria e a prática, visto que é de suma importância o “aprender fazendo”.   
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Avaliando o mercado profissional extremamente competitivo que observamos 

hoje, o graduando e graduado precisam provar constantemente que possuem qualificações 

superiores em face do seu “concorrente” no mercado, visto que a qualificação deixou de 

ser um diferencial e passou a ser algo obrigatório.  

Por demandar corriqueiramente de profissionais mais antenados, ágeis e 

inovadores, o mercado passou a exigir mais qualificação dos graduandos e recém-

formados, acompanhando o novo comportamento da sociedade.  

Em função da existência de muitos profissionais que adentram o mercado de 

trabalho cada vez mais cedo e mais preparados, é inadmissível que exista muitos 

candidatos com características idênticas se candidatando a uma única vaga. Com o 

advento da evolução tecnológica, os profissionais precisam se "reciclar" e se reinventar 

com uma velocidade mais rápida senão não conseguirão acompanhar as exigências 

pretendidas pelo cenário mercadológico.     

Os alunos que não conseguem estágios, buscam cada vez mais qualificações, 

enquanto quem já está no mercado, precisa cotidianamente buscar aperfeiçoamento. 

Desse modo, é visível a importância de se destacar no mercado de trabalho através dos 

conhecimentos técnicos e específicos para desempenhar funções pertinentes a sua área de 

graduação e também as competências adicionais e habilidades adquiridas ao longo da 

formação.   

Portanto, cada vez mais é necessário explorar o novo e sair da zona de conforto, 

afinal, o trabalho em equipe, a gestão de crise, as habilidades ligadas à resiliência, vêm se 

apresentando como fatores de vantagem competitiva no mercado contemporâneo. Por 

isso, a pesquisa em questão se preocupou em identificar os perfis e motivações dos 

graduandos e graduados da Universidade Federal do Maranhão ao se inserirem no 

mercado de trabalho, afinal, é importante ressaltar que a forma como as instituições 

públicas e privadas acompanham a evolução acadêmica do aluno podem promover, ou 

não, experiências que auxiliam os mesmos a despertar interesse, formar opiniões, e gerar 

estímulos para a busca pela qualificação profissional fora dos muros das instituições de 

ensino.  
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