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Resumo 

As universidades vêm inserindo no currículo de seus cursos o tema 
empreendedorismo. Esse fato se deve à grande exigência, por parte do mercado de 
trabalho, de profissionais capacitados. O empreendedorismo desperta nos alunos 
características essenciais para um profissional, facilitando a inserção destes no mercado. 
Desse modo, reportamos no artigo um estudo realizado junto aos egressos do curso de 
Comunicação Social da Unijuí, observando a área de atuação dos comunicadores 
formados pela universidade, bem como seu perfil empreendedor. Podemos afirmar que 
eles apresentam características essenciais aos comunicadores-empreendedores. Além 
disso, identificou-se que grande parte dos egressos atua no mercado regional, o que 
reforça a importância do curso neste mercado, que está em desenvolvimento. 
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Introdução 

Inúmeras universidades estão inserindo no currículo de seus cursos o 

empreendedorismo, de maneira a estimular a formação de profissionais capacitados para 

o mercado. Na área de comunicação, são ainda poucas as iniciativas que estimulam o 

perfil empreendedor dos alunos. 
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Podemos considerar o contexto atual extremamente favorável ao crescimento do 

empreendedorismo, enquanto alternativa viável aos altos índices de desemprego e 

possibilidade de aquecimento dos mais diversos setores produtivos. As perspectivas e o 

potencial do empreendedorismo justificam por si só a inserção dessa discussão no 

âmbito da comunicação. Se analisarmos o mercado na área da comunicação 

organizacional, os dados também apontam um crescimento no número de empresas de 

consultoria e assessoria nessa área. Porém não existem estudos/análises desses 

empreendimentos, nem mesmo acerca do perfil dos empreendedores da comunicação.  

O artigo tem como objetivo mostrar a importância do estudo do 

empreendedorismo nas universidades, principalmente nos cursos de Comunicação, pois 

o mercado de trabalho exige, cada vez mais, profissionais competentes que apresentem 

um diferencial. Esse diferencial pode ser adquirido através do desenvolvimento de 

características empreendedoras. Para isto, apresentamos um estudo realizado junto aos 

egressos do curso de Comunicação Social da Unijuí, primeiramente, analisando as 

relações do curso com o mercado regional. E, posteriormente, analisando a área de 

atuação destes egressos, sua participação no mercado regional, e  seu perfil 

empreendedor. 

 Para fundamentação teórica, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre 

empreendedorismo, de maneira a permitir o entendimento das várias concepções e 

estudos sobre o tema (evolução do conceito de empreendedorismo). O histórico do 

Curso, o desenvolvimento de seu currículo e a relação com o mercado regional foram 

analisados a partir de estudos de professores e da proposta político-pedagógica do 

mesmo. Quanto ao estudo empírico, utilizaremos uma pesquisa de campo que trouxe 

resultados da área de atuação e perfil empreendedor dos egressos do curso de 

Comunicação Social da Unijuí.  

 

Empreendedorismo, comunicador-empreendedor e mercado de trabalho 

 Muitas vezes usamos o termo empreendedorismo ou empreendedor para definir 

um ato ou pessoa que realiza um empreendimento, mas isto no sentido de criar ou 

administrar uma empresa, ou ainda no sentido de investimento, algo relacionado com 

dinheiro. “Os empreendedores eram pessoas que aproveitavam as oportunidades com a 

perspectiva de obterem lucros, assumindo os riscos inerentes (...) associou-se 

empreendedores à inovação e via-os como agente da mudança”. (FILION, 1999, p.07). 

 A evolução do conceito do termo empreendedorismo foi dada ao longo de 



pesquisas, pois, o termo surgiu com os economistas, que estavam interessados com a 

economia das empresas, criação de novos empreendimentos, desenvolvimento e 

gerenciamento de negócios e na sua contribuição para o desenvolvimento econômico. A 

partir do estudo do empreendedorismo pelos comportamentalistas, passa-se a analisar o 

comportamento do empreendedor. 

 

...aos psicólogos, psicanalistas, sociólogos e outros especialistas do 
comportamento humano... Max Weber (1930). Ele identificou o sistema de 
valores como um elemento fundamental para a explicação do 
comportamento empreendedor. Via os empreendedores como inovadores, 
pessoas independentes cujo papel de liderança nos negócios inferia uma 
fonte de autoridade formal. (FILION, 1999, p.08). 
 
 

 Então começam a surgir novas abordagens acerca do conceito do termo 

empreendedorismo. Passa-se de uma definição restrita a investimento e criação de 

empresas para uma visão voltada ao comportamento humano, onde empreendedor é 

uma pessoa criativa, que tem iniciativa, é capaz de estabelecer metas e atingir objetivos. 

A primeira definição apresentada pelos economistas prevalece até hoje, mas o aspecto 

comportamentalista passa a ganhar mais espaço na medida em que surgem pesquisas 

sobre o assunto. Segundo Filion: 

  

O empreendedor é uma pessoa criativa (...) marcada pela capacidade de 
estabelecer e atingir objetivos (...) e que mantém alto nível de consciência do 
ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. 
(...) Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 
oportunidades de negócios (...) e a tomar decisões moderadamente 
arriscadas (...) que objetivaram a inovação, continuará a desempenhar um 
papel empreendedor (...) Um empreendedor é uma pessoa que imagina, 
desenvolve e realiza visões. (FILION, 1999, p.19). 
 
 
 

A partir do conceito genérico de empreendedor é importante apresentarmos uma 

definição de comunicador-empreendedor. Segundo Mainieri: 

 

Poderíamos defini-lo como o profissional de comunicação com forte perfil 
para inovação, que é dono de seu próprio negócio ou empregado de uma 
organização. É o profissional que, parafraseando Filion, imagina, 
desenvolve e realiza soluções de comunicação permanentemente. É alguém 
que inova e é agente de mudanças. (MAINIERI, 2005, p.06) 
 

 

Segundo Mainieri (2005), podemos categorizar dois tipos de comunicador-

empreendedor, o comunicador-empreendedor: comunicador que é dono de seu próprio 



empreendimento em comunicação (agência, assessoria, veículo de comunicação, etc.); e 

o comunicador- intraempreendedor: comunicador que é empregado, vinculado a uma 

organização. Gerente ou responsável por um setor/departamento de comunicação que 

administra a estrutura como se fosse sua própria empresa. 

Como característica comum nas duas tipologias, podemos mencionar a inovação, 

característica essencial ao comunicador. Para traçarmos o perfil do comunicador-

empreendedor teremos como referência os estudos apresentados por Dolabela (2001) e 

Filion (1999). Dolabela (2001), nesses estudos, define as principais características de 

um empreendedor de sucesso. 

Filion (1999) também apresenta as características mais freqüentemente 

atribuídas aos empreendedores. Ele sistematiza as principais características apontadas 

por diversos autores em inúmeras publicações. São elas: inovação, liderança, 

independência, criatividade, originalidade, flexibilidade, iniciativa, capacidade de 

aprendizagem, necessidade de realização, entre outras. 

Para o autor, no campo do empreendedorismo ainda não foi possível estabelecer 

um perfil científico do empreendedor. Para ele ainda existem muitas diferenças nas 

amostragens das pesquisas realizadas, o que dessa forma não nos permitiria definir esse 

perfil cientificamente. Porém, “as pesquisas têm sido fonte de várias linhas mestras para 

futuros empreendedores, ajudando-os a situarem-se melhor”. (FILION, 1999, p.10) 

Apesar desse contexto, vários estudos exploratórios sistematizam as 

características dos empreendedores. A partir disso, nossa proposta é comentar algumas 

dessas características adaptando-as para a realidade do comunicador-empreendedor, ou 

seja, aquelas que julgamos fundamentais na tentativa de delinear o perfil do 

comunicador-empreendedor. 

Apresentamos então, as principais características do perfil do comunicador-

empreendedor segundo Mainieri (2005): 

- Inovação/criatividade 

- Independência  

- Flexibilidade/dinamicidade  

- Planejamento/organização  

- Iniciativa/dedicação  

- Liderança  

- Aprendizagem/conhecimento  

 



A categorização ora apresentada delimita apenas alguns itens essenciais ao perfil 

do comunicador-empreendedor. Entendemos que são necessários novos estudos para 

delinear com maior precisão esse perfil, inclusive testando sua validade junto aos 

comunicadores-empreendedores. Dessa forma, o perfil apresentado no artigo reflete um 

estudo ainda exploratório em uma área nova. A análise da pesquisa de campo trará a 

fundamentação deste perfil. 

Podemos considerar esta evolução do conceito do empreendedorismo como 

essencial para nos reportamos às exigências do mercado de trabalho, que procura 

profissionais com diferencial, que exerçam liderança, tomada de decisão, que tenha 

criatividade e que busque um conhecimento continuo. 

 

Estudiosos e gerentes de recursos humanos afirmam que para sobreviver no 
atual mercado de trabalho, as pessoas devem realizar verdadeira 
reengenharia pessoal, onde se inclui, obrigatoriamente,o nível universitário, 
o aprendizado de línguas estrangeiras e a constante realização dos mais 
variados cursos de atualização profissional. (CATANI, 1996, p. 202). 
 
 

“A adequação do currículo dos cursos superiores às exigências do mercado de 

trabalho é uma determinação legal contida nas mais importantes e recentes leis da 

reforma educacional”. (SCHUCH, 1978, p. 13). Partindo do pressuposto de que o 

ensino do empreendedorismo auxilia na preparação de profissionais para o mercado de 

trabalho, saciando suas exigências, partimos para analise da importância da criação do 

curso de Comunicação Social da Unijuí para o mercado regional.  

 

O curso de Comunicação Social da Unijuí e sua relação com o mercado regional 

 O curso de Comunicação Social da Unijuí surgiu para atender as necessidades 

do mercado regional, ou seja, a região noroeste do estado do RS. Os poucos 

profissionais que atuavam nessa região, há menos de 10 anos atrás, vinham dos grandes 

centros urbanos como Santa Maria e Porto Alegre, ou ainda nem eram formados na área 

em que atuavam.  

 No mês de setembro de 1993, foi criada uma comissão, que iniciou o projeto de 

viabilização do curso de Comunicação Social da Unijuí. Esta comissão foi designada a 

realizar uma série de atividades para o desenvolvimento do projeto. Pesquisas de 

opinião, seminários, mapeamento de cursos, pesquisas bibliográficas, visita à 

universidades e análise da estrutura da Unijuí para instalar o referido curso. 



 Em 1995, uma comissão elaborou o projeto do curso de Comunicação Social, 

que foi aprovado pelo Conselho Universitário. Em julho de 1995 foi realizado o 

primeiro vestibular de Comunicação Social da Unijuí, oferecendo vagas para três 

habilitações, Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. 

 Na proposta político-pedagógica do curso, era dada ênfase à 

interdisciplinaridade e à comunicação integrada, com a preocupação de ampliar e 

qualificar o quadro de profissionais vinculados à realidade local. 

 

Os cursos de graduação, na realidade, acabam por ensinar aos alunos 
aprender a aprender. Dão, em geral, uma formação básica, dependendo das 
pessoas a continuidade do processo de aquisição de conhecimentos – e a 
maioria dos conhecimentos que as empresas valorizam são adquiridos na 
prática ou em cursos de atualização por eles sugeridos ou organizados. 
Nesse sentido, por volta da metade do curso universitário os jovens já 
deveriam procurar trabalho (ou estágio) na área em que irão atuar, com 
perspectiva de que, ao longo da carreira escolhida, deverão trocar de local de 
trabalho várias vezes. (CATANI, 1996, p. 203). 

  

Portanto, a partir de 2000, o curso passa por um processo de mudanças na 

proposta político-pedagógico, para assim adaptar-se as mudanças e exigências do 

mercado. Uma nova comissão realiza estas atividades, e em 2002, a partir de seminários 

e estudos sistemáticos, surgem, a partir da comunicação integrada, os termos gestão e 

planejamento em comunicação, para contribuir com o desenvolvimento da formação 

acadêmica. Então, o termo, gestão dos processos comunicacionais, passa a integrar a 

nova proposta político-pedagógica do curso de Comunicação Social da Unijuí. 

 Nestes 10 anos de atividades o curso já formou cerca de 200 alunos, sendo 190 

pelo currículo antigo e cerca de 15 alunos já no currículo novo. A grande maioria 

trabalha na área de formação, atuando em universidades, rádios, assessorias de 

comunicação, cooperativas, jornais, internet e empresas privadas, sendo a maioria 

empregado. O restante atua em outros setores do mercado por não ter oportunidade na 

área de formação ou ainda por ser desempregado. 72% dos egressos que participaram da 

pesquisa de campo atuam no mercado regional. 

 

A implantação do Curso de Comunicação Social na região noroeste do 
estado, através da UNIJUÍ, foi o marco decisivo para a otimização, 
profissionalização e qualificação dos meios de comunicação (rádios, jornais, 
emissoras de televisão, etc), assessorias de comunicação, empresas privadas 
e públicas e organizações não governamentais. Foi com o Curso e pelo seu 
quadro de profissionais/professores e pesquisadores que se ampliaram a 
aprendizagem e o desenvolvimento da área da Comunicação. 
(FORMENTINI; GAGLIARDI; OLIVEIRA, 2005, p.01) 



 

 

 Na medida em que o curso de Comunicação desenvolve-se rumo às exigências 

do mercado, novas oportunidades surgem para os alunos que permanecem na região. A 

valorização do profissional de comunicação tem aumentado no decorrer do tempo, isto, 

pelo desenvolvimento da formação acadêmica e também, pelo contato entre 

universidade e mercado de trabalho. Termos como interdisciplinaridade, comunicação 

integrada, gestão e talvez, futuramente, empreendedorismo, são aspectos importantes na 

formação de comunicadores que, ao entrarem no mercado de trabalho, com 

conhecimento e dedicação, abrirão mais portas para novos profissionais. 

  

A área de atuação dos egressos do curso de Comunicação Social da Unijuí 

Surge então, no âmbito da Comunicação Social, o termo empreendedorismo, 

para formar profissionais que atendam as necessidades de um mercado de trabalho 

restrito e exigente. Na proposta político-pedagógica do curso de Comunicação Social da 

Unijuí, destacam-se conceitos como interdisciplinaridade, comunicação integrada, 

gestão, planejamento e políticas de comunicação. Esses conceitos, na nossa percepção,  

trazem importantes fundamentos para a formação de um comunicador-empreendedor. 

 Uma pesquisa de campo realizada com os egressos do curso de Comunicação 

Social da Unijuí trouxe resultados sobre a área de atuação e sobre o perfil empreendedor 

destes profissionais. Esta pesquisa é instrumento de análise do projeto de pesquisa 

“Estudo do Perfil Empreendedor dos Egressos do Curso de Comunicação Social da 

Unijuí”, desenvolvido pelo professor do curso de Comunicação Social da Unijuí, Tiago 

Mainieri de Oliveira, e do aluno bolsista, Felipe Rigon Dorneles. Este projeto é 

financiado pela FAPERGS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, e 

tem como objetivo geral aprofundar estudos sobre empreendedorismo em especial na 

área de Comunicação Social, de maneira a estimular uma visão empreendedora na área; 

definir e analisar o perfil empreendedor dos egressos do Curso de Comunicação Social 

da UNIJUÍ, a fim de buscar identificar o potencial do empreendedorismo na área. 

 Um questionário, instrumento da pesquisa elaborado a partir de um pré-teste, foi 

enviado via e-mail para 155 egressos do curso de Comunicação Social da UNIJUÍ, 

formados no período do 1º semestre de 1999 ao 2º semestre de 2005.  

  Esta pesquisa de campo nos traz, primeiramente, a área de atuação destes 

egressos, de três habilitações: Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e 



Propaganda, posteriormente seu perfil profissional e a formação acadêmica dos 

mesmos. Iremos apresentar parcialmente alguns dos principais resultados da pesquisa de 

campo. De modo geral, a análise dos dados identificou os egressos do Curso como 

comunicadores-empreendedores. Os egressos atendem às características essenciais de 

um comunicador-empreendedor, identificadas a partir do referencial teórico sobre 

empreendedorismo e no que os egressos consideram ideal para um comunicador-

empreendedor.  

A formação acadêmica auxiliou no desenvolvimento desta característica, mas 

fatores como experiência profissional, leituras sobre o tema e cursos profissionalizantes 

foram essenciais neste processo. Neste momento nos interessa discutir o papel que estes 

egressos ocupam no mercado regional. 

Vamos destacar, como resultados da pesquisa de campo, a área de atuação dos 

egressos. Buscou-se saber se atua na área ou não; onde atua; se não atua na área, por 

quê; e sobre sua posição hierárquica no mercado (empregado, dono do próprio negócio, 

autônomo/profissional liberal, ou ainda, desempregado).  

 

Gráfico 1 – Atua na área 
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 80% dos egressos atuam na área, e 20% não atua. Sendo que 72% dos egressos 

que atuam na área, estão inseridos na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. 

A partir destes dados podemos observar a importância do Curso para a região, 

destacando a carência de profissionais que este mercado tinha antes das primeiras 

turmas se formarem, uma carência quantitativa e qualitativa, pois muitos dos 

profissionais não eram formados na área em que atuavam. 

 

Gráfico 2 - Motivo de não atuar na área 
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 Os egressos que não atuam na área afirmam não atuar por falta de oportunidade 

no mercado de trabalho (50%); melhores condições financeiras em outras áreas (30%); 

boa posição em outra área (20%). Estes dados permitem a interpretação de que o 

mercado da comunicação na regional ainda está em desenvolvimento. São ainda poucas 

as oportunidades e o reconhecimento financeiro também é baixo. Mas devemos 

considerar que este é um mercado novo, principalmente na área de Relações Publicas, 

que luta para conquistar seu espaço neste mercado. 

 

O Brasil tinha um governo militar após o outro, suas decisões eram tomadas 
por três ou quatro pessoas, a imprensa era censurada, comícios e 
manifestações eram proibidos, os sindicatos emasculados. É claro que a 
opinião pública, naqueles anos, simplesmente não era relevante para as 
empresas. A única ferramenta institucional importante consistia em ser 
amigo do ministro certo – ou, melhor ainda, do presidente. Num clima 
assim, ninguém sentia necessidade dos profissionais de relações publicas. 
Por isso, não é surpresa que essa atividade ainda esteja em estágio 
relativamente pouco desenvolvido no Brasil, como negócio, se comparada, 
por exemplo, ao jornalismo e à propaganda. (KUNSCH, 1997, p.140) 

 

Gráfico 3 – Local de trabalho, na área 
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Como foi observado anteriormente o mercado da comunicação na região 

noroeste do estado do Rio Grande do Sul está em desenvolvimento. O alto índice de 

egressos atuando em universidade (37%) pode-se dar ao fato de que 72% dos egressos 

atuam no mercado regional, e, a universidade, que forma estes profissionais, valoriza a 

área e oferece oportunidades aos mesmo. Os índices de profissionais atuando em jornal 

(8%) e rádio (12%) reforçam uma maior procura na área do jornalismo neste mercado. 

A atividade desenvolvida em assessorias aparece com 15%, seguida da atuação dos 

egressos em cooperativa (12%) e hospital (4%). Isso revela um potencial da área de 

assessoria na região.  

 

É impressionante como a assessoria de imprensa se transformou na mãe da 
comunicação ou no seu carro-chefe. Quando não é a agência oferecendo 
esse serviço como solução é o cliente que diz: “Vamos começar por 
assessoria de imprensa”. Do ponto de vista do cliente, quando ele encontra 
uma assessoria de imprensa está resolvendo todos os seus problemas porque 
“todo mundo lê jornal, pouco a pouco vamos fazendo a nossa imagem” (...) 
“A assessoria de imprensa é um moderno sistema de comunicação para obter 
noticiário sobre minha empresa sem ter que pagar caríssimos anúncios”. 
(KUNSCH, 1997, p. 164).   

 

 

 A declaração de um empresário na citação acima pode justificar o baixo índice 

de egressos atuando em agências de publicidade. Dos egressos entrevistados na 



pesquisa de campo, 25% não atua na área. E dos 75% que atuam na área, 83% atua em 

assessoria e, apenas 17% em agências de publicidade.  A categoria outros (12%), 

representa egressos que não atuam na área, desempregados e um egresso que atua em 

revista eletrônica (internet). 

 

Gráfico 4 – Posição hierárquica no mercado 
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 Como podemos observar, a grande maioria dos egressos são empregados. Os 

egressos que são donos do próprio negócio atuam no mercado regional, mas o negocio 

não é na área da comunicação. E o índice de desemprego não é distante da realidade 

nacional. 

 

Considerações Finais  

  O empreendedorismo é essencial para a formação de profissionais capacitados 

para atuar no mercado de trabalho, hoje, competitivo e exigente. Mas temos que pensar 

a forma de ensinar o empreendedorismo. É possível ensinar alguém a ser 

empreendedor? Podemos estimular características empreendedoras em profissionais, 

através de atividades que despertem este perfil. 

 O curso de Comunicação Social da Unijuí auxiliou na formação de 

comunicadores-empreendedores, e também foi decisivo para o desenvolvimento do 

mercado de comunicação da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Um 

mercado pequeno, composto por profissionais que vinham de grandes centros urbanos, 

ou que nem eram formados na área, tornou-se um mercado promissor, que está em 

desenvolvimento, com grandes expectativas. 

Os egressos comunicadores-empreendedores do curso de Comunicação Social 

da Unijuí têm grande participação no mercado de comunicação na região. Dessa forma, 



o Curso contribuí na qualificação do mercado regional. A atuação destes profissionais 

fez com que o mercado se profissionalizasse, exigindo pessoas formadas e 

empreendedoras. Agora, o mercado tende a crescer cada vez mais, a área vem sendo 

reconhecida por organizações como cooperativas e hospitais. 

Esta interação entre a universidade e mercado de trabalho propicia um 

desenvolvimento promissor de ambas as partes, na busca de um ensino de excelência, e 

um mercado inovador e capacitado.  
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