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Resumo 

Este artigo discute o papel das relações públicas no cenário contemporâneo digitalizado 
e midiatizado, bem como na confrontação e resistência aos “fatos alternativos” 
(dimensão ética) e tem como objetivo refletir sobre a crescente responsabilidade dos 
profissionais de relações públicas tem no tocante à oferta de informações claras e 
confiáveis à sociedade. Partindo da abordagem sociocrítica de relações públicas e do 
conceito de modernidade reflexiva, considera-se relações públicas como força 
discursiva na sociedade e como elemento de confirmação ou resistência no processo de 
construção, reconstrução e desconstrução de sentidos. Para tal, o estudo resgata questões 
controversas da atividade e reforça a relevância dessa discussão para a formação de 
profissionais mais críticos e conscientes de seu papel social. 
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Introdução 

O artigo proposto tem como premissas centrais que a atividade de relações públicas 1) é 

realizada em ou no interesse de organizações e 2) deve ser pautada por uma atuação 

ética. Essas premissas são o pano de fundo para a análise de alguns fenômenos ou 

indícios que evidenciam desafios que se impõem às relações públicas do século XXI. Os 

indícios serão apresentados brevemente nesta introdução e explorados ao longo do 

artigo. Ao fim, discutiremos alguns desafios para a prática de relações públicas na 

contemporaneidade. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação Organizacional e Relações Públicas, XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Pesquisadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisa (CIP) da Faculdade Cásper Líbero, ao qual este estudo está 
vinculado, e membro do grupo de pesquisa “Comunicação, Cultura e Visualidades” (Facasper). 
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Em primeiro lugar, o debate leva em consideração que, no contexto da modernidade 

tardia, a sociedade organizacional chega ao seu ápice, quer por sua onipresença e 

constante movimento, quer como instância marcada por e originadora de riscos e crises. 

Ao mesmo tempo, diante da crescente possibilidade de participação do cidadão comum 

nos processos comunicacionais antes restritos e unidirecionais, tem-se uma expressiva 

ampliação da complexidade do ambiente narrativo-discursivo. À vista disso, fatos, 

versões, controvérsias, opiniões e pseudofatos fluem em moto-continuo, havendo, 

portanto, um constante processo de construção, desconstrução e reconstrução de 

sentidos nesse ambiente.  

Em segundo lugar, argumenta-se que a atividade de relações públicas, como qualquer 

outra atividade profissional, busca obter legitimidade. Trata-se de uma diligência 

histórica e que teve considerável incremento com a consolidação da cosmovisão 

relacionamento-simetria (LEMOS, 2017), vinculada a estudos organizacionais e de 

comunicação estratégica. A expressão ‘fatos alternativos’, uma alusão a informações 

usadas para confrontar fatos da mídia, resgata práticas controversas às quais a atividade 

de relações públicas vez ou outra se vê equiparada, como spin e astroturfing. Tais 

associações, ligadas à cosmovisão informação-persuasão (LEMOS, 2017), reiteram 

equívocos a serem superados, tendo em vista a indispensabilidade do uso ético da 

informação e das técnicas de persuasão quando se trata de relações públicas. Não à toa, 

após o uso recente da expressão ‘fatos alternativos’, entidades associativas de relações 

públicas se manifestaram publicamente acerca da questão, evidenciando seu desacordo 

com condutas que põem em xeque a confiabilidade das informações disseminadas por 

organizações e indivíduos. 

Em terceiro e último lugar, entende-se que, do ponto de vista da dimensão ética, a 

atividade de relações públicas requer, contemporaneamente, a adoção de posturas de 

confrontação e resistência aos ‘fatos alternativos’, e isso só é possível se houver efetiva 

conscientização dos profissionais da área acerca dos limites e implicações dos usos de 

informação e persuasão. Nesse sentido, defendemos que essa é uma questão, em 

essência, de formação e consciência histórica. 

Cumpre-nos ressaltar, no entanto, que este texto é um recorte baseado em revisão 

bibliográfica de uma pesquisa mais ampla e em andamento, voltada para a análise de 

position papers e códigos de ética profissional elaborados por entidades associativas de 
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relações públicas3, disponíveis ou divulgados no período entre janeiro e junho de 2017. 

Portanto, apresentam-se aqui alguns dos pressupostos que emergem do estudo e, ao 

mesmo tempo, dão-lhe sustentação.  

 

A modernidade reflexiva e a complexidade do ambiente narrativo-discursivo 

Anthony Giddens (2002, p. 9) discute a questão da modernidade e das instituições 

modernas, diferentes “de todas as formas anteriores de ordem social quanto a seu 

dinamismo, ao grau em que interferem com hábitos e costumes tradicionais, e a seu 

impacto global”. Para ele, o que está em questão não é apenas a extensão das mudanças, 

mas o fato de que elas alteram a “natureza da vida cotidiana”: “A modernidade deve ser 

entendida num nível institucional; mas as transformações introduzidas pelas instituições 

modernas se entrelaçam de maneira direta com a vida individual, e portanto com o eu”.  

Para Ulrich Beck (2012, p. 14), a modernidade reflexiva “implica a radicalização da 

modernidade, que vai invadir as premissas e os contornos da sociedade industrial e abrir 

caminhos para outra modernidade”, um estágio “em que começam a tomar corpo as 

ameaças produzidas até então no caminho da sociedade industrial” (BECK, 2012, p. 

19). 

Seguindo esse raciocínio, tem-se que, embora haja estruturas sociais (tradições, 

instituições, rituais), elas são feitas por humanos e podem ser substituídas e mudadas ao 

longo do tempo e do espaço. Portanto, as estruturas sociais são meios para a agência 

humana e também resultam dessa agência (FALKHEIMER, 2007). Assim, como 

argumenta Jesper Falkheimer (2007, p. 291, tradução nossa) sobre a visão de Giddens, 

“de uma perspectiva de relações públicas, ela [a modernidade reflexiva] dá uma 

oportunidade de deixar o quadro organizacional de análise e tentar interpretar relações 

públicas como uma força em uma sociedade em rápida mudança”. Falkheimer (2007, p. 

292, tradução nossa) conclui, acerca do conceito de modernidade reflexiva, que é 

“particularmente relevante para uma macroanálise das relações públicas como um 

sistema especializado reflexivo e social, em uma relação dialética com as normas e 

valores da sociedade”, uma terceira via entre as visões modernista e pós-modernista. 

                                                 
3 Análise preliminar do diretório de associações vinculadas à Global Alliance for Public Relations and 
Communication Management (www.globalalliancepr.org) indicou 32 instituições potencialmente relevantes para o 
estudo. Após busca e consulta aos websites das associações identificadas, 13 foram consideradas ativas e relevantes 
quanto ao potencial de informações disponíveis para o estudo.   



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4

A compreensão de relações públicas no contexto da modernidade reflexiva é essencial 

para este artigo, pois entendemos que a atividade de relações públicas acompanha e 

reforça as mudanças na sociedade, muito embora nem sempre os conflitos dessa relação 

se mostrem produtivos para essa mesma sociedade. 

Uma das mais profundas mudanças dos últimos séculos está em curso, é fenômeno 

global, social, estrutural, político, econômico, técnico, ético, estético, e afeta indivíduos, 

grupos, organizações, atividades profissionais, saberes, modos de ser e de fazer. As 

transformações tecnológicas que possibilitaram a (r)evolução digital permeiam o 

ecossistema relacional que nos cerca. As profissões ligadas à comunicação foram 

impactadas de maneira contundente. Com a possibilidade de que muitos tenham acesso 

a uma rede mundial que permite criação, edição e distribuição de conteúdos com 

velocidade e grande potencial de troca e compartilhamento, são grandes as 

oportunidades e os dilemas enfrentados por profissionais de comunicação.  

Acerca das profissões da comunicação, Raúl Fuentes Navarro (2014, p. 91) ressalta que 

processos antes mediados por comunicadores profissionais passaram ao domínio de 

cidadãos comuns, argumento similar ao de Muniz Sodré (2014, p. 116): “Com a 

comunicação eletrônica, a internet, em suma, é o homem comum, sem qualquer 

visibilidade corporativa, que dá à ambiência da comunicação e da informação 

generalizadas o estatuto de nova esfera existencial”.  

As práticas formais e institucionalizadas de comunicação em ou no interesse de 

organizações de variados portes, setores e segmentos são compartilhadas por diferentes 

profissionais da área da comunicação, como jornalistas, relações-públicas e 

publicitários, e de outras áreas, como é o caso de historiadores, programadores e 

estatísticos, apenas para ilustrar a diversidade de atores que constituem esse universo. O 

hibridismo próprio do campo comunicacional e organizacional é um desafio permanente 

para os profissionais de relações públicas, pois os pressupostos de sua atividade são 

singularmente ligados à mediação entre organizações e públicos. 

Por outro lado, a realidade à qual as organizações estão sujeitas hoje é participativa e 

permeada por múltiplas vozes e protagonismos. A participação ativa das profissões da 

comunicação na produção, curadoria e repercussão de conteúdos convive, hoje, com 

novas formas de mediação, como é o caso dos algoritmos, que passam a exercer uma 
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ação prévia à interpretação humana, interferindo de forma expressiva nos processos de 

construção de sentidos (COLLISTER, 2016). 

As organizações enfrentam, cada vez mais, o desafio de alinhar discurso e prática. Em 

um ambiente onde qualquer indivíduo pode emitir opinião, expressar seus pontos de 

vista e produzir conteúdo sobre temas de seu interesse (entre os quais, assuntos que 

dizem respeito às organizações), a ideia de controle das interações está superada. Do 

ponto de vista técnico/funcional, no entanto, variadas estratégias de gerenciamento, 

monitoramento e controle respaldam o trabalho de relações públicas e gestão da 

reputação de organizações e indivíduos4. Como comenta Margarida Kunsch: 

Na era digital e das redes e ou mídias sociais, as organizações não têm mais 
controle quando os públicos se veem afetados. Se não houver coerência por 
parte dos discursos institucionais e se não houver verdade naquele seu 
certificado de sustentabilidade ou naquele seu balanço social, isso é passível de 
ser colocado em xeque e ir parar nas redes sociais. As pressões vêm de fora – da 
sociedade, da legislação etc. As empresas não mudam porque querem, mas por 
causa das pressões sociais e do mercado.  (KUNSCH, 2014, p. 46, grifo nosso) 

O cenário contemporâneo é marcado por um ambiente de comunicação fortemente 

midiatizado (KUNSCH, 2014; BARRICHELLO, 2014; HJARVARD, 2012) e 

digitalizado (SAAD CORREA, 2015, 2016; COLLISTER, 2016), permanentemente 

monitorado por governos, organizações e indivíduos (ANDREJEVIC, 2007, 2013). As 

possibilidades de monitoramento e análise de informações permitiram às organizações 

responder às demandas sociais e individuais em intervalos cada vez mais reduzidos, 

intensificando-se sua intervenção nos processos narrativo-discursivos.  

Diante dos argumentos aqui apresentados, pode-se afirmar que o ambiente 

contemporâneo de relações públicas é instado a se renovar face ao alargamento da 

complexidade narrativo-discursiva, a qual propicia que versões, opiniões e pseudofatos 

ganhem espaço e repercutam ostensivamente e, muitas vezes, em detrimento de fatos, 

dados e evidências.  O constante processo de construção, desconstrução e reconstrução 

de sentidos requer dos profissionais da área um apurado senso de urgência, 

razoabilidade e diligência. 

 

 

                                                 
4 De técnicas de SEO/SEM a ferramentas de monitoramento de mídias digitais e ativação de influenciadores digitais, 
são inúmeras as possibilidades de atuação proativa com o objetivo de gerenciar a reputação.  
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Em busca de legitimidade: por que é importante falar em informação e persuasão 

A busca por legitimidade é uma questão comum às profissões (SCHÖN, 1982). No 

entanto, ao tratar das profissões que vendem produtos e serviços simbólicos, os desafios 

são ainda maiores. No caso de relações públicas, 

As críticas e objeções à prática das relações públicas são antigas, numerosas e se 
originam de vários campos da sociedade, mas, é fato, ainda não atraíram a devida 
atenção por parte dos pesquisadores em comunicação. 

Desde cedo, a atividade, ainda que também acionada por eles, provocou polêmica 
e contestação nos mais variados terrenos, desde os diversos setores do público até 
os poderes políticos organizados, passando pela própria esfera dos negócios. O 
principal resultado disso é a sua originária relativização como positividade 
histórica: as relações públicas lograram se organizar profissionalmente, mas ainda 
estão longe de poder dizer que se legitimaram socialmente. (RÜDIGER, 2011, p. 
42). 

 

Essa questão foi tratada por Pierre Bourdieu, que distinguiu um grupo de profissionais 

aos quais nominou “intermediários culturais”, entre os quais, os relações-públicas. 

Como intermediário cultural, o relações-públicas vende serviços simbólicos por meio de 

ação simbólica (BORDIEU, 2013), influencia modos de ver e perceber e constrói valor 

pela mediação de como mercadorias, serviços, práticas e pessoas são percebidas e 

“adotadas” por outros (consumidores finais e outros atores de mercado, incluindo outros 

intermediários culturais) (MAGUIRE & MATTHEWS, 2014). Segundo Bourdieu, essa 

“ação simbólica” dos intermediários culturais para vender seus serviços é uma forma de 

se mostrar relevante, de convencer e se legitimar. 

Segundo essa visão, a atividade dos relações-públicas é de intermediação cultural 

(NEGUS, 2002; NIXON & Du GAY, 2002; CURTIN & GAITHER, 2005; HODGES, 

2006; EDWARDS, 2011; BOURDIEU, 2013; DÜHRING, 2015) e requer arbítrio e 

tomada de decisão sobre o fazer ético, apropriado ou verdadeiro (MOLONEY, 2006). 

Segundo Kevin Moloney (2006), relações públicas visa construir mensagens 

persuasivas5 para obter aceitação por parte dos públicos. 

                                                 
5 Ao falar sobre persuasão, em geral há um entendimento negativo acerca do termo, mas essa interpretação não é 
unânime. Longe disso: a persuasão busca a mudança de opinião e comportamento, e essa transformação pode ser 
essencialmente positiva, a depender dos objetivos a que serve. Assim, a controvérsia está muito mais associada aos 
usos que à técnica em si. 
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Do ponto de vista do desenvolvimento disciplinar de relações públicas, identificamos 

três cosmovisões que sumarizam os principais objetos norteadores dos estudos nesse 

campo (LEMOS, 2017).  Tais cosmovisões são representadas por binômios, a saber: 

1) informação-persuasão: baseia-se na lógica da comunicação de massa; privilegia o 

entendimento de relações públicas como meio para informar e persuadir. 

2) relacionamento-simetria: baseia-se em estudos organizacionais e de comunicação 

estratégica/gestão da comunicação; privilegia a definição profissional de relações 

públicas e busca legitimar os estudos e práticas de relações públicas quanto à sua 

eficácia. 

3) sentido-identidade: baseada em múltiplos referenciais teóricos, alinha-se a 

perspectivas críticas que buscam estudar os efeitos intencionais e não intencionais de 

relações públicas no mundo social, tanto quanto à construção, reconstrução e 

desconstrução de sentidos quanto com relação à conformação das identidades sociais e 

da própria profissão. 

A cosmovisão informação-persuasão, embora muito relevante e até mesmo 

determinante para a constituição profissional e disciplinar de relações públicas6, ficou 

adormecida, em certa medida, em função das inúmeras controvérsias que esses termos 

suscitaram, obscurecendo a legitimidade da profissão. A emergência da cosmovisão 

relacionamento-simetria, nos anos 1980, buscou, sobretudo, assegurar que relações 

públicas alcançasse um novo patamar como função organizacional, e teve grande 

crescimento e repercussão. Quanto à cosmovisão sentido-identidade, ligada à escola 

crítica de relações públicas que emergiu também nos anos 1980, internacionalmente e 

no Brasil, compreende os estudos ligados aos contextos socioculturais em que as 

relações públicas são praticadas e à investigação sobre as formas pelas quais, em uma 

relação recíproca, as relações públicas são afetadas e modificadas por esses cenários.  

Embora o ambiente contemporâneo midiatizado traga consigo a promessa da 

interatividade7, do ponto de vista de relações públicas, isso é provocador, dada a ênfase 

hoje atribuída às práticas de monitoramento, produção e gestão de conteúdo. Por um 

                                                 
6 Corresponde ao período entre os anos 1920 e 1980 prioritariamente, embora tenha continuado existindo, mas com 
menor vigor. 
7 Mark Andrejevic compara a interatividade a uma clausura digital (digital enclosure): graças à interatividade, toda 
ação e transação gera informação sobre si mesma (ANDREJEVIC, 2007, p. 2). Por isso, a interatividade funcional é 
crescentemente assimétrica (p. 8), e a interatividade normativa é algo desejável, mas, do ponto de vista de 
compartilhamento do poder, configura-se apenas como uma promessa (the promise of interactivity) (p. 8). 
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lado, produzir conteúdos pode, até certo ponto, permitir às organizações preencher 

espaços (do ponto de vista narrativo-discursivo oficial, institucional), mas essa presença 

perde força em processos de reconstrução e desconstrução de sentidos que foram, nos 

últimos anos, potenciados pelo ambiente midiatizado e digitalizado. Assim, se, por um 

lado, a produção e repercussão de fatos não confiáveis é hoje uma realidade, por outro, 

as profissões da comunicação devem, cada vez mais, exercer o seu papel de vigilância e 

atenção aos fatos e à linguagem como instrumento de emancipação e resistência.  

A importância da cosmovisão informação-persuasão para o entendimento de relações 

públicas na contemporaneidade é nosso ponto de atenção neste artigo. Isso porque, 

embora essa cosmovisão esteja ligada a uma lógica comunicacional muito diferente da 

atual, recontextualizá-la com base na história recente é importante para uma avaliação 

dos pressupostos éticos da atividade.  

O termo “fatos alternativos”, usado por Kellyanne Conway, assessora sênior de Donald 

Trump, como alusão às informações usadas para confrontar os fatos da mídia acerca da 

posse do presidente dos Estados Unidos no início de 2017 (FANDOS, 2017), lembra o 

livro 1984, de George Orwell, cuja trama diz respeito a um governo totalitário que, por 

meio de uma “redução linguística”, fez uma “edição” do vocabulário, criando uma nova 

fala (“newspeak”). O ajuste semântico de 1984 e o uso de “fatos alternativos” estão 

alinhados ao que Michel Foucault propôs sobre a linguagem como forma de controle, 

como comenta Luis Sá Martino: “O poder está ligado à produção de discursos que o 

mantenham como categorias de pensamento usadas pelas pessoas sem que elas 

percebam” (MARTINO, 2009, p. 147). 

A ideia de “fatos alternativos” não é nova para relações públicas. O termo spin foi 

amplamente explorado na literatura crítica. Em Spin Sucks (2014, tradução nossa), Gini 

Dietrich fala sobre a atuação de relações públicas historicamente vinculada (e muitas 

vezes limitada) a assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia, e critica as 

estratégias para criar histórias forjadas com o objetivo de “torcer a verdade” (spin the 

truth), distrair a atenção e atribuir relevância apenas àquilo que interessa às 

organizações.  

Para Kristin Demetrious (2013, p. 2, tradução nossa), “A indústria de relações públicas 

produz ‘palavras’ poderosas” que atuam principalmente na promoção de grandes 
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interesses comerciais. Demetrious indica que a atuação dos profissionais de relações 

públicas prioriza certos canais: 

Agentes de relações públicas trabalhando para promover os interesses de 
poderosas empresas, orientados para a maximização de seus lucros, participação 
de mercado e influência, têm confiantemente sido capazes de abordar canais 
midiáticos para que adotem suas narrativas acima de outras. Seu objetivo é 
produzir um ambiente discursivo que promova comentários favoráveis, e 
mesmo tendenciosos, fomentando seus próprios interesses. (DEMETRIOUS, 
2013, p. 2, tradução nossa)  

Associações entre relações públicas e práticas de spin, astroturfing8 e outras de igual 

natureza, ligadas à cosmovisão informação-persuasão (LEMOS, 2017), reforçam a 

necessidade de se combater os desacertos que comprometem organizações, profissionais 

e a própria atividade. Relações públicas é sobre informação verdadeira e clara, e o uso 

de técnicas de persuasão deve ser pautado pela ética. O que foge a essa orientação não 

deve ser endossado como relações públicas. 

Vale lembrar, ainda, que a mediação exercida por profissionais de relações públicas em 

e/ou no interesse de organizações é hoje permanentemente influenciada pela mediação 

computacional de grandes empresas e redes de comunicação, notadamente as empresas 

digitais e seus sistemas informáticos (ANDREJEVIC, 2007; COLLISTER, 2016), bem 

como pela atuação ativa de outros intermediários culturais, como profissionais de 

jornalismo, publicidade e propaganda, formadores de opinião e afins. Assim, aos 

profissionais de comunicação, e aos relações-públicas em particular, cabe dar sentido à 

massa de informações que circula pela rede, criando, organizando, interpretando e 

recriando significados (SAAD CORRÊA; BERTOCCHI, 2012).  

 

Sobre a dimensão ética da atividade de relações públicas 

A atividade de relações públicas deve disseminar informações confiáveis e 

esclarecedoras; isso tem sido reforçado por meio de códigos de ética profissional 

elaborados por entidades associativas em todo o mundo, bem como na literatura da área. 

                                                 
8 O astroturfing consiste em forjar movimentos populares com o objetivo de influenciar a opinião pública. Tais 
movimentos falsos são patrocinados por organizações para influenciar e mudar opiniões. Há variadas técnicas de 
astroturfing; em sua versão mais contemporânea e digital, o uso dessa estratégia pode ser notado no crescente 
número de perfis e comentários falsos em páginas abertas para avaliação e opinião por parte de usuários e 
consumidores. 
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Os relações-públicas atuam em e/ou no interesse de organizações, e devem avaliar se 

valores, comportamentos, causas e interesses materiais aos quais dedicam e aplicam 

suas habilidades são bons e verdadeiros ou não, e decidir se podem ou não fazer tais 

julgamentos em função de sua posição organizacional ou de sua própria capacidade; 

devem, ainda, decidir se aceitam ou não instruções para elaborar e distribuir mensagens, 

mesmo se julgam que não são verdadeiras, boas ou corretas (MOLONEY, 2006).  

As tecnologias e redes podem servir aos profissionais de relações públicas de forma 

benéfica e ética (KENT, 2010). Fatos recentes colocaram em pauta a expressão “fatos 

alternativos”, questão que chamou a atenção de associações internacionais de relações 

públicas. A Public Relations Society of America (PRSA) publicou nota de repúdio aos 

profissionais que usam ou encorajam o uso de “fatos alternativos”, sendo seguida pelo 

Chartered Institute of Public Relations (CIPR) e pela Canadian Public Relations Society 

(CPRS), instituições que apoiaram a nota da PRSA9. Historicamente, a atividade de 

relações públicas tem sido questionada por ações de spin e astroturfing, e agora 

novamente se posiciona, do ponto de vista de sua atuação ética, como responsável pela 

entrega de informações verdadeiras e confiáveis. 

Note-se que, enquanto outras entidades em todo o mundo saíram à frente discutindo o 

papel dos relações-públicas no contexto dos “fatos alternativos” - que não devem 

produzir ou usar e aos quais devem deliberadamente se opor, atuando para oferecer 

fatos confiáveis -, não houve repercussão a esse respeito em entidades10 da área no 

Brasil.  

As relações públicas têm papel determinante nos processos de construção de sentidos no 

mundo sócio-histórico, intervêm no ambiente cultural, participam dos fluxos 

macropolíticos e econômicos, são parte fundamental do ambiente promocional e, 

                                                 
9 A primeira nota foi divulgada pela PRSA em 24/01/17 (http://media.prsa.org/news-releases/prsa-opinions-and-
commentary/prsa-makes-statement-on-alternative-facts.htm). Em 25/01/17, a CIPR publicou nota de apoio à PRSA 
(http://newsroom.cipr.co.uk/cipr-welcomes-prsa-statement-on-alternative-facts/). Em 27/01, a CPRS aderiu ao 
manifesto (http://www.cprs.ca/blogs/PresidentBlogDetails.aspx?BlogID=26). No Brasil, não houve manifestação 
oficial por parte de entidades de relações públicas até o momento.  
10 Neste ponto, é importante definir a referência aos profissionais de relações públicas, ou aos relações-públicas. No 
Brasil, a atividade é regulamentada pelo Decreto n. 63.283, de 26 de setembro de 1968, segundo a Lei nº 5.37710, de 
11 de dezembro de 1967, e o exercício legal da profissão se dá pelo registro profissional. Como comenta Kunsch 
(1997, p. 22), isso “foi comemorado na época por seu pioneirismo, pois o Brasil foi o primeiro país do mundo a tomar 
tal iniciativa. Mas esta, como logo seria dado a perceber, acabou se constituindo um sério obstáculo para o 
crescimento e a consolidação da área”. Segundo a autora, a pesquisa que realizou naquela época indicou que a 
regulamentação era vista pelos profissionais e organizações como prematura, pois a atividade “não era reconhecida 
pelo meio acadêmico e pela sociedade” (KUNSCH, 1997, p. 23). Kunsch menciona, também, que o texto da Lei é 
confuso e não representou um projeto pensado coletivamente.  
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principalmente, atuam, em conjunto com outros atores, na constituição do ambiente 

narrativo-discursivo. 

Diante disso, o papel do profissional de relações públicas na confrontação e resistência 

aos “fatos alternativos” diz respeito, sobretudo, à atuação ética. Assim, destacam-se os 

seguintes desafios para os relações-públicas do século XXI: 

1. Senso histórico: é imperativo que os profissionais da área conheçam a história da 

atividade de relações públicas e as práticas controversamente associadas a ela, pois só 

assim será possível contra-argumentar as aproximações equivocadas e preparar os 

profissionais da área para exercer seu próprio “ativismo” no mercado, agindo como 

defensores das boas práticas de relações públicas. Informação e persuasão são eixos 

essenciais para o aprimoramento da atividade de relações públicas e merecem mais 

espaço para debate e reflexão no campo profissional e acadêmico. 

2. Razoabilidade: sensatez e prudência para analisar contextos, cenários, prognósticos e 

cursos de ação que minimizem riscos (organizacionais, sociais, individuais), buscando 

discernir fatos de pseudofatos e opiniões e agindo com responsabilidade ao repercuti-los 

(ou não); 

3. Diligência: prontidão e ação mediante verificação, diligência e zelo pela qualidade da 

informação;  

4. Atenção aos fatos e à linguagem como instrumento de resistência: o foco não está em 

controlar os esforços de resistência por parte de grupos que se opõem às narrativas 

organizacionais, mas, antes, em ouvir, interpretar e compreender por que existem 

resistências e como é possível superá-las por meio de ação institucional, e não 

meramente como discurso; 

5. Consciência sobre o papel de intermediação cultural: como profissionais que atuam 

na tradução do simbólico e na criação de sentidos, os relações-públicas devem avaliar as 

informações que circulam pela rede continuamente, criando, organizando, interpretando 

e, eventualmente, reconstruindo significados (quando já não mais corresponderem aos 

fatos); 

6. Entendimento acerca dos processos de mediação computacional: os sistemas 

informáticos têm, hoje, atuação direta na seleção de informações e dados, o que 

configura inclusive uma agência prévia à atuação humana, ou seja, em muitos 
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momentos, o filtro dos sistemas se sobrepõe aos esforços de comunicação “oficial”, ou, 

mesmo, às interações suscitadas nos ambientes digitais. A questão dos algoritmos é uma 

realidade que intervém nos fluxos de informação e afeta a atividade de relações públicas 

de forma determinante.  

 

Considerações Finais 

Relações públicas é uma atividade social e culturalmente construída e sua prática se dá 

majoritariamente em organizações ou no interesse de organizações. No entanto, diante 

do que Aeron Davis (2013) chama de “cultura promocional”, as técnicas de relações 

públicas estão hoje acessíveis a qualquer indivíduo. Essa realidade estimula um 

ambiente narrativo-discursivo plural, complexo e controverso, e reforça a importância 

da atuação ética de relações públicas como atividade profissional. Os profissionais que 

atuam nessa área deverão cada vez mais orientar seu olhar para questões 

contemporâneas ligadas às identidades dos atores sociais com os quais interagem e à sua 

própria identidade profissional, adaptando-se ao contexto narrativo-discursivo com 

responsabilidade, visão humanista e adaptabilidade. 

Há grande espaço para reflexões mais críticas sobre o ser e o fazer de relações públicas 

em um cenário caracterizado pela participação ativa do cidadão comum nos processos 

comunicacionais, por conflitos que evidenciam disputas e embates éticos e, também, 

pela mediação não humana representada pelos sistemas informáticos e pelas grandes 

redes de comunicação, notadamente no ambiente digital. 

A atuação dos profissionais de relações públicas está em permanente interação com a 

sociedade, modificando e sendo também constantemente modificada por essa sociedade. 

Essa abordagem relacional indica que os conflitos éticos contemporâneos têm grande 

sinergia com a lógica participativa de comunicação que impera em nossos dias, mas 

também reforçam dilemas antigos que motivam, ocasionalmente, a emergência de 

velhos estereótipos e associações equivocadas entre as relações públicas praticadas 

segundo fundamentos éticos e outras práticas que têm por objetivo enganar ou falsear a 

informação. Diante disso, a discussão sobre os parâmetros de atuação ética em relações 

públicas devem ser objeto de permanente reflexão, e mais sobre isso deve ser parte do 

processo de formação de novos profissionais, bem como assunto de destaque para os 

que estão no mercado e que constróem o dia a dia dessa atividade transformadora. 
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