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RESUMO 
O objetivo do trabalho é analisar, sob o viés da ética e da deontologia em relações públicas, 

o acontecimento em que Cláudio Andrade, hoje ex-presidente do CONRERP 2 ª Região, 

referiu-se de maneira desrespeitosa sobre o ato de amamentar em ambiente público. O que 

causou repúdio dos coletivos e profissionais de Relações Públicas acerca da postura do 

representante da categoria. Fundamentado neste episódio, discorreremos sobre os conceitos 

de ética e deontologia nas Relações Públicas. Além de como as redes sociais podem ser 

uma maneira de reivindicação de direitos, afirmação e transformação social. Nosso papel 

mais que levantar bandeiras é ser atuante por elas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Deontologia; Ética; Relações Públicas; CONRERP. 

  

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo tem sua temática delimitada no estudo da deontologia nas relações 

públicas no contexto da sociedade midiatizada, aqui articulada com os princípios de ética e, 

sobre a prática das relações públicas com responsabilidade, da representatividade a partir 

dos seus dirigentes e da intervenção dos coletivos em prol da reputação e posicionamento 

dos profissionais da área. 

 Consequentemente, problematizamos o fazer e o existir dos atores sociais dos 

órgãos representativos de classe em meios digitais. O atual contexto tensiona os conceitos 

relativos ao campo midiático e das relações públicas, encaminhando para a sua 

compreensão de uma conduta ética e de uma sociedade midiatizada.  

O artigo foi dividido em três seções teóricas. Na primeira, abordamos os conceitos 

de ética e valores, e sua influência nas empresas. Na segunda seção, trabalhamos os 

conceitos de deontologia e a sua relação com o profissional de Relações Públicas. Na 

terceira, contextualizamos as mídias sociais e o seu processo de legitimação. 

                                                 
1 Trabalho desenvolvido na disciplina de Legislação e Ética em Relações Públicas, do Curso de Relações Públicas da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), no ano de 2017. 
2 Aluna do 7º semestre do Curso de Relações Públicas da UFSM, email: anapaulaleitemartins@gmail.com. 
3 Aluna do 7° semestre do Curso de Relações Públicas da UFSM, email: n.oliveirabatista@gmail.com. 
4 Aluna do 5° semestre do Curso de Relações Públicas da UFSM, email: kymberlisw@gmail.com. 
5 Orientadora do trabalho na disciplina de Legislação e Ética em Relações Públicas. Professora do Curso de Relações 

Públicas da UFSM, email: rrpprafaela@gmail.com. 
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Por fim, apresentamos o caso utilizado como objeto de estudo. Portanto, através da 

interpretação dos conceitos expostos e da avaliação do caso relativo aos comentários feitos 

em redes sociais, pelo presidente do Conrerp 2ª Região, no dia 6 de janeiro de 2017, foi 

possível verificar a relação do fato ocorrido com os conceitos de ética e deontologia. Os 

valores de uma organização devem estar aliados aos seus profissionais, que devem 

transmitir os valores e princípios da empresa em todos os seus atos.    

  

2. ÉTICA E VALORES 

 

 A ética é uma ciência, do ramo da filosofia, que estuda a moral e que está, enquanto 

prática social, posta através de normas. É responsável pela investigação dos princípios que 

motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a 

respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer 

realidade social.  

Podemos entender também que é um conjunto de regras e preceitos de ordem 

valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Para Andrade 

(2009, p. 2) “a ética confere um direcionamento ao agir humano, porque dispõe, no imenso 

corpo de textos filosóficos que dela tratam, os princípios que ajudam o homem exercer sua 

autonomia frente a situações que exigem posicionamentos”. 

De acordo com esse entendimento, introduzimos os pressupostos do filósofo R. A. 

P. Rogers (1965, p.1) que considera a ética como “a ciência que investiga os princípios 

gerais para determinar o verdadeiro valor dos fins por excelência da conduta humana”. Em 

1992, Seyla Benhadid, no seu livro “Situating the Self: Gender, Community and 

Postmodernism in Contemporary Ethics6”, salienta que o “outro generalizado” resulta na 

prioridade atribuída a ideais como o dever, o respeito, o merecimento e a dignidade na 

maior parte dos sistemas éticos. Logo, devemos identificar a prioridade, nos ramos da ética, 

em um conjunto muito diferente de ideais: responsabilidade, cuidado, vínculo e 

compartilhamento.  

As teóricas feministas, como Benhadid, dizem ser essencial entender que as 

expectativas dos nossos padrões morais reflitam de fato no modo como vivemos nossas 

vidas. Linda Steiner (1989, p. 164-165) argumenta sobre a posição do nosso discurso e de 

como a ética é permeada pelo sistema, “marcada pela sua atenção ao modo como os atores e 

                                                 
6 Título em português: “Situando o eu: gênero, comunidade e pós-modernismo em ética contemporânea”. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

 
 

 3 

os sistemas estão concretamente incorporados e marcados pela circunstância histórica de 

gênero, classe e raça”. 

Cada sociedade e cada grupo possuem seus próprios códigos de ética. Num país, por 

exemplo, sacrificar animais para pesquisa científica pode ser ético. Em outro país, esta 

atitude pode desrespeitar os princípios éticos estabelecidos. 

Os Códigos de Ética das organizações, em geral, são continuamente citados, 

principalmente no que diz respeito às sanções que preveem. Funcionam como regulações 

que dão legitimidade às decisões da administração no que diz respeito aos subordinados que 

não seguem as normas, regras e ao próprio Código. Uma empresa é caracterizada como 

ética quando, nas suas decisões e atividades desenvolvidas, conquistam o respeito e a 

confiança de seus empregados, fornecedores, clientes e todos os envolvidos com a 

organização. 

 

A organização ética respeita a autonomia dos indivíduos, incentiva o diálogo e 

orienta suas ações com princípios que estimulem a capacidade crítica e criadora dos 

seus públicos. Para tanto, a organização define políticas que proporcionem 

condições necessárias à implantação da ética, visando, em concomitância, promover 

os interesses e os direitos de todas as pessoas envolvidas nas atividades da 

organização e adotar medidas que minimizem os riscos de posturas inadequadas 

(ANDRADE, 2009, p.8). 

  

Valores estão diretamente ligados à organização como um todo, sem restrições com 

relação a este ou aquele nível. Eles podem não estar formalizados, mas estão presentes na 

cultura da organização. Nos princípios fundamentais do Código de Ética dos profissionais 

de Relações Públicas (2001) está que o:  

 

Profissional de Relações Públicas, em seu trabalho individual ou em sua equipe, 

procurará sempre desenvolver o sentido de sua responsabilidade profissional, 

através do aperfeiçoamento de seus conhecimentos e procedimentos éticos, pela 

melhoria constante de sua competência científica e técnica e no efetivo 

compromisso com a sociedade brasileira. 

   
Entendemos, dessa forma, que a ética e os valores pautam as nossas relações sociais 

com os indivíduos, inclusive o ambiente de trabalho. Nesse sentido, enquanto cidadãos, 

gestores e empresas, necessitamos de códigos para ajustarmos determinadas condutas em 

grupo. 

  

  

2.1. DEONTOLOGIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS 
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A Deontologia é a teoria criada pelo filósofo e jurisconsulto inglês Jeremy Bentham 

(1748-1832) que, rejeitando a importância de qualquer apelo ao dever e à consciência, 

compreende, na tendência humana de perseguir o prazer e fugir da dor, o fundamento da 

ação eticamente correta; o deontologismo. É um “código de princípios e deveres (com os 

correspondentes direitos) que se impõem a uma profissão e que ela se impõe a si própria, 

inspirada nos seus valores fundamentais” (MONTEIRO, 2005, p. 24). Sendo que estes 

valores não podem ser distintos dos valores da sociedade em que determinada profissão se 

insere, nem dos valores universais. 

Para abordar a ética profissional é necessário referenciar a “deontologia”. O termo é 

mais adequado para debater acerca da conduta profissional, uma vez que podemos entendê-

la como o esforço para obter-se a uniformização das ações dos membros de uma categoria 

profissional. 

Compreende-se então que a deontologia faz parte daquilo que se conhece como ética 

normativa. Isto quer dizer que cada profissão, ofício ou âmbito determinado pode ter a sua 

própria deontologia que indica qual é o dever de cada pessoa, como ser social e profissional. 

Como afirma Baptista (2011), atualmente designa-se por deontologia o universo 

moral de uma determinada profissão, considerando que existem comportamentos morais 

característicos e distintos das atividades profissionais. Deontologia é um tratado dos deveres 

e da moral, também uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, ou seja, o que é 

moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. 

A deontologia tem relação com as experiências do indivíduo, condiz com a 

construção de sentido do que para ele, em suas experiências culturais, tais como ideológica 

ou religiosa, julgar correto. O que, muitas vezes, poderá vir de encontro com o legal ou 

ético. Partindo deste pressuposto, a deontologia caracteriza-se como a ciência do dever e da 

obrigação. Sendo que estes dois citados fatores podem, em algum momento, contrapor os 

deveres profissionais ou morais com a obrigação ética, exigindo que o profissional, no caso 

aqui o Relações Públicas, faça escolhas pessoais que venham de encontro à ética em sua 

profissão. 

Gomes (2006) salienta que normalmente as categorias profissionais não gostam de 

se envolver em debates relacionados a problemas éticos de sua profissão. Alguns julgam ser 

intromissão externa ao agir do profissional qualquer tipo de referência à ética, outros 

porque relacionam com o código de ética de sua categoria ou porque acham que o 
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indivíduo, depois que adquiriu liberdade, deve reger-se por sua consciência, sem referências 

externas.   

A teoria é necessária na área da Comunicação, e demais profissões, para orientar 

moralmente os indivíduos. Nas organizações, como norteadores de seus colaboradores, 

assim como a filosofia e a identidade organizacionais, o código de ética é relevante a partir 

da observação da conduta considerada ideal pela organização e, ao contrário, de condutas 

não-éticas e suas respectivas sanções. 

No caso das Relações Públicas, o desrespeito ao código de ética profissional, 

conforme artigo 90, parágrafo 5, do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas 

(CONFERP)7, prevê a “Suspensão de até 1 (um) ano do exercício da profissão, ao 

profissional ou pessoa jurídica que agir sem decoro ou comprometer o conceito e o bom 

nome da profissão”.  

A deontologia está mais ligada à esfera pessoal, como já mencionado. Já que as 

experimentações e as vivências norteiam o indivíduo no âmbito profissional e pessoal. 

Sendo que esses dois mundos, muitas vezes, estão separados por um fio tênue que pode 

confundir o que é pessoal ou profissional. 

Na atuação do relações públicas, o pessoal e o profissional estão muito próximos. 

Por isso, opiniões conflitantes aos direitos humanos, por exemplo, ou opiniões religiosas, 

partidárias, culturais ou sobre questões de gênero, 

 necessitam ficar no foro íntimo. O particular é público (principalmente em meios 

digitais) e o particular poderá interferir na imagem do profissional, organização ou 

instituição na qual se realiza alguma prestação de serviço. 

Gonçalves (2007), em seu artigo “A falta de responsabilidade social nos Códigos 

Éticos de Relações Públicas”, menciona que a profissão tem responsabilidades sociais. Para 

o autor em questão, um profissional que trabalha com informação precisa estar ciente de sua 

importância na sociedade. 

Os códigos de ética devem incluir normas claras que posicionem o dever dos 

profissionais para com a sociedade acima das necessidades dos clientes e dos interesses dos 

profissionais com que se relacionam e até do próprio interesse individual. Talvez assim, a 

profissão consiga ir, de fato, ao encontro das suas responsabilidades na sociedade. Porque 

não se pode começar a solucionar um problema da má reputação institucional, por exemplo, 

                                                 
7 Deve-se ressaltar que a criação da entidade se deu pela publicação da Lei 5.377, de 11 de dezembro de 1967, “que 

disciplina a Profissão de Relações Públicas e dá outras providências”, e de seu Decreto Regulamentador, de número 

63.283, de 26 de setembro de 1968, que “aprova o regulamento da Profissão de Relações Públicas de que trata a Lei 5.377, 

de 11 de dezembro de 1967″.  
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sem antes evidenciar o posicionamento ético do profissional, assim como dos órgãos que o 

representam. 

Para defender a ética das Relações Públicas, além das ações já existentes por meio 

dos órgãos representativos, alguns movimentos nas mídias sociais têm potencializado a 

denúncia de casos contra a ética profissional. Nesse caso, o ativismo nas mídias sociais, 

como o Facebook, evidencia o trabalho de coletivos, por exemplo, demonstrando o poder 

da mobilização entre os profissionais da área a fim de discutir temas de caráter ético.  

Nesse sentido, o uso das mídias sociais pode ser estratégico para mobilizar os 

profissionais e os coletivos. A mobilização social, segundo Mafra (2008), busca uma 

audiência simpatizante à causa para que se tornem interlocutores a favor dos movimentos 

através de informações com conteúdo crítico que dão suporte aos debates em favor deles. 

Além disso, podemos entender que o ativismo, conforme Henriques (2007), dá 

visibilidade aos movimentos sociais e atualmente, aos coletivos. Portanto, tanto as formas 

de mobilização, quanto às de ativismo dão visibilidade aos movimentos, ao mesmo tempo 

em que geram discutibilidade a respeito de seus escopos. 

Sendo assim, o ativismo e a mobilização social dos movimentos sociais, dos 

coletivos e das organizações representativas, hoje especialmente nas mídias sociais, 

auxiliam na discussão e promoção deontológica profissional em defesa da ética, neste caso, 

do Relações Públicas.  

 

2.2. MÍDIAS SOCIAIS E O SEU PROCESSO DE LEGITIMAÇÃO 

 

Ao falar de ativismo e mobilização social nas mídias sociais, é importante ressaltar 

que a sociedade contemporânea está permeada pelas relações grupais potencializadas pelas 

mídias sociais, de tal maneira que, elas não podem mais ser consideradas como algo 

separado das relações culturais e sociais dos indivíduos. Nestas circunstâncias, devemos 

entender, nos fenômenos sociais, as maneiras pelas quais as instituições e os processos 

mudaram de caráter, função e estrutura em resposta à onipresença das mídias sociais.  

A compreensão da importância das mídias na cultura e na sociedade moderna não 

pode basear-se somente nos meios tradicionais de comunicação (rádio, televisão, jornal). Os 

meios de comunicação não são apenas tecnologias que as organizações, os partidos, os 

coletivos ou os indivíduos podem optar por utilizar – ou não utilizar – como bem 

entenderem. Uma parte significativa da influência que as mídias sociais exercem decorre do 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

 
 

 7 

fato de que elas se tornaram parte integral do funcionamento de outras instituições e da vida 

social. Além de terem alcançado um grau de autoridade que obriga essas instituições, em 

maior ou menor grau, a submeterem-se a sua lógica como meio de comunicação com os 

seus públicos. 

Segundo Barichello (2008), atualmente, é possível observar a transferência do local 

do processo de legitimação, que deixa de ser espaço onde ocorrem as práticas institucionais 

e inclui a representação nos espaços midiáticos. A convergência entre a representação e a 

ação, proporcionada especialmente pela interatividade das tecnologias digitais, quando o 

espaço de representação midiática passa a ser também o espaço de práticas institucionais. 

O atual contexto tensiona e movimenta a área da comunicação e a maneira como as 

organizações se relacionam com os seus grupos de interesse. Os encaminhamentos de 

resultados de demandas, hoje, podem e devem ser apresentados de maneira mais dinâmica, 

porém as potencialidades das mídias sociais refletem no ambiente offline e vice-versa. 

Dessa maneira, as organizações, seja para sua legitimação ou para mobilizar os indivíduos, 

necessitam criar estratégias que deem conta das características desse tipo de mídia, além do 

público de interesse ao qual está direcionado. 

 

3. O CASO 

 

O CONRERP (Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas) 2ª Região é 

uma autarquia federal, integrante do Sistema CONFERP (Conselho Federal de Profissionais 

de Relações Públicas), que tem por finalidade regular a profissão de Relações Públicas nos 

Estados de São Paulo e do Paraná.  

Em mais de quarenta anos de atuação, os CONRERPs são mais do que órgãos 

puramente observadores e punitivos. Os conselhos regionais trabalham, por meio da promoção 

de informação de qualidade, para garantir condições justas de exercício da profissão e para 

proteger o mercado da atuação ilegal de pessoas desqualificadas. 

Para tanto, o CONRERP (de todas as regiões da federação) deve zelar pelos direitos 

dos relações públicas, fiscalizar o cumprimento de seus deveres e valorizar a profissão. Em 

seus valores está a Ética, agir com justiça, integridade, respeito e transparência, com lisura de 

conduta e comportamento; a Justiça, tratar todos de forma igualitária e com isenção; agir com 

Integridade, em benefício da sociedade, profissionais e empresas registradas; além de Respeito 

e Transparência. 
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No dia 6 de janeiro de 2017, o Presidente do CONRERP 2ª Região, Cláudio Andrade, 

fez comentários (Imagem A, em anexo) em suas mídias sociais utilizando palavras de baixo 

calão, de maneira machista e desrespeitosa, ao se posicionar contra o ato de amamentar em 

público. Isso causou a indignação de profissionais e estudantes da área por meio dos grupos de 

discussão na internet. 

Como forma de cobrar do CONRERP uma posição, os principais movimentos (Versátil 

RP8, RP Manaus9, Todo Mundo Precisa de um RP10, Fala Mais RP11, RP Depressão12, 

Relacione-se13, Só Relações Públicas faz14 e Fantástico Mundo RP15) de Relações Públicas do 

Brasil se organizaram e redigiram uma nota de repúdio16 (Imagem B, em anexo). Somados 

aos posts (iguais) das páginas dos coletivos VersátilRP e Todo Mundo Precisa de um RP, a 

nota de repúdio teve 816 curtidas, 133 compartilhamentos, 79 comentários e diversas 

discussões em grupos (no Facebook) que debatem a área de relações públicas e comunicação.  

Após a repercussão negativa, no mesmo dia, Cláudio Andrade pediu desculpas com uma 

nota na qual citou Foucault, Bauman e Marc Augé e apelos ao “exercício da liberdade de 

expressão” (Imagem J, em anexo). Andrade pediu desculpas três vezes, em dias diferentes, 

com explicações diversas, em suas mídias sociais. As mídias sociais, como já afirmamos, têm 

um papel bastante evidente em nossa sociedade, tanto para as organizações, como para os 

indivíduos. Sendo assim, o posicionamento nas mídias sociais de ambos é relevante. No caso 

de o indivíduo ser representante de uma instituição, como o exemplo relatado, isso torna-se 

ainda mais importante no que tange a exposição de suas ideologias, crenças e 

posicionamentos.  

Nesse sentido, evidenciamos que, como Presidente do Conselho Regional de Relações 

Públicas (2ª região), mesmo em momentos que não está exercendo o cargo, ele irá refletir a 

postura da organização. Como lembrou Gislaine Rosseti, diretora de comunicação corporativa 

da BASF, em entrevista à revista Valor Setorial: 

 

                                                 
8 Blog que visa desenvolver uma plataforma de conteúdo relevante para aspirantes, estudantes e profissionais de Relações 

Públicas e comunicação em geral. E, assim, fomentar a profissão. 
9 É uma iniciativa sem fins lucrativos, pioneira na disseminação da profissão das relações públicas no Norte do Brasil. 
10 Coletivo que visa a proliferação da profissão e do entendimento público da mesma no Brasil. 
11 Movimentam o mercado com troca de ideias, compartilhamento de experiências e construção de relacionamentos. 
12 Utiliza do dia-a-dia da profissão com sátira e reflexão. 
13 É um movimento colaborativo criado com o objetivo de reunir estudantes, profissionais, professores e apreciadores da 

profissão de relações públicas em prol da divulgação, valorização e reconhecimento da área. 
14 Focado na área da comunicação que utiliza as mídias sociais como instrumento potencializador. 
15 Com o tema: “Um blog feito por quem e para quem ama Relações Públicas”, o projeto apresenta a sensibilidade 
feminina da área com a missão de promover conteúdo para inspirar e conectar pessoas que tenham interesse pela 

profissão, compartilhando o interesse pelas Relações Públicas. 
16 As notas de repúdio denunciam, de maneira pública, o direito de se posicionar contra algum ato e tem o papel de 

documentar um posicionamento.  
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O colaborador é um embaixador da marca. O que está sendo exigido da 

comunicação é cada vez mais alinhamento, mensagens consistentes e mais atitude 

do líder porque o colaborador vai para a mídia social por decisão própria e passa a 

ser um defensor, sem que necessariamente a empresa precise estar lá [...] 

(ROSSETI, 2009, p. 24). 

Na Internet e nas mídias sociais se é cometido um erro e não há uma atitude para 

retratar-se, a imagem pode ser gravemente afetada, seja de uma organização ou de um 

indivíduo. No dia 08 de janeiro, o CONRERP 2ª região posicionou-se (Imagem C, em 

anexo) e o CONFERP, em 13 de janeiro (Imagem D, em anexo). Até o momento, o caso 

tem um processo em andamento na Comissão de Ética do CONRERP 2ª região. 

Um mês após o fato, Cláudio Andrade pediu afastamento do cargo (Imagem F, em 

anexo). Quem assumiu, seguindo a precedência vigente, foi a Secretária Geral Ana Cristina 

Souza Rocha. 

 

4. CONSIDERAÇÕES  

 

 Os valores de uma instituição estão presentes em sua cultura, logo todos aqueles 

filiados aos seus conselhos, como o exemplo discutido neste trabalho, deveriam seguir estes 

princípios para com todos os seus atos, configurando uma unidade de pensamentos e 

atitudes, baseados na ética. 

Segundo João Alberto Ianhez, ex-presidente do CONRERP  2ª Região e responsável 

pelo texto “Ética, Código de Valores, Relações Públicas e Desenvolvimento 

Organizacional” (2009), as lideranças devem defender valores que não conflitam com os 

valores maiores da organização, que são compartilhados entre os indivíduos. Ele ainda 

salienta que é dever de todos aumentar o senso de propriedade e responsabilidade pelo 

alcance dos objetivos e metas da organização. 

No caso relatado, percebe-se a falta de ética, um dos valores profissionais do 

relações públicas que deveria ser respeitado, por parte do ex-presidente do CONRERP 2ª 

região. Ao contrário, enfatizamos o papel importante dos coletivos de Relações Públicas, 

por meio do senso de responsabilidade pela área, através da sua mobilização na busca de 

uma resposta das entidades responsáveis acerca do fato ocorrido que ia de encontro à 

representatividade dos profissionais e estudantes da área.  

Embora o CONRERP 2ª região e o CONFERP tenham se pronunciado, suas atitudes 

foram moderadas frente ao caso, que acabou sendo resolvido pelo pedido de afastamento do 

presidente denunciado. Sendo assim, evidencia-se que o posicionamento com base na ética 
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reflete os valores da instituição. Pode-se até criar uma imagem corporativa positiva, mas é 

necessário que os indivíduos construam em conjunto a reputação organizacional. O 

discurso, as ações e os seus representantes oficiais devem estar alinhados com os valores da 

categoria (relações públicas). 
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ANEXOS 

 

    Imagem A – Post do Ex-Presidente do CONRERP 2ª Região                  Imagem B – Nota de Repúdio dos coletivos da área 

 

 

 

  

      Imagem C – Pedido de desculpas CONRERP 2ª Região                            

Imagem D – Nota oficial CONFERP 
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                            Imagem F – Post CONRERP 2ª Região                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagem E – Nota Oficial (2) CONRERP 2ª Região                                   Imagem G – Comunicado Oficial CONRERP 2ª Região                             
 

 

             Imagem H – Nota Oficial CONFERP                                 Imagem I – Nota de Ariane Feijó de Todo Mundo Precisa de um RP 
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Imagem J – 1ª nota de Andrade 
 

 


