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APRESENTAÇÃO
Esse relatório da consulta aos profissionais sobre a abertura da profissão faz
parte do Planejamento Estratégico do Sistema Conferp para o período de 2011 e
2012 e corresponde à primeira parte do Programa de Flexibilização, que propôs a
ampliação do registro a profissionais pós graduados com especialização em
Relações Públicas e aos tecnólogos por meio de resolução normativa com vistas
à reorganização do contexto do mercado no segmento da comunicação e
relações públicas.
A segunda parte do programa consiste na fase de apresentação do projeto de
alteração da Lei 5.377, que prevê a sua respectiva atualização no sentido de dar
a ela o caráter legal para as mudanças necessárias de reposicionamento da
categoria profissional no segmento da comunicação e de relações públicas no
Brasil.
Como relatório diagnóstico esse documento foi elaborado para ser claro, objetivo
e concreto, sem a necessidade de aprofundar-se nos meandros e reflexões
profundas sobre o debate ocorrido durante dois meses no final do ano passado.
Todo o material objeto de análise, inclusive os relatórios dos consultores, está
disponibilizado no site do Conferp e poderá ser consultado integralmente por
qualquer profissional ou pessoa interessada em seu conteúdo, a qualquer
instante, sempre que desejar.
Portanto, esse diagnóstico tem o conteúdo necessário, suficiente e correto para
apresentar de forma sucinta o resultado dos debates e de todas as manifestações
dos profissionais que se dispuseram participar da consulta, seja via manifestação
direta no hot site, seja via comentários nos textos apresentados pelo Conferp em
seu site, seja pelo envio de emails diretos para o Conferp, seja pelo intenso
debate ocorrido no ambiente das redes sociais, que alcançou praticamente todo o
território brasileiro.
Esse diagnóstico tem a natureza e a propriedade de ser a síntese da análise
apresentada nos relatórios de conclusão elaborados pelos profissionais
consultores, que analisaram toda a massa de manifestações e opiniões
apresentadas em todas as vias de acesso possíveis para manifestação dos
profissionais, oferecidas pelo Conferp e encontradas livres no ambiente das redes
sociais por ocasião da consulta.
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A preocupação maior e o rigor em sua elaboração se deu em relação a sua
propriedade refletindo exatamente o resultado da consulta e a essência de todas
as opiniões manifestadas.
Além disso, também não deixou de considerar, quando da elaboração dos
objetivos e conteúdo do programa de Flexibilização, que deu origem à consulta
profissional, nem se esqueceu de considerar o resultado da consulta anterior
realizada em 2010 para saber quais eram as expectativas dos profissionais em
relação ao futuro da profissão e do encaminhamento do Sistema Conferp pela
nova gestão que iniciava seu mandato naquele ano.
Muito menos deixou de considerar o resultado do Parlamento Nacional realizado
pelo Sistema Conferp durante os anos de 1995 e 1996, que originou a Carta de
Atibaia.
Portanto, pela profundidade, responsabilidade e seriedade incutidas e aplicadas
nos trabalhos, temos a honra e a imensa satisfação de apresentar os resultados
da consulta aos profissionais sobre a flexibilização e abertura da profissão de
relações públicas.
4
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DESTAQUES PARA AS OPINIÕES DOS CONSULTORES
“Esta consulta utilizou os meios possíveis para chegar até os profissionais.
Embora não se constitua em um método único, a diversidade permitiu que
todos tivessem conhecimento da realização da discussão. Aqueles que
tiveram interesse puderam expressar seu pensamento e opinião”.
Celso Alexandre

“O resultado mostra que poucos acham que a conjuntura atual deve ser
mantida. A maioria expressa o desejo de que haja mudanças, embora
muitos tenham receios da abertura da profissão para pós-graduados e,
mais ainda, temem o registro de formados em curso superior de
Tecnologia”.
Celso Alexandre

“Estou convencido que as respostas apresentam um despertar que pode
mudar o enfoque da profissão perante os interessados, mas não
representa como um todo o desejo da categoria profissional por não
englobar em somente um entendimento todas as respostas que ainda
estão dispersas”.
Paulo de Tarso

“Os profissionais, mesmo aqueles que se dizem surpresos com as
medidas, conhecem e entendem bem as questões relativas às
modificações propostas pelo Conferp. Demonstram que entenderam que a
profissão será desmistificada, mas terá uma concorrência de profissionais
que atuam em áreas correlatas”.
Paulo de Tarso

“Acredito que o papel atual desta gestão do CONFERP seja muito mais
educativo (e por isso, pode ser de fato um divisor de águas) do que de
ação concreta dos pontos destacados de todo o processo até aqui”.
Marcus Vinicius
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“Sou da opinião de que, tanto quantitativamente ou qualitativamente, o
número total de manifestações está abaixo de um quociente que possa ser
considerado representativo e seguro o suficiente para dar embasamento às
próximas etapas do processo de abertura”.
Marcus Vinicius

“Quantitativamente, pode ser entendida como representativa. Mas
respostas apresentadas nas questões denotam que não há convicção de
que a abertura, nos moldes em que foi apresentada, possa vir a ser
benéfica à profissão de relações públicas. As justificativas, a favor ou
contra, estão no campo das especulações: “dará mais visibilidade à
profissão”; “desacreditará a profissão”
Marta Busnello

“A leitura detalhada dos relatórios dos resultados das audiências públicas
realizadas nos Conselhos Regionais nos oferece dois aprendizados que, a
meu ver, são os mais relevantes a serem retidos na nossa experiência com
o resultado:
o primeiro é que a flexibilização não é uma prioridade para os
registrados. A participação nas audiências foi pífia, quase nula. E
não podemos, de maneira nenhuma, atribuir esta apatia a algum
descaso no processo de comunicação.
O segundo, não podemos, menos ainda, ao arrepio da intensa
manifestação no facebook, considerar tudo isto como inexistente.
Houve intensa participação nas redes sociais. Ao se considerar a
intensidade e a emocionalidade das manifestações das redes
sociais, o tema é candente para um grupo significativo de
profissionais.Por fim, o CONFERP promoveu de maneira intensa a
discussão. Abriu a questão em seu site, mandou comunicado aos
registrados e outros interessados na questão, incluiu as áreas
conexas da comunicação no debate, estimulou a discussão nas
redes sociais.
Paulo Cesar
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DIAGNÓSTICO
ANÁLISE DO RESULTADO DA CONSULTA
CATEGORIA 1
PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Como os profissionais se manifestaram sobre a abertura da
profissão do modo como ela foi apresentada pelo Conferp.
O que os profissionais pensam sobre os critérios
apresentados para o registro de novos profissionais.
O que os profissionais pensam sobre critérios diferenciados
de fiscalização para os novos registrados.
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Como os profissionais se manifestaram sobre a abertura
da profissão do modo como ela foi apresentada pelo
Conferp.
Em relação a essa pergunta especificamente, houve diversas manifestações com
opiniões e posicionamentos que vão de um extremo a outro.
Muitos são radicalmente a favor com argumentos avaliando os fatores que
envolvem o mercado, sua evolução e amadurecimento e até mesmo ocupação,
que colocaram a atividade na situação desfavorável que se encontra hoje e
afirmando que a abertura é uma alternativa positiva e um grande passo para o
início da solução dos problemas da profissão e da categoria.
Assim como, muitos outros se posicionaram no extremo oposto, afirmando
exatamente o contrário e alegando que a profissão chegou nessa situação por
responsabilidade própria, por ter cometido erros históricos (que continuam até
hoje sendo praticados) que a fizeram ficar marginalizada.
Outra parte, também significativa, posiciona-se no meio termo ponderando que a
abertura pode ser uma boa alternativa para resolver a situação atual, que tudo
indica que seja uma forma adequada para dar os primeiros passos para a solução
dos nossos problemas, mas que o assunto deve ser objeto de um estudo e
debate mais profundo.
Isto posto, conclui-se que “as opiniões manifestadas pelos profissionais estão
divididas, não existindo consenso ou maioria ampla em nenhum dos
posicionamentos, seja ele a favor, contra ou ponderado a respeito do processo de
abertura do campo profissional de Relações Públicas”.
Os relatórios dos 5 consultores indicam que não houve consenso e que os
próprios profissionais manifestantes não se expressam com clareza, muitas vezes
confundindo conceitos e princípios, com argumentos conflitantes entre suas
próprias opiniões, justificativas e posicionamentos.
Para compreender melhor essas posições, a análise foi dividida em três grupos:
“favoráveis” “não favoráveis” e “ponderados”.
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O que dizem os “Favoráveis”
Pelo lado dos que são a favor, entendem que se a situação permanecer como
está, todos perderão, pois não há possibilidade de reverter a situação com o atual
“staus quo” formado pela categoria e suas respectivas instituições e entidades e,
ainda mais diante do contexto atual, com a força da natureza e a dinâmica do
mercado.
As manifestações a favor da abertura se fundamentam pela necessidade de
correção de distorções existentes e a reorganização da atuação do profissional no
mercado, o que levaria a uma nova posição para enfrentar os desafios do futuro.
Os favoráveis argumentam que haverá valorização espontânea da profissão e
apontam para o fortalecimento da categoria, melhorando a qualidade dos
profissionais e ampliando a atuação dos mesmos no mercado de trabalho, sem
reserva de domínios, “equiparando” com outras profissões que têm o mesmo
perfil.
Entretanto, relacionam como muito importante à intensificação de fiscalização
para que não haja abusos neste processo de abertura regulamentada, revisão da
legislação e demonstram confiança em uma nova era que não seja limitada pelo
corporativismo.
Os favoráveis entendem que a fiscalização é uma forma efetiva de regular a
profissão e diminuir os descompassos existentes entre profissionais, para que
possam ser melhor aproveitados - dando respaldos às solicitações do próprio
mercado e incentivando novos profissionais a atuarem na área.

O que dizem os “Não Favoráveis”
Pelo lado dos que são contra, as alegações são de que haverá perda dos
espaços conquistados pela categoria, desrespeito à formação na graduação e
consequentemente a marginalização da profissão em detrimento de sua posição
no mercado.
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As manifestações contrárias à flexibilização concentram-se em questões como a
desvalorização, enfraquecimento, desmoralização, humilhação e falência da
profissão, com a perda do valor do diploma que poderá vir a ser um título inútil.
Existe a preocupação com a qualidade da futura formação profissional e grande
temor em relação á concorrência no mercado. Eles justificam que haverá invasão
de pessoas sem a devida formação para atuar como relações Públicas.
Os não favoráveis afirmam que o processo desconsidera os formados e os nivela
de maneira degradante perante os outros. Argumentam que a não exigência de
diploma de graduação eliminará o interesse pelo curso de relações públicas e
alegam que o curso de tecnólogo forma apenas o técnico em alguma coisa, não
nos fundamentos de relações públicas.
Ressaltam e reconhecem que existem aberrações na utilização errada da
nomenclatura de Relações Públicas, escondendo as atividades em cargos e
funções assemelhadas para fugir as fiscalizações profissionais. E sugerem a
inserção de entidades de classe como sindicatos, associações, etc. para que
cada uma, em suas áreas relacionadas, atuem conjuntamente para ao
fortalecimento da profissão.
Também reforçam que antes de fazer qualquer tipo de abertura, é melhor fazer
um levantamento de dados sobre a realidade da atividade e promover uma
fiscalização intensa. O argumento final dos não favoráveis está ligado à questão
das outras habilitações atuando em relações públicas. Eles alegam elas já
exercem funções de relações públicas e que se o Conferp abrir estará
oficializando uma invasão que já existe.

O que dizem os “Ponderados”
Pelo lado dos ponderados, destacam os ganhos e as perdas e evocam a
necessidade de um aprofundamento maior em todas as questões que envolva
mudança forte para a profissão e categoria.
Os ponderados também demonstram preocupações com a abertura para
tecnólogos e solicitam que sejam criados critérios específicos para garantir que
sejam bem enquadrados.
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Entretanto, demonstram desconfiança na ausência completa de informações mais
detalhadas sobre as consequências dessa “abertura” e as formas de
envolvimento de toda a classe para validar as medidas a serem adotadas.
Sugerem que o Conferp adote medida claras para a defesa dos profissionais que
cursaram faculdades e exigem diferenciais em relação ao tratamento a ser dado
aos “tecnólogos”.
Também sugerem que sejam tomados cuidados e medidas para que a profissão
não perca valor perante outras, e que diferencie os que são formados bacharéis
em relações públicas dos demais novos profissionais.

Sobre a Fiscalização
De modo geral, existe grande preocupação com a fiscalização. Todos os que se
referiram a ela, afirmam que o Sistema Conferp deve intensificar a fiscalização,
seja se permanecer a situação como está, seja se for realizada a abertura.
Também ficou registrado que há um sentimento de que se o Conselho não
consegue fiscalizar adequadamente hoje, como o fará após a abertura?

Sobre os Pósgraduados e Tecnólogos
A abertura para Tecnólogos foi alvo de muitas críticas, nesse nível a maioria
questiona a validade da abertura de registro e alerta que deve haver critérios
rigorosos, caso isso venha acontecer.
O desconforto pelo registro de tecnólogos se deve ao nível de conhecimento que
aqueles cursos proporcionam a esses profissionais. Consideram que o registro,
mesmo com anotações diferenciadas, na prática de mercado, terá equivalência ao
do bacharel. E que, por se tratar de curso reconhecido pelo MEC não se tem o
que fazer.
Também manifestaram preocupações quanto à equivalência dos registros de
bacharéis, pós graduados e tecnológicos em concursos públicos e em processos
de seleção. Há quem defenda que o Conferp deve cuidar para que os editais
devam especificar o “tipo” de profissional registrado que procura.
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Sobre as Audiências Públicas
As audiências públicas realizadas pelos Conrerps foram analisadas pelos
consultores que definem uma posição muito clara sobre elas.
Foram realizadas 13 audiências, sendo 3 no Rio de Janeiro e 2 em cada um dos
demais regionais.
Entre elas quatro (4) audiências se posicionaram contra a abertura proposta pelo
Conferp. São elas: uma no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e duas em
Recife.
As duas audiências do Recife foram marcadas pela ausência de profissionais.
A primeira audiência, realizada em 07.11 contou com a participação de 4
professores, duas conselheiras integrantes da diretoria executiva do Conrerp5 e
uma funcionária administrativa do Conrerp5. A segunda audiência, realizada em
16.11, na Escola Superior de Relações Públicas – ESURP, contou com 48
estudantes, uma profissional, duas conselheiras integrantes da diretoria executiva
do Conrerp5 e uma funcionária administrativa do Conrerp5.
As demais audiências (9) aprovaram a proposta de flexibilização e abertura da
profissão.
Em todas as audiências, mesmo naquelas que se posicionaram contra, houve
encaminhamento de sugestões para o Conferp. Entre elas, os integrantes das
audiências recomendam que o Conferp cuide para especificar critérios claros e
rigorosos para categorização dos registros. Que sejam assegurados benefícios
aos bacharéis e aplicados exame de proficiência específico para cada nova
categoria.
As audiências do Conrerp2 aprovaram a abertura, sem a inclusão dos tecnólogos
e o uma audiência realizada no Rio de Janeiro – FACHA – aprovou a proposta
com a sugestão de que a “iniciativa de flexibilização vigorasse, a título de teste,
por prazo inicial de 4 anos, ao final do qual o exame dos resultados alcançados
forneceriam os subsídios necessários para avaliar os impactos trazidos pela
flexibilização e, em caso de aprovação, adotar medida em caráter definitivo”.
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Todos os consultores consideraram que o nível de presença nas audiências foi
muito baixo, comprometendo a efetividade das manifestações. A principal crítica
dos consultores é de que isso demonstra a falta clara de interesse de todos profissionais, professores e estudantes para discutir o assunto publicamente.
Eles destacam também que em algumas audiências, que se posicionaram contra
a abertura, seus integrantes fecharam questão sem apresentar argumentos
plausíveis.
Algumas audiências manifestaram que não houve tempo de estudar o assunto
como deveriam e que isso prejudicou a avaliação plena da proposta apresentada
pelo Conferp.
Os integrantes da audiência realizada na “FACHA”, no Rio de Janeiro,
observaram que o Conferp não apresentou informações contrárias sobre a
abertura em seu site que pudesse proporcionar uma análise contextualizada e
reproduzisse o quadro controverso nas discussões em torno do assunto.
As que foram a favor, consideraram que haverá maior visibilidade da profissão a
partir da incorporação de novos profissionais e alegaram que essa melhoria seria
tanto para a imagem da profissão quanto para a saúde financeira dos Conrerps.
Na maioria das audiências, os participantes reconheceram a iniciativa do Conferp
em propor o processo de abertura para a discussão com os profissionais da
categoria.
O ponto focal comum de posicionamento nas audiências foi em relação aos
tecnólogos. Algumas audiências se posicionaram contra, outras manifestaram
preocupações em torno do registro para os tecnólogos. Receiam que se for aberto
o registro para tecnólogos, poderá não haverá mais necessidade de curso
superior para relações públicas.

Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas
SCS - Quadra 2 Bloco C Sala 107 Edifício Serra Dourada Asa Sul
70317-900 Brasília DF Fone (61) 3224-3183 Fax (61) 3226-7550

conferp@conferp.org.br - www.conferp.org.br - @conferp

13

O que os profissionais pensam sobre os critérios
apresentados para o registro de novos profissionais.
Os critérios foram um ponto muito debatido durante a consulta aos
profissionais.
Sem nenhuma dúvida, houve a indicação de que os critérios são os tópicos
mais importantes a serem considerados e definidos na questão da
flexibilização e abertura profissional.
Houve até alguns comentários de que se fazia necessário definir e aprovar
os critérios antes mesmo de se tomar a decisão ou não da abertura. Alguns
alegaram que a discussão e definição dos critérios são tão importantes que
pode representar o sucesso ou insucesso da medida proposta de abertura.
Na análise geral, as opiniões dos profissionais indicam que há uma divisão
entre eles.
Uma parte entende que os critérios estão bastante razoáveis e suficientes
para receber os novos registrados e que podem ser aperfeiçoados quando
forem discutidos em sua aprovação final.
Outra parte entende que se deve observar melhor a questão da
categorização dos registros e que eles sejam definidos clara e
rigorosamente na questão de pós-graduados e tecnólogos e que devem ser
classificados em condição especial inferior tecnicamente à condição plena
dos bacharéis em Relações Públicas.
Os posicionamentos se concentram na definição de que deve haver
destaque para os profissionais que cursam a graduação e exigências
específicas para os que são considerados técnicos e especialistas.
Como no exemplo a seguir apresentado por uma das regiões:
 o registro PLENO: concedido a profissionais com formação plena em curso
superior.
 o registro ESPECIAL: concedidos a profissionais beneficiados pela
flexibilização.
 o registro ESPECÍFICO: concedido a tecnólogos, que teriam autorização
restrita para o exercício da profissão.
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E ainda indicam que esse candidato deve “ter obtido diploma de curso de pósgraduação com foco em relações públicas oferecido por instituições de ensino
superior credenciada pelo MEC, cabendo aos Conselhos Regionais decidir, pelo
exame da grade curricular do curso, reconhecê-lo ou não como “curso com foco
em relações públicas”.
O exame de proficiência para essas novas categorias é apontado como condição
sine qua non a ser adotado como critério para o registro.
E que o registro somente pode ser concedido após o candidato “ter sido aprovado
em exame de proficiência escrito, formulado, aplicado e corrigido no âmbito dos
Conselhos Regionais”.
Do mesmo modo houve também quem se posicionasse pela mudança do que foi
apresentado;
Foi proposta mudança para o item “Quem poderá se registrar no Conrerp após a
abertura”. No tópico em que o “exigir que o profissional esteja atuando de maneira
formal e comprovada na área”, entendem que isso se comprovaria uma
ilegalidade e seria inconstitucional.
Alguns sugerem que as carteiras profissionais devem ser diferenciadas por cores
de acordo com a categoria do registro.
Por fim, também foram observadas a presença de “indecisos” e “neutros”, que
alegam terem dúvidas de quais seriam os melhores critérios e que não têm
opinião formada a respeito.
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O que os profissionais pensam sobre critérios diferenciados
de fiscalização para os novos registrados.
Os profissionais observam que não devem criar diferenciação específica para a
fiscalização dos novos registrados, pois a diferenciação já estará aplicada quando
ela for exercida a partir dos critérios definidos para as condições de registro.
Alguns alertaram, no entanto, para a questão da definição das anuidades, que
deve ser diferenciada e no caso dos tecnólogos se ele estará realizando
atividades pertinentes a sua categoria profissional.
Fora isso, a grande maioria entende que a fiscalização deve ser intensa e efetiva,
de modo a garantir que não haja exercício indevido ou abusos.
Entretanto, muitos afirmam que não têm segurança se isso poderá ocorrer, uma
vez que consideram a fiscalização atual ineficiente e que não imaginam que os
Conrerps conseguirão fiscalizar os novos profissionais futuramente.
16
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OPINIÕES MANIFESTADAS

Para ilustrar os posicionamentos apresentados nesse relatório diagnóstico foram
selecionadas e destacadas 10 frases significativas de cada posição: “favoráveis”,
“desfavoráveis” “ponderadas”.
Veja a seguir:
FAVORÁVEIS
“Fundamental para correção de distorções e valorização da profissão além de
possibilitar a resolução de conflitos quando regulariza profissionais que exercem
ilegalmente a profissão. No entanto, é necessário que seja feito com muita
parcimônia e que o exame seja realmente seletivo”.
“Venho defendendo a flexibilização já há muitos anos. Para mim, é essencial
permitir a participação de profissionais oriundos de outras formações, de modo a
enriquecer nossa própria atividade”
“A abertura é muito bem-vinda e vem regulamentar um fato que já acontece e só
vem enriquecendo nossa atividade: a presença de profissionais com outras
formações que acabam buscando uma especialização na área. A atividade e RP é
multidisciplinar e tem demandado, cada vez mais, uma multiespecialização e a
proposta do Conferp vem ao encontro deste cenário”
.
“Acho pertinente e bastante razoável. Já passamos do timing de promover uma
abertura que esteja sintonizada com as demandas das RP na comunicação
contemporânea e é mais do que razoável receber os colegas que atuam e
buscaram formação na área. Desde que respaldados por critérios, para que a
área continue protegida de aventureiros, é muito importante ampliar a comunidade
de profissionais de Relações Públicas. Não deve haver feudos porque a única
reserva de mercado que existe é a da competência”
“Vejo a iniciativa como uma adequação ao que já é praticado hoje por outros
conselhos e, como uma adaptação ao mercado de comunicação atual. Sendo
observados que deverá haver maior rigor na fiscalização do exercício das
atividades por cada "categoria" contemplada pelo conselho, além de prerrogativas
diferenciadas para cada uma das categorias”.

Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas
SCS - Quadra 2 Bloco C Sala 107 Edifício Serra Dourada Asa Sul
70317-900 Brasília DF Fone (61) 3224-3183 Fax (61) 3226-7550

conferp@conferp.org.br - www.conferp.org.br - @conferp

17

“Sou totalmente a favor da flexibilização da profissão. Temos de parar com o
círculo vicioso. Precisamos de um conselho forte para termos uma categoria forte!
Temos um mercado em constante transformação, onde não cabe mais um
comportamento corporativista”.
“Só posso dizer que estou emocionada. nunca pensei que veria este dia chegar...
meus parabéns a toda a equipe envolvida neste processo!”.
“Acho positivo. É preciso que se criem condições para que a profissão se torne
mais abrangente no mercado e que se legitimem os profissionais de comunicação
que efetivamente atuam como rps mesmo não tendo registro”.
“Parece que essa flexibilização poderá fortalecer a atividade relações públicas,
tendo em vista que todos que trabalham com comunicação nas organizações
estarão sob um mesmo "teto" e assim , a profissão será RP”.
“Participei das consultas que culminaram com as resoluções do Parlamento
Nacional e sempre concordei com a flexibilização. Entretanto, a forma como o
Conferp agora propõe supera as minhas expectativas, de forma que não apenas
concordo com a proposta, mas estou disposta a trabalhar por ela e a contribuir
com seu fiel cumprimento caso tenha êxito e torne-se parte da Lei”
18
NÃO FAVORÁVEIS
“Independente da forma apresentada, acho injusto com nós bacharéis, duvido que
se eu fizesse uma pós em medicina ou direito(ou qualquer outro curso) poderia
atuar registrado na área, isso desvaloriza nossa categoria, não vejo como olhar
para o futuro, mas como afundar nossa profissão”
“Não concordo! Como qualquer outra área de formação o profissional deve ter a
graduação específica para garantir a qualificação do setor. Se todos os Conselhos
resolverem fazer esta "flexibilização", em pouco tempo teremos advogados
atuando como médicos etc”
“As alegações não justificam a necessidade de abertura da profissão, e abre
precedentes para muitos outros profissionais que ilegalmente hoje exercem a
nossa profissão por uma omissão do Conselho em cobrar dos concursos públicos
e empresas privadas a obrigatoriedade da formação em RP para funções
exclusivamente nossa”.
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“Os objetivos que irão beneficiar a nossa profissão não ficaram claros. A área de
Comunicação em geral, principalmente RP, tem um grande problema em relação
às atividades de cada uma das habilitações, pois elas se confundem bastante e
acredito que com a flexibilização esse problema só tende a aumentar”.
“Sou contra. Esta flexibilização não favorecerá a categoria e dará margem para
fortalecer a percepção que o curso superior é dispensável nesse área”
Isso é ridículo! Paguei mais de 1000 reais por mês de faculdade para vcs
quererem abrir o registro para profissionais de outras áreas?!! Vcs são uma
vergonha para a classe dos RP’s. Se não cobrassem um absurdo de valor para
fazer o registro, com certeza teriam bem mais RP’s cadastrados, sem precisar
apelar para isso”.
“Acho que será um retrocesso para nossa profissão. A profissão é regulamentada,
por que voltar atrás? Há grande dificuldade para conseguir emprego, se abrirmos
o mercado para outras formações, inclusive técnico. Considero que será o fim dos
cursos de RP. Não podemos deixar que se banalizem os cursos de Comunicação
Social, como aconteceu com a habilitação jornalismo”.
“Vocês ficaram loucos? Isso é o cúmulo do absurdo, será o fim da nossa profissão
que já não é tão reconhecida como deveria aqui no Brasil e vêm e me fazem algo
assim?! É brincar com a nossa profissão e nos chamar de Palhaços”!
“No meu entender somente a Academia (Curso de nível superior) deve ter a
prerrogativa de formar os profissionais de RP e somente esses profissionais,
devidamente registrado em Conselho de classe podem e devem exercer a
profissão. Cursos de tecnólogos e afins (pós-graduação) não embasam o
indivíduo para o exercício da profissão. Ademais, acredito que acarretará no
descrédito da profissão e consequentemente, dos seus profissionais”.
“Totalmente inadequado, pois banaliza e torna menos importante o estudo de
Relações Públicas. Uma falta de respeito para nós, profissionais devidamente
capacitados que dedicamos 4 anos, aprendendo como lidar com os vários tipos de
públicos, como se comportar, a traçar estratégias e muitas outras atividades que
não serão tão bem desenvolvidas por profissionais não graduados nessa
atividade”.
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PONDERADOS
“Não vejo maiores problemas desde que seja exercida por Profissionais
capacitados, e que use de forma correta as habilidades inerentes a profissão”.
“Acredito que a abertura seja necessária para o fortalecimento da categoria.
Regulamentar esta demanda do mercado é importante para todos”.
“Esta é uma questão importante de ser debatida, porém delicada. Reconhecer que
há outros profissionais qualificados para exercer a função de RP sem ter
enfrentado 4 anos de faculdade não seria preocupante? Ao mesmo tempo, seria
hipocrisia não reconhecer que temos colegas de profissão que exercem as
atividades sem ter competências para tal. Para que a flexibilização seja viável é
necessário um exímio trabalho do CONFERP e dos CONRERP, pois corremos o
risco de banalizar a profissão. Ao mesmo tempo, ter o registro nos permite
dialogar melhor com os profissionais, com o mercado e trabalhar melhor em cima
das soluções”.
“Interessante desde que não contribua para a perda de legitimidade da profissão”.
“A forma que está sendo apresentada demonstra uma tentativa de valorização da
profissão”
“É plausível a iniciativa do Conselho no que diz respeito a essa discussão. Nossa
classe precisa ser mais unida e, provavelmente, essa abertura poderá contribuir
para isso”.
“Coerente com a realidade do mercado de trabalho brasileiro. Percebo que, ao
menos no Norte, a profissão de Relações Públicas é pouco conhecida pelas
empresas. Essa abertura, com base nos critérios apresentados, poderia contribuir
para uma maior divulgação das funções desse profissional, além de estimular a
formação de membros do Conselho mais fortes e unidos pelas causas da classe”.
“Entendo que o registro para profissionais pós-graduados em cursos condizentes
(ou gama deles) com as atividades e conhecimentos necessários para um
profissional de RP é correto, entendo porém que não deva ser dado registro para
tecnólogos, estando estes capacitados para algumas funções porém não para o
exercício da profissão com reconhecimento de registro”.
“Acredito que a realidade do mercado de trabalho coloca novos desafios à maioria
das profissões e não poderia ser diferente para Relações Públicas. Creio que há
uma necessidade de mudança na legislação, mas tenho dúvidas quanto à
incorporação de tecnólogos à categoria profissional”

Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas
SCS - Quadra 2 Bloco C Sala 107 Edifício Serra Dourada Asa Sul
70317-900 Brasília DF Fone (61) 3224-3183 Fax (61) 3226-7550

conferp@conferp.org.br - www.conferp.org.br - @conferp

20

PROFISISIONAIS DE OUTRAS ÁREAS
“Como pioneira.em organização de eventos, são 30 anos na área e não possuo
curso superior, sugiro para casos como o meu (devem ser poucos) uma
modalidade pelo tempo, experiência e continuidade no trabalho, para participar
deste maravilhoso projeto”.
“Vejo a necessidade de se criar um registro provisório, pois sou graduado em
Tecnologia em Marketing, resolvi somar com Relações Públicas, atuo no setor,
trabalho com consultoria em Marketing, verifico planejamento de Comunicação”.
“Acredito que seja muito importante para o mercado. Faria sim o meu registro,
pois creio que com a formação que hoje possuo e experiência de 10 anos na área
tenha capacidade para atender bem os requisitos da profissão, sem assim
desmerecer quem dela já faz parte. Com esta abertura vamos agregar
profissionais qualificados no mercado e fazer a categoria crescer e ser
reconhecida”.
“Acredito que a experiência prática é tão importante quanto uma graduação.
Partindo disso, acredito que um profissional atuante na área e com bagagens
prática, é capacitado para ser reconhecido como um profissional da área”.
“O mercado hoje em dia é muito flexível quanto à formação dos profissionais, o
que não quer dizer que isso não forme ótimos profissionais na área, muito pelo
contrário. Acredito que com a prática do trabalho e com uma especialização na
área, é o necessário para formar um excelente profissional, portanto, sou a favor
da abertura e faria meu registro sim”.
“A abertura da profissão fará com que o mercado se torne ainda mais competitivo,
os riscos são grandes mas não vitais para a população, já que o que está sendo
discutido não são as regras de controle e responsabilidades dos profissionais e
sim quem chamaremos de profissionais. Sou a favor, e caso eu me enquadrasse,
sim eu o faria”.
“O projeto é muito importante para fortalecimento da categoria. Sim. faria o meu
registro”.
“Sem dúvida faria o registro. Acho uma evolução do pensamento e postura do
sistema Conferp e dos relações públicas”
“Acho que seria um grande progresso para a área. Eu faria meu registro”.
“O projeto vai de encontro a minha aspiração, trabalho como organizadora de
eventos e é meu " sonho " ver a profissão reconhecida e oficializada”.
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DIAGNÓSTICO
ANÁLISE DO RESULTADO DA CONSULTA
CATEGORIA 2
PROFESSORES DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Como os professores se manifestaram sobre a abertura da
profissão do modo como ela foi apresentada pelo Conferp.
O que os professores pensam sobre os critérios
apresentados para o registro de novos profissionais.
O que os professores pensam sobre critérios diferenciados
de fiscalização para os novos registrados.
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Como os professores se manifestaram sobre a abertura da
profissão do modo como ela foi apresentada pelo Conferp.
Foram contabilizadas 15 manifestações de professores, e deste total, 10
professores são favoráveis à abertura e 5 se opõem a ela.
Apesar da posição favorável, defendem critérios rígidos para a obtenção do
registro profissional e a necessidade de legitimar Relações Públicas com sua
identidade própria, de forma eficaz.
No geral, há forte cobrança ao CONFERP, no sentido de promover mais
campanhas de divulgação da importância do papel dos relações-públicas.
Praticamente todos declararam ser contrários à abertura para os tecnólogos.
Somente um ponderou a favor, porém propôs a criação de curso específico de
Tecnólogo em Relações Públicas.
Os que não recomendam a abertura para o tecnólogo argumentam que a
formação técnica e humanística dos tecnólogos é incompleta e que é muito
provável o dano aos cursos de bacharelado, pois haverá flagrante vantagem
econômica para os cursos seqüenciais.
Os FAVORÁVEIS, de modo geral, pregam a criação de cursos específicos para
técnicos e tecnólogos, com especializações pontuais em cerimonial, eventos,
comunicação organizacional e institucional, visando abrir a profissão, mas
fortalecê-la com competentes prestadores de serviços.
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O que os professores pensam sobre os critérios
apresentados para o registro de novos profissionais.
Os professores não fazem menção específica ou avaliam pontualmente os itens
da lista de critérios. Recomendam, no entanto, uma fiscalização rigorosa, com
critérios adequados e exame de proficiência, além de registrarem alguma
desaprovação para os formados em nível técnico.

O que os professores pensam sobre critérios diferenciados
de fiscalização para os novos registrados.
Os professores defendem a unidade na fiscalização, ou seja, que não existam
diferenças na fiscalização entre novos registrados e bacharéis. Preconizam
apenas um Exame aplicado exclusivamente aos pós-graduados e tecnólogos.
Indicam que a fiscalização seja aplicada em caráter corretivo e não punitivo.
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DIAGNÓSTICO
ANÁLISE DO RESULTADO DA CONSULTA
CATEGORIA 3
ESTUDANTES DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Como os estudantes se manifestaram sobre a abertura da
profissão do modo como ela foi apresentada pelo Conferp.
O que os estudantes pensam sobre os critérios
apresentados para o registro de novos profissionais.
O que os estudantes pensam sobre critérios diferenciados
de fiscalização para os novos registrados.
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Como os estudantes se manifestaram sobre a abertura da
profissão do modo como ela foi apresentada pelo Conferp.
Foram registradas 89 manifestações de estudantes, sendo que a computação dos
votos se deu da seguinte forma:
Estudantes contra a proposta: 55
Estudantes a favor da proposta: 28
Estudantes neutros à proposta: 06
As manifestações ocorreram oriundas de todas as regiões brasileiras, norte,
nordeste, centro oeste, sudeste e sul. Entretanto houve uma polarização no
sudeste com grupos de estudantes de Minas Gerais e de São Paulo se
posicionando de maneira mais veemente, seja contra ou a favor.
Pelo resultado final a maioria dos estudantes é contra a abertura da profissão,
sendo que uma segunda parte é a favor e uma pequena parcela se posicionou de
maneira neutra, analisando os prós e contras, mas sem definir um
posicionamento concreto.
No grupo dos que são contra, algumas manifestações foram veementes e de
certa forma agressivas, com expressões baixas desqualificando a proposta ou a
própria postura do Conferp.
Um dos consultores afirma ter observado “uma reação muito negativa quanto ao
processo, por que entendem que se trata de um “retrocesso” no sistema de
formação profissional”.
Alguns criticaram a postura do Conferp indicando a ausência de propostas de
apoio à profissão no mercado e na universidade.
Chegam a alegar que a proposta de abertura é uma falta de respeito para com os
profissionais que passaram e passam anos em universidades, continuamente se
especializando, para passarem a concorrer com outros profissionais que não têm
diploma de Relações Públicas.
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Há declarações de receio de perderem mercado e vagas para profissionais de
outras áreas, uma vez que a profissão não é reconhecida pelos empresários e
isso vier a prejudicar mais ainda a identidade da profissão.
Os que são favoráveis acreditam no fortalecimento da profissão com essa
diversidade de participações de outras áreas, antevendo um salto de qualidade no
exercício da profissão, transformando em um case especial a oportunidade de
avaliar profissionais que atuam no mercado de RP.
Alguns consideram uma boa oportunidade para modernizar e melhorar a
identificação da profissão, mas são cautelosos quanto aos resultados a serem
obtidos.

O que os estudantes pensam sobre os critérios
apresentados para o registro de novos profissionais.
Para a maioria, os critérios são objetivos e adequados às aplicações que são
dadas à classificação das categorias. Mas também são de opinião que todas as
concessões se façam através de exames de proficiência e tempo de trabalho na
área que justificariam colar a profissão em outros profissionais.
Para alguns, os critérios podem colocar os profissionais graduados em
desvantagem competitiva, restringindo aos “formados” um mercado que pode
estar sendo colocado em extinção.

O que os estudantes pensam sobre critérios diferenciados
de fiscalização para os novos registrados.
Os estudantes defendam mais rigor na fiscalização do exercício profissional na
forma legal vigente. Entendem que somente a fiscalização poderá disciplinar a
melhor conduta na área de relações públicas.
A fiscalização já está diferenciada e assim deve ser mantida, exceto em relação
aos tecnólogos que não têm delimitado devidamente os campos de atuação
exatamente por carecerem de formação acadêmica.
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DIAGNÓSTICO
ANÁLISE DO RESULTADO DA CONSULTA
CATEGORIA 4
PROFISSIONAIS OUTRAS ÁREAS

Como os profissionais de outras áreas se manifestaram sobre a abertura
da profissão do modo como ela foi apresentada pelo Conferp.
O que os profissionais de outras áreas pensam sobre os
critérios apresentados para o registro de novos profissionais.
O que os profissionais de outras áreas pensam sobre critérios
diferenciados de fiscalização para os novos registrados.
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Como os profissionais de outras áreas se manifestaram
sobre a abertura da profissão do modo como ela foi
apresentada pelo Conferp.
No total foram 17 manifestações, envolvendo 7 jornalistas, 5 publicitários, 1
profissional de marketing, 2 de eventos e 2 estudantes de PP.
De todos os manifestantes, 16 manifestaram apoio à proposta de abertura,
declarando que fariam o registro no sistema.
Dos 7 jornalistas, apenas um ponderou se não seria melhor pensar em ações que
pudessem valorizar a profissão antes de promover a abertura.
Dos 17 profissionais, 11 declararam que atuam na área de relações públicas, 4
declararam que não atuam e os dois estudantes também não atuam na área.
Todos, no entanto, guardam expectativa de aprovação da proposta.

O que os profissionais de outras áreas pensam sobre os
critérios apresentados para o registro de novos
profissionais.
Todos os profissionais de outras áreas não se opõem aos critérios apresentados.
A maioria manifestou-se favorável aos critérios e apoiou a forma como foram
apresentados, considerados ponderados quando se trata de proteger a profissão
e adequados para a formatação de novos registrados.
Um profissional apresentou uma sugestão adicional, recomendando que o
Sistema crie condições de registro especiais dentro da legislação vigente.
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O que os profissionais de outras áreas pensam sobre
critérios diferenciados de fiscalização para os novos
registrados.
Nenhum dos profissionais de outras áreas se opõe aos critérios apresentados.
Uma profissional declarou que concorda com os critérios embora os considere
muito burocráticos, entretanto, considerou que é necessário para não haver
abusos.
Frases extraídas do capítulo “profissionais de outras áreas”
“O mercado hoje em dia é muito flexível quanto à formação dos
profissionais, o que não quer dizer que isso não forme ótimos profissionais
na área, muito pelo contrário. Acredito que com a prática do trabalho e com
uma especialização na área, é o necessário para formar um excelente
profissional, portanto, sou a favor da abertura”.
“Acredito que deva haver também alternativas para certos profissionais
poderem atuar nas Relações Públicas dentro da legislação vigente. A
profissão de RP, porém, não deve ser totalmente desregulamentada como
ocorreu no Jornalismo. Eu faria o registro sim como, por sinal, os tenho no
jornalismo e na publicidade”.
“Do ponto de vista de uma estudante e estagiária de Jornalismo que
trabalha com Relações Públicas, acho que a abertura da profissão seria
ótima. Assim que concluir meu curso, pretendo fazer uma pós relacionada
a Relações Públicas e certamente tentaria me registrar”.
“Sem dúvida faria o registro. Acho uma evolução do pensamento e postura
do sistema Conferp e dos relações públicas. Entendo que a ideia é de que
o RP consiga se diferenciar pela competência, não pela obrigatoriedade do
diploma.Nesse sentido, acho que são necessários dois movimentos. O
primeiro vcs já estão fazendo: agregar força às RPs pela incorporação
qualificada de quem atua na área. O segundo seria a meu ver uma maior
qualificação como foco nos cursos de graduação e pós. Exigir realmente
profissionais qualificados”.
“O projeto é muito importante para fortalecimento da categoria. Sim. faria o
meu registro. Um tanto quanto burocrático, mas totalmente necessário, pois
impossibilita o registro de oportunistas”.
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DIAGNÓSTICO
ANÁLISE DO RESULTADO DA CONSULTA
CONCLUSÕES GERAIS
Aqui se encontram as conclusões gerais de tudo
o que foi apresentado pelos manifestantes.
Trata-se do conteúdo condensado que orienta a
tomada de decisão por parte do Sistema Conferp.
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Conclusões Gerais
Independentemente da posição assumida, a grande maioria considera relevante e
ousada a posição do Conferp propondo o processo de abertura, principalmente
abrindo a oportunidade do debate entre os profissionais, professores, estudantes
e outros profissionais atuantes no segmento da comunicação.
De modo geral, a análise das respostas dos “profissionais”, considerando que a
diferença entre os “favoráveis” e “não favoráveis” é realmente pequena, observase que a posição dos “favoráveis” leva relativa vantagem, apontando para a
aprovação das medidas sugeridas.
Estes acreditam que a questão é adequada ao momento atual e corresponde às
expectativas profissionais, colocando em evidência critérios para aplicação mais
eficiente do sistema.
Considerando o resultado de outros estudos e consultas como o próprio
Parlamento Nacional, a pesquisa eletrônica realizada em 2009 e a consulta
realizada em 2010, esta consulta realizada em 2011, confirma e referenda o
resultado desses movimentos anteriores e indica a posição que o Conferp deve
assumir.
No capítulo dos “professores” ficou registrado que apesar do pequeno número de
participações as manifestações foram intensas e efetivas, como ficou evidenciado
com a atuação de professores na mobilização de estudantes dos cursos que
coordenam e lecionam, inclusive com a criação de páginas nas redes sociais a
fim de promover o debate e envolver o maior número de participantes em torno
dos interesses apresentados.
Além disso, numericamente, na página do hotsite, específica para esse fim, os
professores “favoráveis” superaram os “não favoráveis” configurando o dobro em
relação aos não favoráveis.
No capítulo dos “estudantes” houve maior participação, podendo-se considerar
uma situação proporcionalmente inversa em seus posicionamentos. A relação
comparativa entre os “não favoráveis” foi superior considerando o dobro em
relação aos “favoráveis”.
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Nesse caso específico, pode-se extrair por meio das observações durante o
acompanhamento, que a maior participação dos estudantes ocorreu exatamente
por causa da mobilização promovida pelos professores, pois se registrou o maior
número de participantes exatamente dos cursos em que os professores que se
mobilizaram nas redes sociais são coordenadores e professores.
Isso não tira o valor e a importância da participação, nem desqualifica os níveis de
posicionamento, mas o fato precisa ser registrado para que não haja dúvidas em
relação ao acontecido.
Entre os “profissionais de outras áreas” ocorreu o previsível comportamento
desse grupo. Embora o número de participações tenha sido pequeno, todos os
manifestantes declararam apoio e a intenção de fazerem os seus respectivos
registros profissionais.
A conclusão, no balanço final das audiências, demonstrou que, com exceção das
4 audiências que se posicionaram contra, as demais (9) que compõem maior
parte delas (70%), aprovaram o programa de abertura proposto pelo Conferp.
Houve, no entanto, a ressalva de que deve haver uma preocupação especial com
a questão da abertura para os tecnólogos. Entre as nove que aprovaram a
proposta, duas não aprovaram a abertura para os tecnólogos.
Com a consulta finalmente encerrada e consolidada com esse diagnóstico, resta
para todos nós considerar, portanto, que o momento agora não é mais de opinião,
mas de decisão, como colocado pelo consultor Celso Alexandre, em seu relatório
de análise.
Segundo ele “os riscos quanto a fazer a abertura via Resoluções existem, e estão
bem colocados pelos assessores jurídicos. Com o resultado de mais essa
consulta, é preciso ter atitude e fé de que a Abertura será a mudança anunciada e
desejada e que irá contribuir para por fim às angústias e mazelas que constaram
na proposição da chapa Inovação e Sustentabilidade e que são vividas pela
categoria nos últimos anos”.
Fica, portanto, a recomendação, como conclusão desse diagnóstico, que a
decisão deve ser tomada.
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Entretanto, antes que a decisão se transforme em atitude, esse diagnóstico será
submetido, à apreciação dos profissionais, por meio de uma apresentação pública
no site do Conferp, a fim de colher, exclusivamente, a opinião dos Profissionais de
Relações Públicas registrados e ativos no Sistema Conferp.

A diretoria executiva do Conferp
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DIAGNÓSTICO
ANÁLISE DO RESULTADO DA CONSULTA
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE
O PROCESSO DE CONSULTA E
SEUS DESDOBRAMENTOS
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CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCESSO DE CONSULTA
As considerações apresentadas aqui se caracterizam pela análise observatória do
processo durante a fase de consulta aos profissionais e do seu desdobramento
provocado pela divulgação, participação e envolvimento de profissionais, que
manifestaram suas opiniões em torno dos assuntos propostos pelo Conferp.
Nesse período, pode-se observar a inclusão de muitos aspectos adicionais e
adjacentes, conseqüência das variadas interpretações a respeito do assunto
principal, considerado candente e extremamente polêmico para uma categoria
que carrega 42 anos de “staus quo”.
Alguns desses assuntos dominaram as atenções, por um determinado momento,
mobilizando muitos profissionais que se agruparam em distintas posições,
atribuindo importância maior do que o assunto principal foco e objeto da consulta.
Muitos desses assuntos e posicionamentos agregaram qualidade, trazendo novas
reflexões para o tema e consequentemente maior profundidade ao debate.
Entretanto, outros vieram apenas alterar a natureza do debate desviando o foco
das discussões para aspectos baseados em premissas equivocadas ou, às vezes,
puramente emocionais.
De qualquer modo, esse clima contribuiu imensamente para tornar o debate
amplo e abrangente, pois alcançou profissionais, professores e estudantes de
todas as regiões representadas no Sistema Conferp, fazendo com que o processo
alcançasse os objetivos de estimular o debate com ampla mobilização e
participação.
Validade da Consulta e Representatividade
Em vários momentos discutiu-se a validade da consulta e sua representatividade.
Entretanto, a intensidade e amplitude verificadas, atribuíram ao processo a
legitimidade necessária para que fosse considerado representativo das opiniões
dos profissionais integrantes da categoria.
O debate extrapolou os meios disponibilizados pelo programa e alcançou vários
segmentos das redes sociais, que foram além daqueles específicos de Relações
Públicas como as páginas de facebook, blogs, twitters e tantos outros que se
puderam observar e acompanhar.
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Outro posicionamento amplamente debatido foi de que a abertura permitiria aos
profissionais formados em outras áreas, com apenas uma especialização, ocupar
os espaços dos profissionais formados em Relações Públicas.
Esse argumento demonstrou um equívoco e o não reconhecimento de uma
realidade já exaustiva e concretamente comprovada de que esses alegados
espaços já estão ocupados por um cem número de profissionais de outras áreas.
Fato inequívoco e estabelecido no mercado, que levou o Conferp a propor uma
abertura legal a fim de corrigir tal distorção e devolver à categoria a
representatividade aos profissionais formados na área, com o reconhecimento
justo e legal do direito de ser preferencial.
Essa percepção não foi devidamente observada e as interpretações equivocadas
levaram alguns profissionais a se colocarem contra a proposta apresentada pelo
Conferp.
Propósitos pré-definidos e manipulação
Outro fato observado durante o período da consulta foi a formação de dois
posicionamentos opostos que conflitaram entre si em relação ao real propósito do
programa apresentado pelo Sistema Conferp.
Destacaram-se dois grupos, que afirmavam:


que a proposta apresentada para a flexibilização e abertura do registro
refletia claramente um posicionamento prévio do Conferp, a favor da
abertura e que a proposta do debate serviria apenas para uma ação
política como forma de legitimar o que o Conferp já havia decidido. Muitos
alegaram que a proposta, da forma como foi apresentada, se configurava
mais como um referendo, pois o próprio conteúdo havia sido apresentado
de modo a transmitir a impressão de que a decisão já estaria tomada.



que Conferp tinha como objetivo prévio fazer a manutenção do “staus quo”
e que a proposta de abertura seria apenas uma cortina de fumaça para que
o Conferp declarasse, com o respaldo do resultado da consulta, sua
decisão de manter a situação tradicional da regulamentação como está.
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Essas foram duas abordagens que perderam sentido ao longo dos debates, uma
vez que não encontraram guarida / respaldo entre todos os participantes do
movimento.
O fato de a proposta apresentar tópicos definidos como os pareceres jurídicos dos
assessores jurídicos dos Conrerps, a definição de critérios básicos para a
abertura e registro profissional e a elaboração das próprias minutas de resoluções
se deu em função de embasar legal e tecnicamente o que se propunha. Não o de
impor uma condição previamente definida. Até porque isso representaria
imaturidade e irresponsabilidade ao se propor alguma ação oficial que se
comprovasse posteriormente ilegal.
Portanto, a proposta apresentada pelo Conferp, não era objeto de decisão prévia
e de interesse de manipulação de posicionamentos, ao contrário, era resultado de
estudo e aprofundamento dos temas para embasar os profissionais que durante a
consulta poderiam avaliá-los e refutá-los se desejassem.
Contudo, a diretoria-executiva do Conferp nunca negou que a proposta
representava o desejo e a expectativa de uma ação que viesse promover uma
mudança real e concreta que a categoria anseia há muitos anos, mas que não
teve, em sua história, a oportunidade de assumir e implementar.
A falta proposital de informação
Houve também outra questão que representou um forte questionamento em
relação ao nível de informação oferecido pelo Conferp sobre o programa de
flexibilização. Muitos alegavam que a falta de informação era proposital para
manutenção de sua ideologia.
Basicamente foi questionado o seguinte:





qual era o posicionamento real do Conferp?
quais seriam os critérios para se adotar e efetivar o registro dos novos
profissionais?
quais seriam as consequências reais caso a abertura viesse a se
concretizar?
Qual a garantia de que esses novos profissionais viessem atender ao
chamado do Conferp para se registrarem ou aceitassem essa nova
condição imposta a eles?
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Em relação a essas perguntas, o Conferp procurou esclarecer que:
1. o objetivo principal do Conferp era de ouvir a categoria, tanto que
declarou em todas as oportunidades que, independente do número de
manifestantes, assumiria a posição relativa ao resultado da consulta,
seja ele qual fosse. Entretanto, os integrantes da diretoria-executiva do
Conferp nunca omitiram opinião individual a respeito de suas posições.
2. com o mesmo espírito, o Conferp apresentou critérios básicos para
discussão, avaliação e sugestões dos profissionais, sobre os quais, os
profissionais poderiam se manifestar como desejassem, até mesmo
sendo contrários a eles ou apenas rejeitando-os.
3. o Conferp tinha a leitura da situação atual, na qual baseou a elaboração
do programa. A proposta apresentada se configurava como a forma que
o Conferp visualizava o contexto e acreditava que seria justo evoluir.
Mas não poderia se antecipar fazendo ilações sobre o futuro. Aliás, a
proposta de discussão foi apresentada justamente com esse propósito,
para que toda a categoria pudesse refletir e responder à pergunta
diretamente com suas opiniões, reflexões e expectativas.

Recuperar financeiramente o sistema
Uma questão final foi a de que a proposta tinha como finalidade, quase exclusiva,
criar meios e mecanismos para aumentar a arrecadação e dar suporte financeiro
para os Conrerps. Muitos profissionais alegavam que essa seria uma medida
efetiva de aumentar a receita por meio das anuidades e que isso alavancaria os
Conrerps a fim de investir mais em fiscalização e outras ações.
A interpretação de que a proposta tinha a finalidade exclusiva de arrecadação é
um entendimento equivocado, pois não seria responsável da parte do sistema
propor e talvez criar uma situação de mudança legal apenas para recompor
financeiramente o sistema, nem seria inteligente.
É claro que uma das conseqüências advindas de uma mudança nesse sentido,
seria a maior arrecadação por meio de anuidades, mas esse não foi o propósito
da proposta. O Conferp, em nenhum momento, trabalhou com essa perspectiva.
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A bem da verdade, os propósitos foram sempre mais elevados do que apenas a
recuperação financeira do sistema, ainda que ela seja crucial para sua
sobrevivência.
O propósito, em todo o modelo da proposta, foi o de encontrar meios de recuperar
e reposicionar a profissão de relações públicas no mercado e consequentemente
colocar o profissional em posição de preferência na condução e coordenação da
atividade de Relações Públicas.
Se, do ponto de vista legal, o profissional tem essa posição, porque é a única
categoria que tem um respaldo por meio de uma legislação federal, ele ainda não
tem a legitimidade da posição conferida pela sociedade ou pelos segmentos que
está envolvido.
O propósito do programa é o de legitimar o Profissional de Relações Públicas em
sua verdadeira concepção. Os critérios técnicos de registro e suas respectivas
classificações conduzem o quadro para essa condição, porque o registro do
bacharel está preservado e os demais registros são classificações em níveis
especiais em relação ao nível do bacharel.
Legitimidade e Legalidade
Por fim, o debate teve tantos desdobramentos, posicionamentos e polarizações,
às vezes com profundidade e racionalidade, às vezes com superficialidade e
emocionalidade, mas sempre de forma absolutamente espontânea e natural,
expondo e tornando pública a essência da categoria com suas idiossincrasias,
crenças e descrenças, inquietudes, desalentos, anseios e ansiedades, erros e
acertos, qualidades e defeitos, expondo tudo o que ela realmente é.
Enfim, a natureza do debate, com sua intensidade, atribuiu de maneira
inequívoca, ao presente diagnóstico, a representatividade e legitimidade do
processo.
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Este é um dos capítulos mais importantes deste relatório diagnóstico, pois
nenhuma das questões e definições deste documento poderia ser apresentada se
não houvesse a participação e combinação do trabalho e dedicação de cada um
dos integrantes que fizeram esse processo acontecer.
Não nos referimos à produção desse relatório, nem mesmo deste programa, mas
de todo ao processo que iniciou com a eleição desta nova gestão, em janeiro de
2011, com a união e comprometimento da atual diretoria-executiva do Conferp,
que tomou posse com a condição de promover a mudança completa e radical do
Sistema Conferp, sem condicionantes, atenuantes ou agravantes.
Tem se que reconhecer o papel de uma diretoria que assumiu para si a
responsabilidade de encarar o desafio e mudar o Sistema Conferp em sua
essência e natureza. Mais do que isso, de desafiar o conservadorismo, o
corporativismo, o cartorialismo do sistema e enfrentá-lo com todas as forças para
que sua modernização ocorresse a qualquer custo.
Tudo isso em nome do propósito de devolver o que a profissão de relações
públicas ofereceu para a realização dos ideais, dos anseios da vida profissional
de cada um. Mas sem ingenuidade, sem o purismo de achar que bastava a
mudança, a simples transferência de lado, da composição com os modismos e
imposições inconseqüentes do mercado, por que não foi assim que a diretoriaexecutiva do Conferp vislumbrou o processo de mudanças que deveria submeter
o Sistema Conferp.
Foi sabendo que encontraria oposição, resistências, contradições e imposição de
dificuldades para que os ideais da mudança pretendida pudessem ser
alcançados.
Dois anos de mudanças, de reposicionamento interno, da gestão administrativa
financeira, de postura com os Conrerps, de postura com a categoria, de postura
com o mercado e com a sociedade.
Agradecemos a esta diretoria-executiva que, certamente, não irá deixar as pedras
nos mesmos lugares onde foram encontradas........
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Também devemos registrar nesse documento o agradecimento ao grupo de
diretores-executivos dos Conrerps que permanecem até aqui e que formam o
melhor grupo e mais forte de todos os tempos. Eles formaram alianças com o
Conferp para cuidar de seus regionais e promoverem as mesmas mudanças
iniciadas pela diretoria-executiva do Conferp.
Agradecimento a todos os que fizeram parte do planejamento estratégico e o
aprovaram. A todos os que ajudaram a implantá-lo e a cumpri-lo.
O Sistema Conferp faz um agradecimento especial aos profissionais que
colaboraram na preparação do Programa de Flexibilização e do Projeto de
Consulta aos Profissionais e que contribuíram com suas sábias ponderações,
idéias e sugestões, bem como aos integrantes da equipe de avaliação e
diagnóstico final, que dedicaram horas na leitura e análise das mensagens
recebidas e preparam o diagnóstico final com a qualidade apresentada.
Os agradecimentos especiais à diretoria executiva do Conferp pela definição e
preparação do Planejamento Estratégico e o Programa de Flexibilização, à
gerente de Relações Públicas Themis Santos que atuou como coordenadora da
implantação do Planejamento Estratégico e do Programa de Flexibilização, desde
sua preparação até o acompanhamento das audiências publicas realizadas pelos
Conrerps e à assistente administrativa, Maria Mendonça, pelo apoio na condução
final dos trabalhos.
Agradecimento especial ao assessor jurídico do Conferp Dr. Aguinaldo Braga, que
conduziu de forma brilhante e exemplar o estudo sobre a avaliação legal do
processo de abertura e a condução e elaboração das resoluções normativas para
a abertura.do registro profissional.
Assim como, também registrar o agradecimento especial aos assessores jurídicos
dos Conrerps que compuseram a equipe do Dr. Aguinaldo na elaboração do
estudo e dos pareceres jurídicos sobre o tema.
Dra. Cíntia Leite Rodrigues
- Conrerp 1ª Região
Dr. Luis Carlos Massoco
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Dr. Aguinaldo de Oliveira Braga
- Conrerp 3ª Região
Dr. Fernando Antônio Moretto
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Dr. Hamilton Félix Rosal
- Conrerp 5ª Região
Dra. Daniella de Castro Vasconcelos - Conrerp 6ª Região
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Agradecimento especial ao profissional responsável pela criação e construção do
hot site da Consulta, seu acompanhamento e monitoramento, Wallace Ischaber –
Conrerp 3ª Região – nº 2074.
Também recebem o agradecimento especial pela participação efetiva e pelo
comprometimento as diretorias-executivas dos Conrerps, que, cada um a seu
modo, dedicaram tempo e esforço em sua implantação e desenvolvimento.
E com o devido destaque, os agradecimentos aos coordenadores do programa
em cada um dos Conrerps:
Manoel Marcondes Machado Neto
Silvana Mendes Nader
Valdeci Correa Ferreira
Flávio Roberto Gava
Cibele Pinheiro Almeida
Bernardo De Fellipe Jr.

- Conrerp 1ª Região - nº 3474.
- Conrerp 2ª Região - nº 2819
- Conrerp 3ª Região - nº 2061
- Conrerp 4ª Região - nº 2153
- Conrerp 5ª Região - nº 1444
- Conrerp 6ª Região - nº 154

Também registrar o agradecimento especial a toda a categoria que soube, a partir
do chamamento do Conferp, compreender o momento apresentado, a razão da
consulta e a importância da participação, seja pela manifestação oficial ou
participação nos debates que se espalharam por todo o Brasil, em vários meios e
formas de comunicação.
Todos estiveram comprometidos, porque todos contribuíram com seu respectivo
nível de participação. Todos de uma maneira ou de outra manifestaram sua
posição:


aqueles que estabeleceram relacionamento e envolvimento direto com o
registro de suas opiniões,



aqueles que tiveram participação indireta apoiando o movimento,
divulgando e comentando a iniciativa,



aqueles que não se manifestaram oficialmente por meio do site de
consulta, mas que tiveram participação inquestionável se posicionando de
forma crítica ou apoiando o Sistema Conferp em seus meios de
comunicação e nas redes sociais.
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Também registrar o agradecimento especial aos profissionais consultores que
trabalharam na elaboração dos relatórios finais apresentando a primeira versão
das conclusões do material colhido durante o período de consulta aos
profissionais.
Marcus Vinícius de Jesus Bonfim
Paulo de Tarso Moreira Marques
Celso Alexandre de Sousa Lima
Paulo Cesar Coelho Ferreira
Marta Busnello Alves

- Conrerp 2ª Região – nº 3486
- Conrerp 2ª Região – nº 1042
- Conrerp 3ª Região – nº 588
- Conrerp 3ª Região – nº 450
- Conrerp 4ª Região – nº 2093

A diretoria executiva, em nome do Sistema Conferp, agradece a todos que
participaram contribuíram para o sucesso desse magnífico programa.

Abraços
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Flávio Schmidt

Jorge Eduardo Caixeta

Presidente do Conferp

Secretário-executivo do Conferp

Conrerp/2ª – 1723

Conrerp3ª –

Brasília, 31 de Maio de 2012
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Tesoureiro do Conferp
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