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y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca
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Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.”

( poeta espanhol Antonio Machado)
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Introdução

A

chapa Ação Democrática, eleita em 2012 para a gestão
do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas para o período 2013-2016, apresenta aos colegas Relações-Públicas e outros profissionais que atuam na área de
Comunicação nas organizações o relatório de sua gestão.
Os conselheiros eleitos em 2012 foram: Andréia Silveira
Athaydes, Eliezer Freitas de Almeida Cruz Neto, Elizabeth
Pazito Brandão, Maria José dos Santos Oliveira, Kátia Filippi
Pecoraro, Ludmila Aparecida de Souza Costa e Paulo Oséas
de Carvalho, como membros efetivos; Celso Alexandre de
Souza Lima, Ethel Shiraishi Pereira, Francieli Mognon, Gustavo Eugênio Hasse Becker, Maria Luiza Delgado Assad, Natália
Gomes Dantas e Tiago Mainieri de Oliveira, como membros
suplentes. No decorrer da gestão, os conselheiros Eliezer F.
A. Cruz Neto, Ludmila Aparecia de S. Costa, Maria Luisa Delgado e Paulo Oséas de Carvalho renunciaram a seus mandatos e os conselheiros suplentes Tiago Mainieri de Oliveira,
Ethel Shiraishi Pereira e Gustavo Eugênio Hasse Becker passaram a exercer o cargo de conselheiros efetivos.
A proposta de trabalho da chapa Ação Democrática para
o período 2013-2016 foi consolidada no documento-síntese
elaborado após discussão entre seus membros e do levantamento de posicionamentos e sugestões de todos.
Porém, como bem sabem os profissionais de Relações
Públicas, o planejamento é o que se pretende fazer inicialmente e não o caminho percorrido e as propostas tiveram
que ser revistas pelos mais variados motivos: falta de recursos materiais e humanos, necessidade de atender às questões burocráticas e enfrentar as dificuldades impostas pela
natureza jurídica de autarquia pública da entidade, divergências internas do Sistema, arcabouço jurídico desgastado
e receio generalizado dos integrantes do Sistema Conferp de
enfrentar as mudanças necessárias, consideradas extremamente polêmicas.

O Relatório de Gestão compreende as propostas da chapa
Ação Democrática, as principais ações e atividades, com destaque para o processo de atualização da legislação, que foi o
foco principal desta gestão, a implantação da nova carteira
de identidade profissional, as parcerias, as campanhas, anexos com os relatórios sobre as assessorias contábil e jurídica,
a pesquisa entre os registrados e a consulta pública sobre o
Código de Ética. Apresenta também os esclarecimentos sobre o acirramento do maior problema que a gestão enfrentou que foi – e continua sendo − a sobrevivência do Sistema
Conferp cujo horizonte é cada vez mais estreito.

PRopostas
da chapa
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O

documento síntese das propostas da chapa Ação Democrática está colocado a seguir, tal como foi apresentado aos profissionais de Relações Públicas por ocasião
do lançamento da chapa, em 2012.

Propostas da chapa Ação Democrática
Princípios norteadores:
- Transparência nas ações e agilidade nas informações;
- Estreitamento do relacionamento do Conferp com seus públicos de interesse
através da comunicação digital;
- Operacionalização da flexibilização da Lei 5.377/67.

Compromissos assumidos na gestão anterior e mantidos na atual:
- Confecção da nova carteira profissional (smart card);
- Flexibilização da Lei 5.377/67.

Desafios e oportunidades
- Aproximação com o mercado de trabalho;
- Aproximação, integração e mobilização dos registrados;
- Representação da categoria em diversas instâncias dos poderes legislativo,
executivo e judiciário do país;
- Parcerias com as entidades coirmãs nacionais e estrangeiras;
- Revisão do processo de fiscalização do Sistema Conferp;
- Elaboração do Plano de RP para a Copa do Mundo nas cidades-sede.

Estratégias para vencer desafios e aproveitar oportunidades:
- Instalação, operacionalização e divulgação das ações do Comitê Especial de
Flexibilização da Lei;
- Instalação, operacionalização e divulgação das ações das Comissões Permanentes (Ética e CPTP);
- Instalação, operacionalização e divulgação das ações dos Grupos de Trabalho
(Relacionamento com universidades e estudantes; Relacionamento com mercado e profissionais; Relacionamento com governo e entidades; Relacionamento
com imprensa e redes sociais online);
- Discussão, preparação e execução de plano conjunto de ações para o Sistema
Conferp.

Comitê Especial de Flexibilização da Lei
Objetivos e Responsáveis

Objetivos: analisar documentos até agora existentes sobre a flexibilização da
Lei; propor plano de ação nacional, orientando e coordenando sua execução;
municiar grupos de trabalho com informações sobre a execução do plano de
flexibilização; organizar e conduzir a revisão do processo fiscalizatório em função das alterações oriundas da flexibilização (redução de procedimentos – situação intermediária e situação final).
Conselheiros: Andréia Athaydes, Elizabeth Pazito Brandão e Maria José de Oliveira.

Comissões Permanentes
Objetivos e Conselheiros Responsáveis
Comissão Permanente de Ética
Objetivos: repensar o atual Código de Ética da profissão, encaminhando proposição adequada às demandas atuais; assumir papel proativo, emitindo manifestação sobre as questões político-econômicas e socioculturais da sociedade
brasileira que transgridam os preceitos éticos; realizar atividades previstas no
Regimento Interno do Sistema.
Conselheiros: Andréia Athaydes (presidente), Tiago Mainieri (secretário-geral),
Celso Alexandre, Ethel Pereira, Francieli Mognon, Gustavo Becker, Maria Luiza
Assad e Natália Dantas.

Comissão Permanente de Tomada e Prestação de Contas
Objetivos: acompanhar e fiscalizar as despesas realizadas pela diretoria-executiva; analisar e emitir parecer sobre as prestações de contas dos Conrerps;
realizar as atividades previstas no Regimento Interno do Sistema.
Conselheiros: Paulo Ozeas, Natalia Dantas, Maria Luiza Assad e Eliezer Cruz.
Posteriormente, em função da renúncia de conselheiros, a Comissão passou a
ser constituída por Gustavo Hasse Becker, Ethel Pereira e Natália Dantas.
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Grupos de Trabalho

Objetivos e Sugestão dos Conselheiros Responsáveis
Relacionamento com o Mercado e Profissionais
Objetivos: promover a aproximação entre as entidades representativas do empresariado e os profissionais de comunicação a fim de legitimar a profissão;
operacionalizar as ações relativas a esse segmento de público no que diz respeito à flexibilização da Lei 5.377/67.

Relacionamento com Universidades e Estudantes
Objetivos: promover a aproximação entre as coordenações de Curso de Graduação e Pós-Graduação na área e estudantes; operacionalizar ações relativas a
esse segmento de público no que diz respeito à flexibilização da Lei 5.377/67.

Relacionamento com Governo e Entidades Internacionais
Objetivos: promover a aproximação entre instâncias governamentais a fim de
implementar um reconhecimento da legislação atual de RP; aproximar-se de
entidades internacionais de Relações Públicas com o intuito de estabelecer parcerias; operacionalizar as ações relativas a esse segmento de público no que diz
respeito à flexibilização da Lei 5.377/67.

Relacionamento com Imprensa e Redes Sociais Online
Objetivos: dar visibilidade às ações realizadas pelo Comitê Especial, pelas
Comissões Permanentes e os demais grupos de trabalho; monitorar as redes
sociais online sobre questões relacionadas ao Sistema Conferp e às Relações
Públicas, auxiliando a diretoria-executiva e os GTs na tomada de decisões; organizar e capacitar os Regionais para a elaboração coletiva do Plano de RP para as
cidades-sede da Copa do Mundo, a exemplo da Delegacia da Bahia.
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CAPÍTULO 1

Principais
Realizações
da Gestão
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1. Atualização da Legislação
Um dos principais compromissos da chapa que assumiu o Conferp em 2013 foi promover a atualização da Lei 5.377/67 e, por conseguinte, das legislações correlatas.
A necessidade de atualizar as regras para o registro profissional é objeto de preocupação do Conferp desde o Parlamento Nacional, realizado nos anos 1995 e
1996 e que deu origem à “Carta de Atibaia”, documento que se tornou mais conhecido que os resultados do Parlamento. Ainda assim, somente em 2005 foi
possível encaminhar o projeto de lei 324/2005, que apresentava a proposta do
Conferp para atualizar a regulamentação da profissão de Relações Públicas. O
projeto foi apresentado pelo então senador Marco Maciel, mas não foi adiante.
Em 2010 e 2011, o Conferp realizou pesquisa de âmbito nacional com os profissionais registrados sobre o tema e publicou dois relatórios, um em novembro de
2011 e outro em maio de 2012.
A atual gestão assumiu o compromisso de encaminhar a flexibilização da legislação e com este objetivo levou o tema para ser debatido na 2ª Reunião do Órgão
Consultivo, realizada nos dias 1 e 2 de dezembro de 2013, no Rio de Janeiro, que
aprovou a criação de uma Comissão Especial responsável por receber contribuições, organizar o debate e elaborar o documento final. A Plenária do Órgão
Consultivo aprovou a criação da Comissão de Flexibilização, sob a coordenação
da Conselheira Elizabeth Pazito Brandão, ficando a composição da Comissão a
cargo da Diretoria-Executiva e dos Conselheiros Efetivos do Conferp.
Os critérios aprovados na 2ª Reunião do Órgão Consultivo, conforme registrado
em ata, estão colocados a seguir.
I - Para obtenção automática do registro profissional:
a) Portadores do diploma de graduação em Relações Públicas;
b) Portadores de diploma de curso superior de tecnologia no campo das Relações Públicas e Comunicação (com registro diferenciado e delimitações de exercício a serem definidas e regulamentadas).
II – Para obtenção mediante exame de proficiência:
Portadores de diploma de pós-graduação (lato e stricto sensu) no campo de conhecimento das Relações Públicas e Comunicação Organizacional.
III – Para obtenção mediante comprovação de exercício profissional na área de Relações Públicas e Comunicação Profissional e exame de proficiência profissional.
a) Portadores de diploma de bacharel em Comunicação;
b) Portadores de diploma de pós-graduação (lato e stricto sensu) em áreas afins.
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Ficou decidido também que o desdobramento dos critérios aprovados, assim
como os prazos para vigência, o tipo de proficiência e o tempo de exercício profissional a ser comprovado, bem como outros detalhes decorrentes, seriam definidos por Comissão Especial a ser criada para este fim.
A Comissão Especial para a Flexibilização foi instituída pela Portaria Conferp 141/2014, de 21 de fevereiro de 2014, e complementada pelas Portarias
142/2014, que nomeou o representante da agência Edelman Significa, e pela
Portaria143/2014, que nomeou os três profissionais de Relações Públicas que
apresentaram suas candidaturas de acordo com os termos do Edital 1/2014 que
abria três vagas para jovens profissionais de até 30 anos, com atuação comprovada na área de Redes Sociais.
A Comissão foi constituída por representantes das seguintes instituições: Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP), representada por sua diretora, Maria Aparecida Ferrari; Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje),
representada por seu diretor presidente, Paulo Nassar; Associação Brasileira de
Agências de Comunicação (Abracom), representada pela presidente do Conselho
Diretivo, Gisele Lorenzetti; Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações Públicas (ABRAPCORP), representada por sua presidente, Claudia Peixoto de Moura, Institute of Public Relations (IPR), da Universidade da Flórida, EUA, e a Global Alliance for Public Relations and Communication
Management, representados por Juan Carlos Molleda, Edelman Significa, como
instituição representativa do mercado de trabalho, representada por seu diretor,
Rodolfo Araújo; e, por fim, as conselheiras federais Kátia Filippi Pecoraro e Elizabeth Pazito Brandão. Esta última coordenou a Comissão.
Integraram ainda a Comissão os três representantes de jovens profissionais que
responderam ao Edital 1/2014: Agatha Eugênio e Franco Camargo Paraventi,
Marcus Vinicius de Jesus Bonfim e Pedro Prochno.
A Comissão debateu o tema por mais de dois meses, tendo por base o documento aprovado durante a 2ª Reunião do Órgão Consultivo, realizada em dezembro
de 2013. As diversas contribuições foram compiladas pelo Conferp em um documento que foi levado a 3ª Reunião do Órgão Consultivo, realizada em Brasília,
nos dias 24 e 25 de maio de 2014, que, após novos debates, aprovou os critérios
para a obtenção do registro profissional de Relações Públicas. Estes critérios seriam divulgados e levados para a aprovação dos profissionais registrados.
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CRITÉRIOS APROVADOS PELO ÓRGÃO CONSULTIVO
DO CONFERP EM MAIO DE 2014
I. Portadores de diplomas de bacharelado em Relações Públicas e nos cursos
autorizados pelo MEC no âmbito das diretrizes curriculares de Relações Públicas, relacionados ao campo da Comunicação.
Observação 1: Entende-se por curso relacionado ao campo da Comunicação
aquele cuja matriz curricular evidencia a oferta de disciplinas específicas para
formar o perfil do egresso de Relações Públicas, de acordo com as Diretrizes Curriculares para a área.
II. Portadores de diplomas de pós-graduação (stricto sensu): de mestre e/ou doutor
obtidos nos programas de pós-graduação em Comunicação reconhecidos pela
Capes, que contemplem conhecimentos da área de Relações Públicas e desde
que sejam graduados nos bacharelados existentes no campo da Comunicação.
III. Portadores de certificados de pós-graduação lato sensu no campo de conhecimento das Relações Públicas e mediante exame de proficiência, aplicado pelo Conferp, e desde que sejam graduados nos bacharelados existentes
no campo da Comunicação.
Observação 2: Curso lato sensu (especialização, também denominados MBA)
com, no mínimo, 360 horas, de acordo com as normas estabelecidas pelo MEC.

Campanha de Divulgação
Concomitantemente às discussões da Comissão de Flexibilização, o Conferp
lançou uma campanha de divulgação sobre o tema da flexibilização, sobretudo
no âmbito de mídia social, que obteve grande repercussão e, ao mesmo tempo,
provocou críticas acirradas e campanhas contrárias. A aproximação com blogueiros atuantes na mídia das Relações Públicas alcançou excelente repercussão e os debates foram pautados por um tom mais positivo e menos exaltado.
Além das campanhas na mídia social e dos boletins informativos do Conferp
sobre as atividades da Comissão, os Conselhos Regionais promoveram vários
encontros com os registrados e com os alunos e professores dos cursos de Relações Públicas nas principais capitais. Entre eles, os encontros com alunos e professores de RP na PUCRS, na FEEVALE, na UNISINOS e na UFRGS, no Rio Grande
do Sul, contaram com a presença da presidente Andréia Athaydes e do conselheiro Gustavo Becker. Na UFPB, a conselheira Elizabeth Brandão ministrou uma
palestra sobre os novos rumos das Relações Públicas na Europa e as propostas
do Conferp para o Brasil.
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Em Brasília, na UnB, a presidente Andréia Athaydes foi convidada a debater com
os alunos do Curso de Comunicação Organizacional sobre a posição do Conferp
a respeito do novo curso e sobre a proposta de atualização da legislação.
Em São Paulo, a aula magna da Faculdade Cásper Líbero, em maio de 2014,
contou com a presença da presidente do Conferp que apresentou a proposta
de atualização. Outro debate sobre os critérios de atualização da legislação foi
realizado na USP, com alunos e professores de Relações Públicas, em dezembro
de 2014, com a presença dos conselheiros Tiago Mainieri, Ethel Pereira e da presidente Andréia Athaydes.

Marcha a ré
Em 20 de setembro de 2014, o Conferp realizou uma grande conferência, via Webex, com todos os Conselhos Regionais para motivar e orientar as discussões
sobre o tema com os grupos de trabalho e/ou as comissões de trabalho criadas
com este fim nos regionais, com o objetivo de orientar a discussão com os filiados. Os Conselhos Regionais receberam um roteiro para orientação e discussão
com os registrados, e outro com orientação da discussão com as comunidades
acadêmicas para que, ao final de 2014, o Conferp pudesse organizar os resultados dos debates em um documento final e iniciar a movimentação política junto ao Congresso Nacional para transformar as propostas em um projeto de lei.
No entanto, na reunião do Fórum dos Conselhos Regionais, que antecedeu a 4ª
reunião do Órgão Consultivo, em dezembro de 2014, em São Paulo, a maioria
dos Conselhos Regionais voltou atrás na decisão tomada e encaminhou mensagem ao Conferp informando que os Conselhos da 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª Região haviam
decidido não apoiar o Projeto de Atualização da Lei 5.377/67 por entender que o
momento político não era favorável para dar prosseguimento à ação proposta.
Entenderam os Conselhos que seria importante providenciar as seguintes ações:
a) Plano estratégico com política nacional de fiscalização em parceria com o
Conferp; b) Plano de ação de política nacional de fortalecimento da formação
acadêmica; c) Plano de ação de política nacional de divulgação institucional da
atividade e da profissão para a sociedade; d) Pesquisa nacional com o intuito de
ouvir o profissional de Relações Públicas para mensurar o seu nível de satisfação
sobre a profissão e sobre o conselho.
Os Conselhos Regionais da 2ª e 4ª região discordaram e encaminharam ofício ao
Conferp com o posicionamento tomado. O documento rememorou o Parlamento Nacional de Relações Públicas, a Carta de Atibaia e as propostas dos últimos
anos para a renovação do Sistema que nunca chegaram ao final e denominava
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de ‘autofágica’ a posição que prevaleceu no Fórum. Ao final, questionavam o
que fariam os Regionais diante do impasse e da negação das decisões tomadas
na Reunião do Órgão Consultivo anterior.
Em 17 de abril de 2015, o Conferp recebeu o Ofício nº 02/15 da ABRP Nacional
encaminhando a “Carta de Porto Alegre”, com o posicionamento da instituição
sobre a atualização da legislação de Relações Públicas.
Na 5ª Reunião do Órgão Consultivo, realizada em maio de 2015, em Belo Horizonte, a Diretoria-Executiva do Conferp solicitou ao Fórum dos Conselhos Regionais
alternativas para os rumos futuros do Conferp, já que a proposta de mudança na
legislação tinha sido rechaçada por cinco regionais. A proposta dos Regionais foi
a criação de um Conselho de Comunicação e Relações Públicas que reuniria todos os profissionais da área de Comunicação; propunha também que, em lugar
de uma campanha, que era a proposta original aceita desde 2014 no Sistema,
a questão fosse encaminhada para a discussão com parceiros institucionais e
empresas de Relações Públicas, pois um dos problemas na proposição do Conferp era o fato de o Conselho atuar em causa própria. Por isso, encaminharam
uma proposta que tinha como ponto de partida a articulação dos profissionais
com entidades afins. Os Conselhos Regionais também comprometeram-se a iniciar os contatos com as entidades afins, em suas respectivas jurisdições, para
propor o Conselho Único de Comunicação e Relações Públicas. Os resultados
deste processo de aproximação com as outras entidades seria levado para a 6ª
reunião do Órgão Consultivo. No entanto, segundo relato dos Conselhos Regionais presentes à 6ª reunião do Órgão Consultivo, realizada nos dias 28 e 29 de
novembro, em Brasília, a última da gestão 2013-2016, os contatos propostos não
foram realizados em função dos problemas financeiros que os Conselhos Regionais enfrentam.
A respeito do posicionamento da ABRP, encaminhado ao Conferp, o Fórum decidiu não se pronunciar, uma vez que o Órgão Consultivo já tinha votado negativamente a proposta dos conselheiros do Conferp.
Ainda durante a 5ª reunião do Órgão Consultivo, as assessorias jurídicas dos
Conselhos Regionais apresentaram ponderações importantes a respeito das dificuldades para fiscalizar uma profissão cujo arcabouço jurídico é insuficiente
e vago. Dado o impasse surgido entre os próprios regionais e instituições como
ABRP, o tema ficou em suspenso e caberá à nova gestão do Conferp o seu encaminhamento.
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2. Cem anos de Relações Públicas no Brasil
Em 2014, na comemoração do Centenário das Relações Públicas no Brasil, o
Conselho Federal dos Profissionais de Relações Públicas coordenou, participou
e realizou várias atividades em todo o país. Entre as várias ações e projetos desenvolvidos, destacamos a criação da Logomarca dos 100 anos de RP e o projeto
de resgate da memória das Relações Públicas.
As comemorações também envolveram a reativação do Prêmio Opinião Pública
e os eventos comemorativos do Dia Interamericano de Relações Públicas realizados em parceria com a Universidade Cásper Líbero, em São Paulo.

Logomarca dos 100 Anos
“O que há de grande no homem é ser ponte, e não meta”.
A criação da logomarca do Centenário foi o primeiro projeto iniciado ainda em
2013 e foi liderado pelo Conrerp 1ª Região que firmou parceria com o escritório
de design Ana Laet para a criação da marca comemorativa.
A opção vencedora, com desenho inspirado na logomarca do Conferp, representa a profissão de Relações Públicas e suas atividades.

A logomarca dos 100 anos foi apresentada pelo Conferp e Conrerp 1ª Região no
dia 2 de dezembro de 2013, em evento comemorativo do Dia Nacional das Relações Públicas, na cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da 3ª Reunião do Órgão
Consultivo. Estiveram presentes ao evento, além de presidentes e integrantes
do sistema Conferp, vários profissionais e acadêmicos de RP.
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Memória Fotográfica Digital: RP Eu faço parte dessa história.
Um dos projetos de comemoração foi o desafio lançado aos profissionais e aos
cursos de RP para se fazer um levantamento e registro da memória das Relações
Públicas no Brasil. O objetivo era construir um acervo digital, após levantamento, com registro de datas, fatos e acontecimentos que marcaram nossa trajetória, buscando consolidar uma cultura de preservação da memória e demonstrar
o protagonismo do Sistema Conferp no resgate da trajetória da nossa atividade.
O projeto adotou o lema “RP, eu faço parte dessa história” e seu objetivo primordial
foi construir um acervo digital fotográfico das Relações Públicas no Brasil. O levantamento dos materiais teve a colaboração dos cursos de RP e de profissionais.
As fotos recebidas, registrando eventos e personalidades das Relações Públicas
desde os anos 1960, foram postadas nas mídias sociais do Conferp e algumas
integraram a Exposição Mosaico de uma Profissão: um tributo ao centenário
das Relações Públicas no Brasil, inaugurada durante a entrega do 33º Prêmio
Opinião Pública, organizado pelo Conrerp 2ª Região. Em 2015, a Exposição foi
enviada para os Regionais e para diversas instituições de ensino superior que
solicitaram os materiais para eventos alusivos aos 100 Anos de RP. A Exposição
também integrou a programação oficial do Congresso da Rede Alcar 2015, realizado em junho, na UFRGS.

3. Prêmio Opinião Pública Edição Especial dos 100 anos
http://www.premioopiniaopublica.com.br/site/
O Prêmio Nacional de Relações Públicas foi criado pelo Conrerp 2ª região, em
1979, e sua primeira edição oficial foi no ano de 1980, com a denominação Prêmio Opinião Pública, como ficou conhecido até hoje. Nesses 30 anos de premiações, o POP contemplou cerca de 270 cases em diversas categorias.
No decorrer do ano de 2013, a conselheira Ethel Shiraishi Pereira, designada pela
Portaria 134/13, de julho de 2013 como representante do Conferp junto ao Conrerp 2ª Região, participou do processo de planejamento e organização do POP
2014 – Prêmio Opinião Pública. Diversas reuniões foram realizadas para discutir
a atualização do Regulamento do Concurso e os mecanismos para captação de
recursos e organização das atividades. As principais mudanças promovidas no
Regulamento de 2014 estavam relacionadas com a criação das Etapas Regional
e Nacional, as novas categorias e a correlação entre empresas, clientes e profissional de relações públicas.

Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - Conferp ∙ RELATÓRIO DE GESTÃO 2013-2016

19

O POP 2014 fez parte das ações comemorativas dos 100 anos de Relações Públicas no Brasil e foi entregue em evento na sede do Conselho Regional de Contabilidade, na cidade de São Paulo, na noite de 2 de dezembro de 2014.

4. Dia Interamericano de Relações Públicas
No âmbito da programação nacional comemorativa ao primeiro centenário
da profissão no país, o Conferp, em parceria com a Faculdade Cásper Líbero, a
ABRP/SP e a Abracom, organizou o evento Relações Públicas na América Latina: o mercado e a academia em 2014 para comemorar o Dia Interamericano
de Relações Públicas. Participaram (virtualmente) do evento Ana Maria Suarez
Monsalve, da Universidade de Medellín, na Colômbia, Miguel Cavatorta, coordenador-executivo do Consórcio de Cooperação de Empresas de Serviços da
Argentina, Juan Carlos Molleda, da Universidade da Flórida. Presencialmente,
também integraram as discussões Gisele Lorenzetti, presidente do Conselho
Deliberativo da Abracom, e Natalia Carcavilla, da Ketchum. O evento foi transmitido por hangout e, portanto, além de várias conexões registradas pelo país,
a comunidade acadêmica da Universidad San Martin de Porres, no Peru, também se fez representar, dando as boas-vindas e formulando perguntas para os
painelistas, via twitter. O evento aconteceu na Cásper Líbero, que ofereceu a
infraestrutura para sua realização, e teve a mediação da presidente do Conferp,
Andréia Athaydes.
O evento contou com 250 participantes presenciais, 37 pessoas acompanharam
pelo hangout, e o vídeo do evento registrava, em novembro de 2015, 480 visualizações na página oficial da Faculdade Cásper Líbero.
Em 2015, o evento comemorativo do Dia Interamericano das Relações Públicas
foi realizado em 25 de setembro, também em parceria com a Faculdade Cásper Líbero. O tema foi “Relações Públicas e Multiculturalismo: Caminhos para a
Gestão da Comunicação Intercultural”. O evento teve como objetivo possibilitar
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um quadro comparativo entre os países latino-americanos e europeus sobre a
atuação das Relações Públicas para a gestão da comunicação intercultural além
de tornar conhecidas as diferentes práticas das Relações Públicas na América
Latina e consolidar o processo de aproximação com as instituições latino-americanas (associações e faculdades).
O evento contou com a presença virtual do professor Dr. Miguel Valdez, da Universidade de Sant Martin de Porres, do professor José Gabriel Andrade, da Universidade Católica Portuguesa, que substituiu Eduardo Guedes de Oliveira, do
professor Dr. Felipe Chibás Ortiz, da ECA/USP, e de Malu Weber, coordenadora
de Comunicação da Votorantim, que proferiu a palestra de encerramento no
auditório da Cásper Líbero.

Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - Conferp ∙ RELATÓRIO DE GESTÃO 2013-2016

21

Assim como em 2014, cerca de 250 pessoas compareceram ao evento, principalmente estudantes e pesquisadores da Cásper Líbero e de outras instituições,
bem como profissionais do mercado de comunicação que atuam em empresas,
agências de comunicação ou de forma independente. Pelo hangout, o evento foi
acompanhado por cerca de 50 pessoas e a página oficial da Cásper registrava,
até novembro de 2015, 148 visualizações.

5. Campanhas de Valorização da Profissão
O Conferp promoveu e apoiou três grandes campanhas de promoção da profissão durante a gestão 2013-2016: “Aqui se faz Relações Públicas” e “Faço parte do time RP”.
A primeira foi a campanha “Aqui se faz Relações Públicas” que estimulava o uso
de um selo para ser usado pelas empresas registradas nos Conselhos Regionais.
A segunda campanha foi a “RP Legal”, promovida pelo Conrerp 3, de Minas Gerais. E a terceira foi “Faço parte do time RP”, que foi um desdobramento da RP
Legal, para a divulgação na mídia social da nova carteira de identidade profissional com a hashtag #façopartedotimeRP
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As três campanhas foram lançadas em 2015 e não houve tempo hábil para a
consolidação da imagem pretendida. Confiamos que a nova gestão do Conferp
possa dar continuidade às campanhas.

1. Aqui se faz RP
A campanha “Aqui se faz RP” foi criada pela agência Ouvidor Comunicação
Ltda., com o objetivo de estimular o uso de um selo pelas empresas de Relações
Públicas que atuam no mercado e que são registradas nos Conselhos Regionais.
O selo para as pessoas jurídicas é uma forma de distinguir as empresas de Relações Públicas e valorizar o registro profissional das pessoas jurídicas.
A campanha foi criada gratuitamente, por solicitação do conselheiro do Conferp, Celso Alexandre de Souza Lima.

2. RP LEGAL
Idealizada e realizada pelo Conrerp 3ª Região para celebrar os 100 Anos das Relações Públicas no Brasil, a campanha visava estimular o uso de um selo pelas
empresas registradas nos Conselhos Regionais. A criação da logo foi da designer
Aline Pereira, de Belo Horizonte.
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3.Faço parte do time RP
Esta campanha, criada pelos alunos da AGEX, a Agência de Comunicação da ULBRA, foi inspirada na campanha RP Legal, para divulgar na mídia social a nova
carteira de identidade profissional dos Relações-Públicas. A AGEX criou o card
e a hashtag #façopartedotimeRP e cada profissional que recebia a nova carteira
registrava sua foto e autorizava a divulgação como integrante do time RP.

6. RP TRENDS: diálogos com o mercado
O Conferp deu início em 2015 ao projeto RP TRENDS que teve como objetivo
trazer aos profissionais e interessados na área de Relações Públicas debates téc-
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nicos acerca de grandes temas relevantes e atuais da agenda nacional e internacional, especialmente para jovens profissionais.
Priorizando temas indicados pelos profissionais, foram convidadas agências
internacionais e nacionais de Relações Públicas registradas nos Conrerp’s, que
indicaram seus principais executivos para participar dos hangout com os internautas. Foi divulgada também uma página sobre o evento no site do Conferp
(http://www.rptrends.conferp.org.br).
A logo do RP Trends foi criada pela AGEX, a Agência de Comunicação da ULBRA
(RS), e a programação completa do evento está a seguir:
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PROGRAMAÇÃO
Horário: sempre às 20 horas, com duração máxima de 1 hora.
27/05 - Desafios de relações públicas na comunicação contemporânea
Agência: Edelman Significa
Palestrante: Rodolfo Araújo – Líder de Pesquisa e Métricas, Conhecimento e Inovação
Moderação: Andréia Athaydes, Kátia Pecoraro e Marcus Vinicius Bonfim (ABRP)
24/06 - Relações Públicas e gestão pública: discussão ética e prática ética
Agência: FleishmanHillard Brasil
Palestrante: Junia Nogueira de Sá – Diretora-Executiva
Moderação: Andréia Athaydes, Elizabeth Pazito Brandão e Marcus Vinicius Bonfim (ABRP)
05/08 - Criatividade, conteúdo e influência no ambiente digital: as novas fronteiras da atividade de Relações Públicas
Agência: S2Publicom Weber Shandwick
Palestrante: Everton Schultz - Head da prática digital e criatividade para América Latina
Moderação: Andréia Athaydes, Elizabeth Pazito Brandão e Karla Cardoso (ABRP)
19/08 - Fazer lobby é legal: esclarecendo tabus ligados à profissão a partir do seu desenvolvimento no Brasil e na Europa
Agência confirmada: Burson-Marsteller
Palestrante: Paula Bajak – Diretora da Prática de Assuntos Públicos
Moderação: Katia Pecoraro e Karla Cardoso (ABRP)
09/09 - A Era da Verdade: Relações Públicas no mundo hiperconectado
Agência: Imagem Corporativa
Palestrante: Daniel Maeda - Gerente
Moderação: Elizabeth Pazito Brandão, Katia Pecoraro e Karla Cardoso (ABRP)
27/10 - Reputação, imagem e transparência: RP hoje é cada vez mais interlocução.
Agência: Ketchum Brasil
Palestrante: Vania Ciorlia – Vice-Presidente Executiva
Moderação: Andréia Athaydes, Cíntia Carvalho (UNISINOS) e Karla Cardoso (ABRP)
25/11 - Derrubando Barreiras entre Marketing e RP
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Agência confirmada: Fundamento Marketing
Palestrante: Camila Michel – Head
Moderação: Marcus Vinicius Bonfim (ABRP)

RP Trends 2015 (atualizado em 21/11)
1628
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7. Nova Carteira de Identidade Profissional
A proposta de uma nova carteira de identidade profissional para os profissionais de Relações Públicas foi um projeto da gestão 2010-2013. Apesar de termos
recebido o projeto pronto, a implantação das carteiras consumiu quase todo o
tempo da nossa gestão.
As dificuldades foram diversas, começando com a necessidade de se fazer um
Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço que tinha sido assinado com
a empresa que fez a confecção das carteiras, até o treinamento dos quadros administrativos dos Conselhos Regionais para operar com o sistema utilizado pela
Glesecke & Devirent América do Sul Indústria e Comércio de Smart Card. O primeiro treinamento foi feito no decorrer da 2ª Reunião do Órgão Consultivo, realizada no Rio de Janeiro, em dezembro de 2013. Porém, mesmo com o manual
operacional e os esclarecimentos constantes por parte da G&D, as dificuldades
cotidianas para lidar com o sistema, tanto por parte do nosso quadro administrativo como por parte dos profissionais que também tinham que acessar o sistema, não foram poucas.
Ultrapassar as barreiras burocráticas das exigências contratuais de uma autarquia pública e as tecnológicas para uso do sistema foi um longo caminho, mas,
finalmente, em dezembro de 2014, o Conferp publicou a Instrução Normativa
16, de 16 de dezembro, que explicitava detalhadamente o conjunto de procedimentos operacionais para a emissão de Carteiras de Identidade Profissional
para o Sistema Conferp, no modelo smart card e, em 2015, elas começaram a ser
confeccionadas e expedidas.
Lançamos também, no âmbito da campanha comemorativa dos 100 Anos de Relações Públicas no Brasil, a campanha de isenção da taxa de confecção da nova
carteira, modelo smart card, para os cem primeiros profissionais em situação
regular no Sistema Conferp que fizessem a inscrição para a elaboração da nova
Carteira de Identidade Profissional.
Para estimular a troca das carteiras de identidade pelos profissionais, lançamos
também a campanha “Eu faço parte deste time”, que divulgava a foto dos profissionais que já tinham adquirido a nova carteira de Relações Públicas.
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8. Código de Ética: um código para os desafios contemporâneos
Um dos desafios da gestão do Conferp foi a atualização do Código de Ética dos
Profissionais, uma demanda antiga dos profissionais e dos Conselhos Regionais
e que precisava ser implementada, considerando-se as mudanças políticas, econômicas, socioculturais e tecnológicas ocorridas desde 1987, data em que o Código foi aprovado pelo Conferp.
Era preciso coloca-lo em sintonia com a prática profissional atual e os anseios
da sociedade moderna e, com este intuito, o Conferp conduziu uma consulta
em âmbito nacional, nos meses de agosto e setembro de 2014, visando colher
contribuições para a alteração do Código. A consulta foi feita por formulário eletrônico, disponível no site do Conferp, e enviado para a lista de todos os registrados por e-mail marketing, além de diversas postagens inseridas nas mídias sociais com a finalidade de convidar profissionais, estudantes e professores para
participar do processo. Os cursos de Relações Públicas do país também foram
convidados a contribuir, considerando a disciplina de legislação e ética que normalmente integra as matrizes curriculares
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Aspectos do Código para os quais foram solicitadas sugestão de alteração:

1. Princípios Fundamentais
2. Responsabilidades Sociais
3. Relações com o Empregador
4. Relações com o Cliente
5. Honorários Profissionais
6. Relações com os Colegas
7. Relações com Entidades de Classe
8. Relações com a Justiça
9. Sigilo Profissional
10. Relações Políticas e do exercício do Lobby
11. Observância, Aplicação e vigência do Código de Ética
12. Outros (sugestões)
As contribuições para alteração e atualização do Código de Ética Profissional de
RP foram enviadas por profissionais, estudantes e professores, perfazendo um
total de 86 participantes.
A base de dados com resultados da consulta aos profissionais de Relações Públicas sobre o Código de Ética está na tabela abaixo.
Homem

Mulher

Total

Estudante de Relações Públicas

14

45

59

Professor

2

2

4

Profissional da área
Total

8
24

15
62

23
86

O Anexo 4 apresenta as principais contribuições recebidas pelo Conferp e que
podem balizar a atualização do Código de Ética.

9. Latin American Communication Monitor
O LATAM - Monitor Latino-Americano de RP e Comunicação é uma pesquisa
internacional específica para países latinos. O Brasil participou da primeira
edição, em 2009, e os resultados foram publicados pela Revista Organicom (v.
7n.13-2010). A segunda edição foi realizada em 2014, cujos resultados foram
publicados no final de 2015.
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O LATAM é uma extensão do prestigiado European Communication Monitor organizado pela Euprera. A coordenação da pesquisa é de um grupo de professores pesquisadores de diferentes universidades dos Estados Unidos, Europa e
América Latina. No Brasil, a execução e coordenação foi da ULBRA com o apoio
institucional do Conferp. O estudo tem como objetivo traçar o mapa do futuro
da profissão de comunicação de forma global e realizar estudos comparativos
entre países, regiões e continentes.

10. Parceria com a DIRCOM - Espanha
Em reunião realizada em 16 de julho de 2015, em São Paulo, o Conferp, representado por sua presidente Andréia Athaydes e a DIRCOM, Associação Espanho-
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la de Dirigentes de Comunicação, representada pelo seu diretor-geral, Sebastián
Cebrián, assinaram acordo de parceria nos termos que se seguem.
Através de seus respectivos representantes, as associações profissionais que assinam abaixo, reunidas na cidade de São Paulo no dia 16 de julho de 2015, se reconhecem mutuamente como organizações profissionais de referência em matéria
de Comunicação Corporativa e Institucional no outro país, e mediante o interesse
no avanço da profissão e de todos aqueles que a exercem, decidem trabalhar em
conjunto e de COMUM ACORDO, resolvem:
Estabelecer relações bilaterais de amizade, parceria e colaboração entre as duas
associações profissionais.
Manter-se mutuamente informadas sobre o status da profissão, da própria associação e do progresso de ambas.
Compartilhar informação, estudos e oportunidades que cada associação considere
ser interessante para a outra.
Ajudar-se mutuamente nas situações relativas a potencial adesão de sócios e patrocinadores do outro país à associação correspondente, e contribuir, desse modo,
na execução das normas que cada associação estabelecerá para incorporação de
novos membros.
Colaborar com o projeto promovido pela associação espanhola no fortalecimento
das relações com outras associações profissionais de Comunicação Corporativa e
Institucional, no âmbito de língua espanhola e portuguesa.
Apoiar a futura convocação da reunião de cúpula dos profissionais de Comunicação
Corporativa e Institucional no âmbito de língua espanhola e portuguesa, e contribuir, na medida do possível, com sua divulgação, seus conteúdos e sua subsequente
continuidade.
Trabalhar para o possível intercâmbio entre delegações de sócios de cada associação ao outro país, para que conheçam diretamente a realidade da Profissão.
Assistência mútua na recepção dos dirigentes e sócios de cada associação durante
as visitas profissionais que realizem no outro país.
Assistência mútua no âmbito de suas relações com a mídia, as autoridades nacionais, os fóruns e organismos internacionais, e outras relações que sejam relevantes.
Contribuir para o êxito e a divulgação das atividades e publicações da associação
parceira.

12. Pesquisa sobre o Sistema Conferp
O Conferp deu prosseguimento à proposta de consulta aos registrados acerca da
atualização da legislação de RP, conforme o compromisso assumido pela chapa
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na campanha em 2012 . Assim, maximizando a utilização do sistema eletrônico de votação para o processo eleitoral de 2015, realizou uma pesquisa sobre o
Sistema e sobre a atualização da legislação de Relações Públicas. O questionário
foi colocado no sistema construído para as eleições para ser respondido pelo
profissional antes de votar.
Os resultados completos da pesquisa, organizados em gráficos e tabelas, estão
no Anexo 3 deste relatório e trazem dados importantes.
De acordo com 48,32% dos profissionais de Relações Públicas, a existência do
Sistema Conferp foi irrelevante para a trajetória profissional, e para 38,45% dos
respondentes a entidade colaborou com algumas etapas desta trajetória.
Sobre o diploma, 55,14% consideram que o diploma é imprescindível para uma
formação técnica e ética qualificada em relações públicas, e 31,03% consideram
o diploma apenas como a base teórica para o início de uma formação técnica e
ética qualificada.
Sobre a atualização da legislação, 79,96% dos respondentes consideram que ela
precisa ser atualizada, mas 66,9% não concordam que a atualização permita o
registro de outros profissionais e acreditam que ela deva ampliar as atividades
de Relações Públicas e garantir que sejam exclusivas.
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CAPÍTULO 2

CONSOLIDAÇÃO
DAS REDES
DE RELACIONAMENTO
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1. Representação profissional
1.Congresso Nacional
O Conferp acompanha no Congresso Nacional quatro Projetos de Lei de interesse dos profissionais de Relações Públicas citados a seguir.
I. PL 2.245/2007, Projeto de Lei que está tramitando na Câmara dos Deputados para regulamentar a profissão de tecnólogo e que atende à demanda do
Ministério da Educação e de vários segmentos profissionais que estão surgindo.
O Conferp esteve presente na audiência pública sobre o tema, promovida pela
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e continua acompanhando o
andamento do projeto. A discussão deste tema prende-se à expansão do ensino
técnico no Brasil e fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nos Decretos 2.208, de 17 de abril de 1997, e 3.860, de 9 de julho de 2001;
da Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Pleno nº 3/2002,
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, fundamentada no Parecer
CNE/CP nº 436/2001.
II. Proposta de Lei 6.601/2013, apresentada pelo deputado Gonzaga Patriota,
do PSB(PE), que acrescenta dispositivo à Lei 5.377, a fim de dispor sobre o piso
salarial dos profissionais de Relações Públicas, no valor de R$ 4.650,00 (quatro
mil e seiscentos e cinquenta reais) para uma jornada de 30 (trinta) horas semanais. Está em tramitação e é proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas
Comissões. No momento está aguardando designação de Relator na Comissão
de Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP).
A Abracom, a Abrapcorp, o Conferp e o Sindicato Nacional das Empresas de
Comunicação Social (Sinco) firmaram posição contra o projeto, por entender
que o valor pretendido, muito maior que o de outras categorias profissionais,
iria desestimular e prejudicar a contratação de Relações Públicas por empresas
de médio e pequeno porte e, principalmente, em órgãos públicos prejudicando
os empregados e os pretendentes a concursos públicos. Vários argumentos e
estudos foram considerados e debatidos entre as instituições para esta tomada
de posição. Pesquisas setoriais sobre a área de Comunicação, em 12 estados,
apontavam que os valores pagos aos profissionais de Relações Públicas iniciantes são semelhantes aos valores pagos por outras categorias profissionais que
também exigem ensino superior, como, por exemplo, advocacia e publicidade.
A remuneração média para um cargo de assistente de atendimento pleno − cargo de ingresso ocupado por profissionais com até um ano de experiência − é de
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R$ 1.990,00 (um mil e novecentos e noventa reais), no Estado de São Paulo, e
de R$ 1.671,00 (um mil e seiscentos e setenta e um reais) nos demais estados.
Portanto, o piso salarial pretendido no PL não está compatível com a realidade
do mercado.
Além desta questão, as determinações impostas pelo Projeto de Lei 6.601/2013
não resultaram de nenhum debate ou reflexão legítimos de conhecimento público, seja originado no seio da classe trabalhadora organizada, seja no âmbito
das entidades da área de Comunicação e Relações Públicas nacionalmente reconhecidas, a saber: Conselho Federal de Relações Públicas (Conferp), Associação Brasileira de Agências de Comunicação (Abracom) e Associação Brasileira
de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e Relações Públicas (Abrapcorp) ou o Sindicato Nacional das Empresas de Comunicação Social (Sinco), entidade sindical patronal legítima.
III. Projeto de Lei do Senado, PLS 424/2012, de autoria do senador Paulo Paim,
que altera a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio
de estudantes. O projeto foi recentemente aprovado na Comissão de Assuntos
Sociais, relatado pela senadora Maria Amélia e, atualmente, encontra-se na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sendo a senadora Maria Regina Sousa a
atual relatora.
O Projeto de Lei está sendo debatido na Comissão de Educação e argumenta
que a Lei dos Estágios (11.788/2008) faz distinção entre estágios obrigatórios
(cuja carga horária é exigida para a conclusão do curso e expedição do diploma)
e os estágios não obrigatórios, defendendo que esta situação seria uma prática discriminatória e poderia levar à exploração da mão de obra de estudantes,
cujos cursos incluem a obrigatoriedade do estágio.
No entanto, o Conferp recebeu diversos questionamentos de coordenadores de
cursos localizados em cidades do interior do país, que contestam a proposição
deste PL. O que está sendo considerado como uma defesa dos direitos dos estudantes, na prática está criando um problema ainda maior. As cidades pequenas
não têm um mercado de trabalho de Comunicação pujante, com condições de
oferecer estágios para todos os formandos que, frequentemente, fazem estágios em microempresas sem condições econômicas de oferecer remuneração
para os estagiários.
A obrigatoriedade de um mínimo de horas de estágio para a obtenção do diploma de curso superior também tem levado muitas instituições de cidades pequenas a criar estruturas internas que funcionam como estágios, às vezes com o
auxílio de outras instituições, para poder atender às necessidades dos alunos e,
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ao mesmo tempo, às condições impostas pelas Diretrizes Curriculares.
Em princípio, este PL deverá ser discutido em audiência pública e o Conferp enviou mensagem ao autor do PL, senador Paulo Paim, à relatora na Comissão se
Assuntos Sociais, pela qual ele tramitou, senadora Ana Amélia Lemos, à atual
relatora na Comissão de Educação, senadora Maria Regina e outros membros
da CE, solicitando que a entidade seja comunicada sobre a audiência pública e
colocando-se à disposição para contribuir com as discussões sobre este PL, na
qualidade de entidade representativa da categoria profissional e diretamente
interessada nas questões educacionais da área de Relações Públicas.
IV. PL 5425/2009, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB (SP), dispõe sobre a regulamentação da profissão de Cerimonialista e suas correlatas. No
momento, o PL está na Câmara dos Deputados, aguardando parecer do relator,
deputado Fernando Monteiro, PP (PE), na Comissão de Finanças e Tributação.

2. Parceria Abrapcorp - apoio à realização do Congresso da Abrapcorp 2013
Em maio de 2013, a Abrapcorp, em convênio com a Universidade Católica de
Brasília e a Universidade de Brasília, realizou o VII Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e Relações Públicas em Brasília. O Conferp
apoiou a organização do evento, disponibilizando a infraestrutura física do Conselho e os contatos necessários na cidade. A secretária-geral, Elizabeth Brandão,
também participou representando o Conferp, ministrando uma oficina sobre
“Critérios de Avaliação para Projetos de Comunicação Organizacional” e também como avaliadora das mesas temáticas.

3. Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas
O Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas reúne os Conselhos Federais das diversas profissões regulamentadas e reconhecidas pelo
Estado brasileiro, que formam uma estrutura consolidada em todo o território
nacional. Os Conselhos Federais são considerados órgãos de assessoramento
às três esferas de governo − Judiciário, Legislativo e Executivo − nos níveis federal, estadual e municipal, e prestam serviços a inúmeros órgãos e entidades públicas e privadas, sem ônus e com qualidade e credibilidade técnica, científica,
acadêmica e ética.
O Conferp integra e contribui com as discussões do Fórum. A presidente Andréia
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Athaydes participou nos dias 3 e 4 de abril de 2014 do IV Simpósio dos Conselhos
Federais de Profissões Regulamentadas na cidade de Pirenópolis (GO). O resultado das propostas debatidas está descrito no documento “Carta de Pirenópolis” que traça as diretrizes de atuação coletiva como proteção da sociedade
com a manutenção do atual modelo de fiscalização do exercício profissional,
criação e implementação de estratégias de divulgação do papel dos Conselhos
e estreitamento do relacionamento dos Conselhos com os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Também como resultado do encontro de Pirenópolis, o
Fórum levou a público o documento endereçado à Presidência da República, e
denominado Propostas dos Conselhos de Registro Profissional para um Brasil
Melhor.
Em julho de 2015, a assessora jurídica do Conrerp 6ª Região, Genecy Helena Rezende Narciso, representou o Conferp no Fórum dos Conselhos, cujo
tema foi a questão do Regime Jurídico Único. A forma de contratação dos
funcionários de Conselhos é um tema recorrente no Fórum e tem causado
discussões e muitos problemas, sobretudo para conselhos menores, como
o de Relações Públicas. O atual assessor jurídico do Conferp vem acompanhando esta discussão.

4. Relacionamento com a mídia social
O Conferp permanece sensível aos desafios de relacionamento do Conselho
com a nova geração de profissionais, ciente das diferenças de linguagem e percepção que caracteriza seus distintos públicos. Por isso, definiu como estratégia
relevante criar oportunidades de relacionamento com as gerações mais jovens
e encontrar novos métodos de difusão das características, princípios, demandas e fluxos do Sistema.
Com este objetivo, a conselheira Katia Pecoraro ficou responsável por fazer o
monitoramento da rede social de RP, repassando e analisando as postagens,
buscando se aproximar de blogueiros e outros atores representativos na mídia
social da área de Relações Públicas.
O diálogo mantido pelo Conferp com o Coletivo Todo Mundo Precisa de um RP
foi um resultado positivo desta iniciativa que permitiu a troca de experiências e
de conhecimentos entre os jovens profissionais e o Conferp.
De acordo com o Relatório de Wallace Ischaber, o profissional responsável pela
gestão e monitoramento da mídia social do Conferp, a presença do Conselho
Federal nas várias mídias em que atuou aumentou muito nos 3 anos da gestão
2013-2016. Estes resultados podem ser vistos no quadro abaixo.
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2013

2014

2015

TOTAL

Informativos Enviados

10

14

30

54

Postagens no Facebook

46

163

170

379

Curtidas da página
do Facebook

362

1038

1108

2508

Postagens no Twitter

46

141

101

288

Postagens no site

73

77

87

237

Mensagens respondidas
pelo Facebook

21

23

31

75

Mensagens respondidas pelo
Site

86

71

143

300

E-mails respondidos pelo
rp@conferp.org.br

185

225

416

826

Pesquisa Código de Ética

45

45

Recadastro 5ª Região

39

39

5. Participação em eventos
Os integrantes da Diretoria-Executiva do Conferp participaram de diversos eventos com o objetivo de ampliar a rede de relacionamento, apoiar os Conselhos
Regionais e divulgar as propostas da gestão.
Os eventos mais representativos estão citados abaixo.
1. Prêmio Roberto Porto Simões, Conrerp 4ª Região. Jantar solene em comemoração ao Dia Nacional das Relações Públicas Edições 2013 e 2014– participação da presidente Andréia Athaydes e do conselheiro Gustavo Becker.
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2. Reunião dos coordenadores de Relações Públicas na USP – dezembro de
2013. Debate e informações sobre a adoção das novas diretrizes curriculares
para os cursos de Relações Públicas. O Conferp participou da organização e da
divulgação junto aos cursos em todo o Brasil. Presença da presidente Andréia
Athaydes e da conselheira Elizabeth Pazito Brandão.
3. Encontro de coordenadores de cursos de RP promovido pelo Conrerp 4ª Região. Foram realizados dois encontros no decorrer do ano de 2014 com a participação da presidente Andréia Athaydes e do conselheiro Gustavo Becker para
discussão tanto sobre aspectos da atualização da lei como das novas diretrizes
curriculares para a área de RP.
4. Reativação da ABRP (RS). Junho de 2014. Participação da presidente Andréia
Athaydes e do conselheiro Gustavo Becker no evento comemorativo da retomada das atividades da Associação Brasileira de Relações Públicas do Rio Grande
do Sul que contou também com a presença do Presidente Nacional da ABRP,
Antonio Carlos Lago, da Presidente do Conrerp 1, Lala Aranha, e de Guilherme
Alf, do coletivo Todo Mundo Precisa de um RP.
5. RP Week – São Paulo. A RP Week é um evento realizado no mês de setembro,
pelo coletivo Todo Mundo Precisa de um RP, com duração de uma semana, e
reúne workshops, mesas-redondas e palestras. Em 2013, a Presidente Andréia
Athaydes participou de bate papo com dirigentes de outras entidades da área,
como ABRP e Abracom. Em 2104, o Conferp, durante a 2ª edição da RP Week
com mais de 1.000 inscrições, esteve representado pela presidente do Conferp,
Andréia Athaydes, e pelo conselheiro Gustavo Becker. Ambos participaram de
uma mesa-redonda sobre o Monitor Latino Americano de Comunicação. O Conferp também divulgou eventos por meio dos sites do Federal e dos Conselhos
Regionais e dos boletins do Conferp.
6. Congresso Brasileiro de Comunicação Corporativa, São Paulo, edições de
2013, 2014 e 2015. Promovido e organizado pela Mega Brasil, os congressos tiveram apoio dos Conrerps e do Conferp na divulgação do evento entre seus registrados e a presidente do Conferp participou de uma mesa-redonda na edição de
2013 com a agência Edelman Significa.
7. World Public Relations Forum, Madri, setembro de 2014. O evento bianual é o
principal encontro promovido pela Global Alliance for Public Relations and Communication Management e, em 2014, teve como tema “Communication with Conscience” e o apoio da DIRCOM da Espanha. A secretária-geral apresentou trabalho
na Sessão Científica, como representante do Conferp, sem ônus para o Conferp.
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8. Congresso ABRP RS/SC : Novos rumos do mercado de relações públicas, realizado em dezembro de 2015, em Porto Alegre, na Faculdade Estácio de Sá, com
a presença da Presidente do Conferp na mesa de abertura do evento.
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Capítulo 3

GESTÃO DO
SISTEMA conferp
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1. Novas instâncias do Sistema Conferp
1. Criação e implantação da Ouvidoria-Geral
A Ouvidoria-Geral do Sistema Conferp foi criada em 30 de novembro de 2013,
através da Portaria 139, com o objetivo de ser o canal de comunicação da entidade com o cidadão e com os profissionais e em obediência aos princípios
gerais da administração pública previstos no artigo 37, parágrafo 3º, inciso I, da
Constituição Federal, que estabelece a necessidade de manutenção, pela administração direta e indireta, de formas de participação popular no acompanhamento da prestação de serviços públicos.
A profissional de Relações Públicas Rosélia Cilene Araújo Vianna foi a primeira
ouvidora-geral e, posteriormente, a profissional Michele Onhatte também passou a integrar a Ouvidoria. O objetivo da Ouvidoria foi contribuir para o aperfeiçoamento e melhoria contínua dos padrões e mecanismos de transparência,
presteza, eficiência e segurança das atividades desenvolvidas pelo Conferp,
bem como o fortalecimento da cidadania, com a criação de canais permanentes
de comunicação e interlocução entre a entidade e seus registrados.
A Ouvidoria-Geral tem um espaço próprio no site do Conferp no qual recebe as
manifestações dos registrados e envia e questiona os Regionais e o Federal a
respeito dos temas apresentados. Houve um total de 56 manifestações encaminhadas ao Conferp por intermédio da Ouvidoria-Geral, sendo 20 pedidos de
informação, 19 solicitações diversas, 8 reclamações, 7 denúncias e 2 sugestões.

2. Fórum dos Regionais: atuação integrada ao Sistema
O Fórum dos Regionais foi uma demanda dos Conselhos Regionais ao Conferp
que imediatamente apoiou a sugestão, entendendo que os Conselhos deveriam
ter uma representatividade coletiva e um espaço próprio para discussão de problemas comuns e encaminhamento de posicionamentos e sugestões ao Conselho Federal.
A primeira reunião do Fórum ocorreu no dia 29 de novembro de 2014, em São
Paulo, por ocasião da realização da 4ª Reunião do Órgão Consultivo, bem como
as reuniões seguintes que também aconteceram um dia antes das reuniões do
Órgão Consultivo. Nesta primeira reunião quatro temas foram discutidos: 1) Regimento Interno dos Conselhos Regionais; 2) Omissão na aplicação da Lei 5.377
em concursos públicos e licitações; 3) Ouvidoria do Sistema Conferp; 4) Sistema
Jurídico do Conferp.
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O tema do Sistema Jurídico do Conferp implicou em mudanças na gestão do
Conselho. Os Regionais (com exceção da 3ª Região) encaminharam ao Conferp a
solicitação da substituição da assessoria jurídica ao Conselho Federal. O pedido
de desligamento, encaminhado pelo escritório ao Conferp, levou à renúncia do
corregedor e da conselheira Maria Luíza Delgado Assad, Secretária Geral à época, por discordarem dos Regionais
O cargo de secretária-geral voltou a ser exercido pela conselheira Elizabeth Pazito Brandão e o cargo de corregedor passou a ser exercido pela Relações-Públicas
Isildinha Martins, nomeada por meio da Portaria 146/15, de 2 de fevereiro de
2015, que exerceu a função até o final do mandato da gestão.

3. Assessoria Jurídica
Em janeiro de 2015 foi contratado um novo assessor jurídico para o Conferp, o
advogado Donne Pisco que desde então atende ao Conferp. O Relatório da Assessoria Jurídica está no Anexo 1.

4. Regimento Interno dos Conselhos Regionais e Federais
A discussão a respeito do(s) Regimento(s) Interno dos Conselhos, retomada
pelos Regionais nesta gestão, é um tema que atravessou diversas gestões do
Conferp, em razão de um longo período de insegurança jurídica a respeito da
natureza dos Conselhos Profissionais no âmbito da administração pública.
Em maio de 1991, o então presidente Collor revogou o Decreto 68.582, de 4 de
maio de 1971 (assim como vários outros decretos que prejudicaram diversos
Conselhos Profissionais), que regulamentava o Decreto-Lei 860, de 11 de setembro de 1969, e dispunha sobre o funcionamento do Conselho Federal e dos
Regionais. O Regimento Interno do Conferp incorporava os termos do Decreto
68.582, seguindo orientação, à época, da área jurídica do Ministério do Trabalho.
Nos doze anos que separaram a revogação desse Decreto e a adoção da RN 49,
de 22 de março de 2003, ocorreram vários eventos, que, resumidamente, podem
ser assim apontados: tentativa de voltar à vigência do texto original dos vários
decretos que foram revogados; julgamento de arguição dos princípios de constitucionalidade, legalidade e juridicidade do decreto revogador; edição da Medida Provisória 1.549, que retirou o caráter de autarquia dos Conselhos, arguição
de sua inconstitucionalidade, concessão da segurança, sustando os efeitos da
MP 1.549 e julgamento do mérito da ação, retornando os conselhos para a personalidade jurídica de autarquia.
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Encerrada a questão judicial da natureza dos Conselhos Federais, o Conferp atualizou seu Regimento Interno que normatizou sobre os Regimentos Internos dos
Conselhos Regionais, afirmando em seu artigo 104 que:
«Art. 104 - Instalado, o Conselho Regional terá o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para submeter seu Regimento Interno à aprovação do Conferp. (Redação
dada pela RN 80, de 24 de novembro de 2014). Parágrafo único - O Conselho Regional que o desejar poderá baixar Resolução acolhendo como seu o Regimento
Interno do Conferp”.
Com base neste artigo, os Conselhos Regionais publicaram resolução acolhendo o Regimento Interno do Conferp, RN 49, acrescentando três artigos específicos para seus regionais. Aceitaram e subscreveram o Regimento Interno do
Conferp, todos os regionais, na seguinte ordem.
a) Conrerp/1ª - RN 01/03 - novembro de 2003 - Revogou a RN 01/89 – Assinada
pelo Presidente Mário Carlos. (*)
b) Conrerp/2ª - RN 01/03 - 30/06/2003 - Revogou a RN 01/83 - Assinada pela Presidente Terezinha Leal.
c) Conrerp/3ª - RN 03/03 - 08/07/2003 - Revogou a RN 8/88 - Assinada pelo Presidente Marcelo Cunha. (*)
d) Conrerp/4ª - RN 01/03 - 14/01/2003 - Revogou a RN 01/88 - Assinada pela Presidente Eliane Benfica.
e) Conrerp/5ª - RN 02/03 - 20/05/2003 - Revogou a RN 02/88 - Assinada pelo Presidente Djalma Cordeiro.
f) Conrerp/6º - RN 01/03 - 04/07/2003 - Revogou a RN 01/88 - Assinada pela Presidente Sílvia Mergulhão.
g) Conrerp/7ª - RN 01/03 - 03/11/2003 - Revogou a RN 01/88 - Assinada pelo Presidente Esnel Fagundes.
Publicadas as resoluções pelos Conselhos Regionais, o Conferp pôde baixar, então, a RN 52, de 12 de março de 2004, que revigorava “resoluções, portarias e
instruções normativas do Conferp e convalida seus atos”. Com essa resolução o
Sistema voltava à normalidade jurídica.
Apesar da proposta do Fórum dos Regionais de elaborar cada qual seu Regimento Interno, apenas o Conrerp 2ª Região enviou seu Regimento para estudo e
aprovação do Conferp, de acordo com o Art. 2º do Decreto-Lei 860.
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5. Implantação do sistema Webex
O sistema Webex foi contratado pelo Conferp para facilitar as constantes reuniões dos conselheiros efetivos e suplentes e permitir o debate e a busca pelas
melhores soluções para os problemas do Sistema. Entre as empresas que ofereciam a conferência pela internet, o Webex foi a que apresentou melhor relação
custo x benefício. Entre as muita vantagens, permite que os participantes compartilhem vídeo, áudio e documentos na área de trabalho comum, a alteração
dos documentos online, em tempo real, e a gravação das reuniões. O navegador
apresenta uma interface amigável, muito fácil de trabalhar, e os registros das
reuniões são facilmente resgatados quando necessário.
O Sistema Webex permitiu economizar tempo e dinheiro com viagens e tornou o
cotidiano da gestão do Conferp muito mais produtivo e dinâmico.

6. O fechamento do Conrerp 5ª Região
O Conrerp 5ª Região apresentou vários problemas nos últimos anos, sobretudo
financeiros, o que levou o Conferp a liberar empréstimos na tentativa de manter
o funcionamento daquele regional. No entanto, as despesas para a simples manutenção do Conselho eram maiores que sua arrecadação.
Em maio de 2016, o Conferp foi obrigado a fazer uma Notificação Extrajudicial
contra o Conrerp 5ª Região como devedor do valor integral do débito reconhecido e confessado por meio do “Termo de Confissão de Dívida” assinado em 1 de
dezembro de 2014 dado o vencimento antecipado das parcelas vincendas como
efeito do não pagamento da primeira, prevista para 5 de março de 2015. Com a
notificação, o Conrerp 5a região fez o depósito das três primeiras parcelas em
27 de maio e a quarta parcela no dia 05 de junho.
Em 17 de junho de 2015, os Conselheiros do Conrerp 5ª Região renunciaram coletivamente, conforme documentado na Ata da 4ª Reunião Extraordinária de 17
de junho de 2015, conforme Ofício 003/2015, entregue pessoalmente pelo presidente que renunciava, na sede do Conferp.
A renúncia coletiva obrigou o Conferp a constituir uma Comissão Interventora, nomeada por meio da Portaria 148/15, de 21 de julho de 2015, constituída por Elizabeth Pazito Brandão, profissional de Relações Públicas inscrita no
Conrerp/6ª sob o nº 542, Isildinha Martins, profissional de Relações Públicas
inscrita no Conrerp/2ª sob o nº 1.122, e Danilo Santiago Hereda, profissional de
Relações Públicas inscrito no Conrerp/5ª sob o nº 1.487 .
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No período de 27 a 30 de julho do mesmo ano, a Comissão Interventora foi a
Recife para elencar os bens móveis e documentos administrativos que estão
sendo transportados para a sede do Conferp em Brasília; contatar instituições
bancárias e assegurar o fim da movimentação e encerramento das contas do
Regional; encerrar as obrigações financeiras relativas aos funcionários, prestadores de serviço e o imóvel onde funcionava a sede do Regional.
Em seguida, foi providenciada a mudança, para a sede do Conferp, em Brasília,
de todos os documentos do Conrerp 5ª Região e, a partir do final de agosto de
2015, esses documentos começaram a ser organizados para serem consultados
e atender as demandas dos registrados da 5ª Região. A situação atual e resumida dos documentos do Conrerp 5ª Região é a seguinte:

589 registros definitivos ativos, dos quais 64 processos não foram localizados;
391 registros em baixa temporária, dos quais 12 processos não foram localizados;

194 registros em baixa por aposentadoria, em 11 destes processos não constam folhas de parecer com análise da plenária e nem ata com a informação da
situação. No processo constam documentos comprobatórios do pedido da aposentadoria;

160 registros em baixa definitiva, dos quais 04 processos não foram localizados;

188 registros transferidos para outros regionais, dos quais

11 processos não

foram localizados;

41 falecidos, dos quais 09 processos não foram localizados;
426 registros cancelados, dos quais 06 processos não foram localizados.
117 processos não localizados
Total: 1.989 processos de registros.
Ressalta-se, ainda, que nos documentos trazidos a Brasília, não foram localizados os comprovantes de pagamento das anuidades da maioria dos registrado
da 5a Região desde a gestão anterior, isto é, do período 2010-2013. Como esse
levantamento necessita contato diretamente com os registrados e também com
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a rede bancária para confirmação dos pagamentos, não houve tempo hábil de
realizar o processo eleitoral 2015 neste Regional. Caberá à próxima gestão do
Conferp continuar com o estudo sobre o real índice de inadimplência e, assim,
verificar a viabilidade financeira para a manutenção ou não da 5a Região.

4. O posicionamento do Conferp diante da CNPL e da FENAPRORP
Um dos problemas que o Conferp teve que enfrentar no período 2013-2016 foi o
conflito com a Federação Nacional dos Profissionais de Relações Públicas (Fenaprorp), presidida pelo também presidente do Conrerp 5ª Região, Reginaldo
Antonio Valença dos Santos, que, demandava a listagem dos profissionais registrados nos Conselhos, com o objetivo de enviar os boletos de cobrança de
contribuição sindical da Fenaprorp.
Em 2014, a cobrança da contribuição sindical para a Fenaprorp causou muita
discussão entre os profissionais de Relações Públicas e o Conferp recebeu inúmeras reclamações. Para esclarecer a função do Conselho e a do Sindicato, foi
publicado um Comunicado aos Registrados do Sistema Conferp, divulgado no
site e em e-mail marketing para todo o Brasil.
No intuito de encaminhar da melhor forma os problemas com a entidade sindical, o Conferp buscou, em março de 2014, a Confederação Nacional dos Profissionais Liberais (CNPL) e foi informado que a Fenaprorp era uma entidade sindical que não possuía a Carta Sindical e, portanto, estava desabilitada a realizar a
cobrança sindical, razão pela qual os boletos estavam sendo emitidos em nome
da CNPL. O Conferp enfrentou judicialmente a disputa com a Fenaprorp, mas o
Ministério Público do Trabalho entendeu pela inexistência de elementos a ensejar a instauração de inquérito civil público.

5. Eleições 2015 para o Sistema Conferp
O processo eletivo realizado em 2015 passou por modificações nas regras eleitorais com a criação de uma única mesa eleitoral, que ficou sediada em São Paulo, para dar mais eficiência ao trabalho. As instruções seguidas foram as contempladas nas Portarias 151, de 22 de setembro de 2015, e 15, de 28 de setembro de
2015. A condutora eleitoral nomeada foi Ana Beatriz Benites Manssour e a Mesa
Eleitoral foi composta por Flávio de Borba Schmidt, presidente, Daniel Dubosselard Zimmermann, secretário, e Marcus Vinicius Bonfim, mesário. A Corregedora
Geral do Conferp, Isildinha Martins, também acompanhou a rotina das eleições,
no dia 14 de outubro de 2015.
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A proclamação do resultado geral das eleições de 2015, com os números da votação, foi publicada em ata e os resultados por região estão discriminados na
tabela a seguir.

Número
Número
Chapa 1
de Eleitores de Votantes

Chapa 2

Votos
Votos
em Branco Nulos

Totais

Conferp

1.792

1.142

859

---

105

178

1.142

Conrerp 1

182

103

79

---

11

13

103

Conrerp 2

250

152

119

---

20

13

152

Conrerp 3

288

211

163

---

15

33

211

Conrerp 4

718

421

114

256

24

27

421

Conrerp 5

8

5

---

---

---

---

5

Conrerp 6

289

205

175

---

12

18

205

Conrerp 7

57

45

38

---

1

6

45

6. Transição de gestão no Sistema Conferp
A atual gestão do Conferp, por determinação da Resolução Conferp 81/2014,
organizou o período de transição entre a gestão que termina seu mandato e a
futura gestão, com o objetivo de facilitar o conhecimento, por parte da chapa
eleita, do cotidiano administrativo do Conferp, em especial das questões jurídicas, financeiras e dos problemas enfrentados.
Para isso, foi realizada a primeira reunião de transição de gestão, em Porto Alegre, na primeira quinzena de novembro, com a presença da Presidente Andréia
Athaydes, da tesoureira Maria José de Oliveira ,do Conselheiro Gustavo Becker
e dos conselheiros federais eleitos Flávio Gava, Vanessa Cabral Gomes e Márcio
Paulo Ávila dos Santos Júnior.
No dias 28 e 29 de novembro de 2015, em Brasília, a última reunião do Órgão
Consultivo da gestão 2014-2016 contou com a presença da Diretoria Executiva
eleita: Presidente Julia Gadelha Torres Furtado, Secretário Geral, Flávio Roberto Gava e o Tesoureiro Dennys William dos Santos. A nova Diretoria Executiva
acompanhou o relato final de todos os Conselhos Regionais presentes à reunião
e recebeu da gestão 2013-2016 um conjunto de relatórios administrativos e financeiros com as informações necessárias ao planejamento dos próximos três
anos do Conselho Federal.
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CAPÍTULO 4

PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
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1. Atos administrativos do Sistema Conferp
Reuniões
O Sistema Conferp realizou durante a gestão de 2013 a 2014 as reuniões listadas
abaixo, todas devidamente registradas em atas, sendo que algumas utilizaram
o sistema Webex.
Em 2013 foram realizadas:
Três reuniões conjuntas, sendo uma delas via sistema Webex;
Sete reuniões da Diretoria - cinco via sistema Webex;
Dez reuniões Ordinárias - (Das dez reuniões três foram realizadas via Webex);
Duas reuniões do Órgão Consultivo;
Uma reunião solene para a posse da conselheira Ludimila Aparecida de Souza Costa
que não esteve presente na Sessão Solene de Posse realizada em janeiro de 2013;
Uma reunião de Julgamento.
Em 2014 foram realizadas:
Doze reuniões conjuntas, sendo sete realizadas via sistema Webex;
Cinco reuniões da Diretoria, sendo duas realizadas via Webex;
Uma reunião Ordinária via Webex;
Duas reuniões do Órgão Consultivo;
Uma extraordinária com o Presidente do Conrerp 5ª Região, em SP;
Quatro reuniões de Julgamento, uma delas via Webex.
Em 2015 foram realizadas:
Onze reuniões Ordinárias, seis via Webex;
Duas reuniões do Órgão Consultivo;
Duas reuniões de Julgamento, sendo uma via Webex;
Uma reunião extraordinária pela Comissão de Intervenção da 5ª Região.

Instruções Normativas 2013 a 2015
Nº da IN

016/14

017/15

Data

Ementa

16/12/2014

Descreve e explica procedimentos operacionais para a
emissão de Carteiras de Identidade Profissional do Sistema
Conferp.

10/04/2015

Define procedimentos para pagamento da taxa pela expedição da nova carteira profissional e revoga o item 15 da IN 16,
de 16 de dezembro de 2014.
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Portarias 2013 a 2015
Nº da
Portaria

Data

Ementa

Revogada
pela PT nº

132/13

13/01/13

Instala CPTCP - Alterada pela RN 138/13.

133/13

13/01/13

Nomeia corregedor do Conferp 2013/2016.

144/14

134/13

31/07/13

Nomeia representante do POP.

Perda
de Eficácia

135/13

31/07/13

Cria o Grupo de Trabalho de Relacionamento
com as Instituições de Ensino Superior e com os
Estudantes.

136/13

31/07/13

Cria o Grupo de Trabalho de Relacionamento
com o Mercado e Profissionais – GTRMP.

137/13

31/07/13

Cria o Grupo de Trabalho de Relacionamento
com a Imprensa e Mídias Sociais – GTRIMS.

138/13

31/10/13

Altera o art. 4º da Portaria 132, de 13 de Janeiro
de 2013.

139/13

30/11/13

Cria a Ouvidoria-Geral do Sistema Conferp.

140/14

30/11/13

Nomeia Ouvidor-Geral do Conferp.

141/14

21/02/14

Cria a Comissão Especial de Flexibilização
Profissional.

147/15

01/04/14

Confirma os nomes de três representantes de
jovens profissionais registrados, com idade até
30 anos e com atuação em redes sociais na área
de Relações Públicas para compor a Comissão
Especial de Flexibilização Profissional, conforme art 4ª da Portaria 141/14.

147/15

143/14

30/04/14

Nomeia novo membro da Comissão Especial de
Flexibilização Profissional, criada pela Portaria
141, da 21.02.2014, dando nova redação ao artigo 4º da citada portaria.

147/15

144/14

23/12/14

Revoga a Portaria 133/14.

145/15

07/02/15

Reconduz a Ouvidoria-Geral e
nomeia colaboradora.

142/14
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Nº da
Portaria

Data

Ementa

146/15

07/02/15

Nomeia corregedora do Conferp.

147/15

09/02/15

Revogas as Portarias números 141,142 e 143/13.

148/15

21/07/15

Nomeia Comissão para intervenção no
Conrerp/5ª Região

149/15

14/09/15

Dispõe sobre a prorrogação de prazo para
registro de chapas destinadas à renovação do
colegiado do Conrerp/1ª Região.

150/15

16/09/15

Homologa Registro de Chapa candidata
às Eleições de 2015.

151/15

16/09/15

Nomeia Condutora Eleitoral - Eleições 2015.

152/15

28/09/15

Constitui a Mesa Eleitoral para as Eleições de
2015.

153/15

28/09/15

Dispõe sobre a prorrogação de prazos da Resolução Normativa nº 81/2014, de 22 de dezembro
de 2014.

154/15

14/10/15

Resultados das Eleições 2015.

27/11/15

Dispõe sobre inserção de assinatura digitalizada
nas atas das reuniões dos órgãos colegiados do
Sistema Conferp.

155/15

156/16

15/01/16

Revogada
pela PT nº

Revoga as portarias 132,134,135,136,137,138
e 140 de 2013; 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152,
153 e 154 de 2015.
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Resoluções Normativas 2013 a 2015
Nº RN

Data

Ementa

DOU

Revogada
pela RN nº

25/01/13

Estabelece condições especiais para
pagamento do valor de anuidade referente ao Exercício de 2013 junto aos
Conrerps da 5ª e 7ª Regiões.

30/01/13

79/2014

30/11/13

Determina os valores cobrados pelo
Sistema Conferp, dá nova redação aos
Arts 3°; 5°, 10° e § 1° do Art. 6°da RN 74
de 21/12/2011.

12/12/13

79/2014

79/2014

23/05/14

Determina o valor da anuidade para
2015 e estabelece os valores devidos
junto aos Conrerps, aponta o procedimento para a sua cobrança, altera as
RN 7, de 20 de dezembro de 1987, RN
8, de 20 de dezembro de 1987, e a RN
47, de 2 de novembro de 2002; revoga
o art. 9º da RN 75, de 19 de maio de
2012, e as RN 74, de 21 de dezembro
de 2011; RN 78, de 30 de novembro
de 2013, exceto seus arts 3º e 5º, que
vigorarão até 31 de dezembro de 2014.

02/07/14

80/2014

24/11/14

Altera o Regimento Interno.

27/11/14

81/2014

22/12/14

Processo Eleitoral 2015.

24/12/14

82/2015

16/07/15

Determina Valor da Anuidade 2016.

22/07/15

77/13

78/13

83/2015
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Prorroga prazo do pagamento das
anuidades do exercício 2016 para os
registrados do Conrerp 5.
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Contratos do Conferp
PESSOA FISÍCA

Serviços

Vigência

OU JURÍDICA

Valor

Valor

Bruto

Liquido

Prestação de
01/05/2015
Serviços Técnicos,
a
Assessoria Contá01/05/2016
bil e Financeira.
DONNE PINHEIRO MACEDO
21/01/2015
Prestação de SerPISCO (1º Contrato assinaa
viços Jurídicos.
do)
21/01/2015
Assessoria em
22/01/2012
WALLACE ISCHABER DE
Comunicação Web
a
R$ 827,00
PAULA
Prestação serviços
31/12/2012
comunicação.
Serviços de manutenção e suporte
01/01/2015
IMPLANTA INFORMATICA
técnico - sistema
a
R$ 761,04
de contabilidade
31/12/2015
–SISCONTNET.
Serviços de manutenção e suporte
01/01/2015
IMPLANTA INFORMATICA
técnico - sistema
a
R$ 129,95
de contabilidade
31/12/2015
-Gestão TCU.
Domínio e HospeLOCAWEB - (pagamento
Sem data
dagem - Contas
por remessa de 5 mil )
determinada
de E-mail.
ATA CONTABILIDADE E
AUDITORIA (18ª Termo
Aditivo) -

CONFERENCE CALL WITTEL Reuniões Teleconabr/16
- WEBEX (taxa anual)
ferência.

R$ 3.500,00

R$ 3.500,00

RP 620,00

R$ 689,12

R$ 117,67

R$ 50,00

R$ 3.150,00
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Listagem de Processos Administrativos
Data de
DATA

Nº Processo Assunto

Partes

Acordão

Julgamento e de
Devolução

25/02/15

794/01/2015 Anistia de
4ª Região
Débito

Fernanda Barcellos Pereira

Deferido

25/02/15

795/02/2015 Anistia de
4ª Região
Débito

Joanice Maria
Dartora

Deferido

25/02/15

796/03/2015 Anistia de
4ª Região
Débito

Lurdes Regina
da Silva

Deferido

25/02/15

797/04/2015 Anistia de Ana Amélia Mo4ª Região
Débito
raes Souto

Deferido

25/02/15

798/05/2015 Anistia de
Jorge Luiz Paiva
4ª Região
Débito

Deferido

25/02/15

799/06/2014 Anistia de Carolina Barce4ª Região
Débito
los

Deferido

25/02/15

800/07/2015 Anistia de
4ª Região
Débito

Manuela Alves
Teixeira

Deferido

25/02/15

801/08/2015 Anistia de
4ª Região
Débito

Silvio Luiz da
Fontoura

Deferido

04/03/15

802/09/2015 Anistia de
2ª Região
Débito

Thais Blesa
Gama

Deferido

04/03/15

803/10/2015 Anistia de
2ª Região
Débito

Lauro Rafhael
Cardoso

Deferido

04/03/15

804/11/2015 Anistia de Natália Carvalho
2ª Região
Débito
Silva de Godoy

Deferido

26/03/15

805/12/2015 Anistia de Vera Lucia Bene3ª Região
Débito
dette Campos

Deferido
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7ª Reunião
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
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Data de
DATA

Nº Processo Assunto

Partes

Acordão

Julgamento e de
Devolução

27/03/15

806/13/2015 Anistia de
4ª Região
Débito

João Brito de
Almeida

Deferido

11/06/15

807/14/2015
4ª Região

Recurso

Lica Paludo
Produções e
Eventos

Desprovimento

11/06/15

808/15/2015
4ª Região

Recurso

Infinito Assessoria

Desprovimento

11/06/15

809/16/2015
4ª Região

Recurso

Look Here Gestão de Eventos

Desprovimento

a11/06/15

810/17/2015
4ª

Recurso

Specialitá EvenDesprovimento
tos

11/06/15

811/18/2015

Recurso

Agência CompeDesprovimento
tenCe

11/06/15

812/19/2015

Recurso

11/06/15

813/20/2015

Recurso

11/06/15

814/21/2015

Recurso

11/06/15

11/06/15

11/06/15

815/22/2015

816/23/2015

817/24/2015

Recurso

Recurso

Recurso

GW Eventos,
Estratégias Inte- no dia 31/08
ligentes
3 Comunicações
Publicidade e Desprovimento
Propaganda
RP Eventos

Desprovimento

Giornale Comunicação Empre- Desprovimento
sarial
Alvo de Comunicação e
Desprovimento
Assessoria de
Imprensa
Tessia Mundt

Desprovimento

7ª Reunião de
Julgamento
26/05/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
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Data de
DATA

Nº Processo Assunto

Partes

Acordão

Julgamento e de
Devolução

11/06/15

818/25/2015

Recurso

CCM Eventos

Desprovimento

11/06/15

819/26/2015 Recurso

Worx Assessoria
Desprovimento
em Eventos

11/06/15

820/27/2015 Recurso

Fiala Promoções e Eventos

Desprovimento

11/06/15

821/28/2015 Recurso

Festamorfose
Eventos

Desprovimento

11/06/15

822/29/2015 Recurso

Fato Positivo
Comunicação

Desprovimento

11/06/15

823/30/2015 Recurso

Zenite Comunicação e Design

Desprovimento

11/06/15

824/31/2015 Recurso

Presse Comunicação Empresarial

I Desprovimento

11/06/15

825/32/2015 Recurso

Sheila Rosa dos
Santos

Indeferido

11/06/15

826/33/2015 Recurso

Kariza Albuquerque Barros

Desprovimento

11/06/15

827/34/2015 Recurso

Dinâmica Comunicação

Desprovimento

11/06/15

828/35/2015 Recurso

Integrada CoDesprovimento
municação Total

11/06/15

829/36/2015 Recurso

Criação Eventos Desprovimento

11/06/15

830/37/2015 Recurso

Agência S3 Ltda
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Desprovimento

8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento em
28 de novembro
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
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Data de
DATA

Nº Processo Assunto

Partes

Acordão

Julgamento e de
Devolução

8ª Reunião de
Julgamento
28/11/15
8ª Reunião de
Pedro Pacce
Arquivamento Julgamento
Prochno
28/11/15
Rita de Cassia
8ª Reunião de
Carvalho
Deferido
Julgamento
Ferreira
28/11/15
8ª Reunião de
Marta Ferreira
Deferido
Julgamento
Mugnol
28/11/15
8ª Reunião de
Magda Suzana
Deferido
Julgamento
Rocha Correa
28/11/15
8ª Reunião de
Maria Dutra
Diligência
Julgamento
Pinto
28/11/15
Marcela Ramos
8ª Reunião de
Vieria Gonçalves Diligência
Julgamento
Vilhalva Alves
28/11/15
aguardando
Aprovado pela definição da 2ª
Conferp
CPTCP
sobre o emprésArquivado
timo. Haverá
alteração

08/10/15

Anistia de Ingrid de Melo e
831/38/2015
Diligência
Débito
Silva

08/10/15

832/39/2015

Processo
Ético

08/10/15

833/40/2015

Anistia de
Débito

08/10/15

834/41/2015

Anistia de
Débito

08/10/15

835/42/2015

Anistia de
Débito

08/10/15

836/43/2015

Anistia de
Débito

08/10/15

837/44/2015

Anistia de
Débito

03/11/15

03/11/15

03/11/15

03/11/15

838/45/2015

839/46/2015

840/47/2015

841/48/2015

Reformulação
Orçamentaria
2015
Reformulação
Orçamentaria
2015
Reformulação
Orçamentaria
2015
Proposta
Orçamentaria
2016

Conrerp/3ª
Região - MG

Aprovado pela 8ª Reunião de
CPTCP
Julgamento
Arquivado
28/11/15

Conrerp/6ª
Região - DF

Aprovado pela 8ª Reunião de
CPTCP
Julgamento
Arquivado
28/11/15

Conferp

Aprovado pela 8ª Reunião de
CPTCP
Julgamento
Arquivado
28/11/15
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Data de
DATA

Nº Processo Assunto

Partes

Acordão

Julgamento e de
Devolução

03/11/15

03/11/15

03/11/15

Proposta
Orça842/49/2015
mentaria
2016
Proposta
Orça843/50/2015
mentaria
2016
Proposta
Orça844/51/2015
mentaria
2016

17/11/15

845/52/2015 Recurso

17/11/15

846/53/2015

Anistia de
Débito

17/11/15

847/54/2015

Anistia de
Débito

17/11/15

848/55/2015

Anistia de
Débito

17/11/15

849/56/2015

Anistia de
Débito
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Conrerp/3ª
Regiao - MG

Aprovado pela 8ª Reunião de
CPTCP
Julgamento
Arquivado
28/11/15

Conrerp/4ª
Regiao - RS

Aprovado pela 8ª Reunião de
CPTCP
Julgamento
Arquivado
28/11/15

Conrerp/6ª
Regiao - DF

Aprovado pela 8ª Reunião de
CPTCP
Julgamento
Arquivado
28/11/15

8ª Reunião de
VJS Assessoria e
Desprovimento Julgamento
Eventos Eireli
28/11/15
8ª Reunião de
Marilene de
Indeferido
Julgamento
Araújo
28/11/15
8ª Reunião de
Mariana Ferry
Indeferido
Julgamento
Leão
28/11/15
Maria das
8ª Reunião de
Merces Torres
Deferido
Julgamento
Parente
28/11/15
8ª Reunião de
David Rayol
Deferido
Julgamento
Filqueira
28/11/15
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Anexo 1
RELATÓRIO DA ASSESSORIA JURÍDICA
O atual assessor jurídico iniciou a prestação de serviços ao Conferp em de 21 de
janeiro de 2015.
As atividades desenvolvidas compreenderam discussão e proposição de instrumentos normativos afetos ao Sistema, emissão de pareceres, revisão e elaboração de minutas de contratos, assessoramento jurídico no processo eleitoral, atividades de assessoramento e apoio no processo de intervenção no Conrerp/5ª.
Região, emissão de pareceres em processos administrativos de fiscalização e
remissão e anistia de débitos, destacando-se os seguintes temas.

LEGISLAÇÃO
Segundo apurado por esta Assessoria Jurídica em conversas mantidas com os
demais assessores jurídicos do Sistema e verificado da análise de processos administrativos e judiciais de fiscalização e de execuções fiscais propostas, constata-se a indubitável fragilidade da legislação regulamentadora da profissão de
Relações Públicas, a saber a Lei 5.377, de 11 de dezembro de 1967, o Decreto nº
63.283, de 26 de setembro de 1968, e Decreto-Lei nº 860, de 11 de setembro de
1969, o que tem resultado em frustação da atividade de fiscalização inerente ao
exercício regular da profissão, impedido a expansão do quadro de registrados e
a redução da tendência de contração da classe, dada a diminuição do número
de cursos superiores com habilitação em Relações Públicas.
Segundo os instrumentos normativos referidos, a profissão de Relações Públicas, e as atividades privativas a ela inerentes, regulamentadas na década de
60, apresentam-se descritas de maneira vaga, com conceitos imprecisos e demasiadamente amplos, permitindo abrangente enquadramento de profissões
conexas, como jornalismo, assessoria de imprensa, marketing e publicidade,
sobretudo à luz da Resolução Normativa 43, de 24 de agosto de 2002, que tem
balizado o processo de fiscalização.
Com efeito, as multas aplicadas em processo administrativo de fiscalização por
exercício irregular da profissão, por pessoas físicas e jurídicas, sem o devido registro, não têm sido recolhidas, eis que, nas hipóteses em que configurada a negativa de pagamento voluntário pelos devedores, os Conrerps têm enfrentado
derrotas nas ações judiciais de execução de fiscal propostas, dada a fragilidade
de enquadramento da conduta dos autuados e o fato de o detalhamento das
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atividades de Relações Públicas estar baseado não em lei, mas em resolução
normativa do Conferp.
Assim, a realidade enfrentada sugere a necessidade de aprimoramento dos instrumentos normativos a fim de permitir melhor regulamentação da profissão de
Relações Públicas e possibilitar fortalecimento do Sistema.
Durante o exercício 2015, foram elaborados os seguintes instrumentos normativos:
• Portaria 145/15, 07 de fevereiro de 2015, recondução da Ouvidora-Geral;
• Portaria 146/15, 07 fevereiro de 2015: nomeação de Corregedor do Conferp;
• Portaria 147/15, 9 de fevereiro de 2015: revogação das Portarias 141, de 21
de fevereiro de 2014; 142, de 2 de abril de 2014 e; 143, de 30 de abril de 2014,
que tratam da Comissão Especial de Flexibilização Profissional;
• Portaria 148/15, de 21 de julho de 2015: intervenção do Conrerp/5ª. Região
devido à renúncia coletiva de seus conselheiros;
• Portaria 149/15, de 10 de setembro de 2015: prorrogação de prazo para
registro de chapas destinadas à renovação do
colegiado do Conrerp/1ª Região;
• Resolução Normativa 82 de julho de 2015: fixação do valor das anuidades
para o exercício 2016;
• Projeto de Resolução Normativa 82/2015: definição de hipóteses de suspensão e cancelamento do registro de pessoas físicas e jurídicas;
• Projeto de Resolução: instituição do serviço de registro de atestado de capacidade técnica emitido em favor de pessoas jurídicas registradas perante
o Sistema Conferp;
• Projeto de Resolução Normativa: prorrogação de prazo para pagamento
das anuidades devidas exclusivamente pelas pessoas físicas e jurídicas registradas no Conrerp/5ª Região.

PROCESSO ELEITORAL
O processo eleitoral foi regido pela Resolução Normativa 81/2014, de 22 de
dezembro de 2014. Apesar do transcurso regular do processo de renovação
dos colegiados do Sistema, a experiência vivenciada sugere a necessidade de
aprimoramento da legislação para simplificação de todas as etapas do pleito
e superação das lacunas, omissões e contradições do instrumento normativo
vigente.
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FENAPRORP
Foram encaminhadas ao Conferp pedidos de providência relativamente à Fenaprorp, a qual, valendo-se de dados cadastrais de profissionais de Relações Públicas, vinha anualmente encaminhando boletos para cobrança de contribuição
sindical levando os destinatários a crer tratar-se de anuidade devida ao respectivo Conselho Regional.
Em resposta, formulada pelo Conferp, em 6 de maio de 2015, representação à
Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região, registrada como Notícia de
Fato e autuada sob o nº 001230.2015.10.000/4, por meio da qual solicitada a
apuração de eventuais irregularidades na instituição e no funcionamento da Fenaprorp na qualidade de entidade sindical, bem como a investigação da contabilidade e dos últimos processos eleitorais e; da possível ilegalidade de cobrança da contribuição sindical pela Fenaprorp, considerando o registro sindical
suspenso; da participação da Confederação Nacional das Profissões Liberais na
cobrança das contribuições sindicais realizadas em conjunto com a Fenaprorp
e; da aplicação dos recursos auferidos pela Fenaprorp a título de contribuição
sindical e demais receitas quanto aos últimos 5 anos.
Não obstante a gravidade dos fatos denunciados, o Ministério Público do Trabalho, por meio do Procurador Regional do Trabalho Sebastião Vieira Caixeta,
entendeu pela inexistência de elementos a ensejar a instauração de inquérito
civil pública.
Dada a falta de legitimidade do Conferp para demandar judicialmente a Fenaprorp pelas condutas praticadas, o caso restou arquivado, estando, no entanto,
sob monitoramento, a atuação da referida entidade sindical no que concerne
aos profissionais de Relações Públicas registrados no Sistema.

CONCURSOS PÚBLICOS
O tema foi tratado por ocasião da reunião do Órgão Consultivo ocorrida em 30 de
maio de 2015, em Belo Horizonte, quando apresentado pelo Conferp orientação
aos Conselhos Regionais para que passassem a apresentar impugnações administrativas e impetrar mandados de segurança a fim de que os editais passem a
prever como privativos dos profissionais de Relações Públicas devidamente registrados os cargos que envolvessem atividades indicativas de Relações Públicas.
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DA DISSOLUÇÃO DO CONRERP/5ª REGIÃO
Em 17 de junho de 2015, o Conrerp/5ª Região, por decisão unânime de seu colegiado, deliberou e aprovou, por ato da 4ª Reunião Extraordinária, a renúncia
coletiva dos seus conselheiros, conforme decisão comunicada ao Conferp por
meio do Ofício 003/2015, de 25 de junho de 2015.
Em 21 de julho de 2015, publicada pelo Conferp a Portaria 148/15 com determinação de intervenção naquele Conselho Regional e nomeação de Comissão
Interventora.
No período de 27 a 30 de julho de 2015, foi realizada diligência na sede do Conrerp 5ª. Região em Recife (PE) pela interventora Isildinha Martins, acompanhada
pelo assessor jurídico Donne Pisco, quando formalizada a entrega das chaves
do imóvel e adotadas as providências visando à rescisão do contrato de aluguel
e demais serviços contratados por aquele Conselho Regional e à remessa para a
sede do Conferp de equipamentos e documentos.
Efetuada a dissolução da sede do Conrerp 5ª Região, as providências administrativas, tais como a emissão de certidões de registro e registro de novos profissionais, seguem sendo adotadas pela Comissão Interventora.
Na ocasião, seguindo orientação da Assessoria Jurídica do Conferp, decidiu-se
pela manutenção do Conrerp 5ª Região na expectativa de que se lograsse êxito
na recomposição do colegiado, o que ao final não ocorreu, dada a inocorrência
de registro de chapa por ato da realização do processo eleitoral visando à eleição de conselheiros para o triênio 2016/2019.
Assim, compete à nova diretoria do Conferp decidir pela dissolução do Conrerp
5ª Região e a transferência de sua jurisdição para outro Conselho Regional.

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE ANUIDADES
O tema foi tratado por ocasião da reunião do Órgão Consultivo ocorrida em 30
de maio de 2015, em Belo Horizonte, quando apresentado pelo Conrerp 2ª Região demanda consistente na elaboração de instrumento normativo destinado
à regulamentação da possibilidade e definição das hipóteses de suspensão e
cancelamento do registro de pessoas físicas, com remissão dos débitos acumulados, que contem com idade avançada e paradeiro desconhecido e de pessoas
jurídicas inativas.
Em resposta, apresentado pelo Conferp projeto de Resolução Normativa tendo
por objeto a alteração da Resolução Normativa 79/2014, de 23 de maio de 2014,

Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - Conferp ∙ RELATÓRIO DE GESTÃO 2013-2016

65

para prever hipóteses de suspensão e cancelamento do registro de pessoas físicas e jurídicas nas circunstâncias que determina.
O projeto foi objeto da manifestação dos Conrerps da 2ª e da 4ª Região, quando
identificada divergência acerca da introdução de instrumento normativo versando sobre o tema, estando a conclusão do tema pendente de discussão pelo
Órgão Consultivo, pelo que compete à nova diretoria do Conferp seguir na condução das deliberações.

PROCESSOS JUDICIAIS
Relação dos processos judiciais em que o Conferp figura como parte:
Localização: Superior Tribunal de Justiça
Classe: Recurso Especial
Número: 507.536
Autor: Sindicato dos Servidores das Autarquias de Fiscalização das Profissões
Liberais de SP, RJ, BA e CE.
Objeto: aplicação regime jurídico único de que trata a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e realização de concurso público para contratação de pessoa
ao cargo de técnico-administrativo pelo Conferp e Conrerps.
Status: aguardando julgamento de Recurso Especial.

Localização: 4ª Vara Federal do Distrito Federal
Classe: Mandado de Segurança
Número: 0023269-68.2012.4.01.3400
Autor: Fenaprorp
Objeto: acesso à lista de profissionais registrados nos Conrerps.
Status: aguardando prolação de sentença.
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ANEXO 2
RELATÓRIO DA ASSESSORIA CONTÁBIL
RELATÓRIO CONTÁBIL CONFERP Nº 01/2016
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP

DA: Assessoria Contábil do CONFERP
ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Á: Diretoria do CONFERP
Assunto: Relatório Orçamentário, Financeiro e Patrimonial do CONFERP, relativo Gestão 2013 a 2015

Apresentamos à Diretoria do CONFERP, a situação orçamentária, financeira e patrimonial da
Gestão 2013-2015, conforme demonstramos:

1. Resultado Orçamentário - 2013-2015
Exercício de 2013:
• Receita Arrecadada em 2013 .................................................R$ 351.480,34
• Despesa Realizada em 2013 ...................................................R$ (319.373,96)
• Superávit Orçamentário em 2013 .............................................R$ 32.106,38

Exercício de 2014:
• Receita Arrecadada em 2014 ...................................................R$ 390.832,94
• Despesa Realizada em 2014 ......................................................R$(325.328,18)
• Superávit Orçamentário em 2014 ..............................................R$ 65.504,76
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Exercício de 2015:
• Receita Arrecadada até nov/2015 .............................................R$ 438.326,35
• Despesa Realizada até nov/2015...............................................R$ (311.046,78)
• Superávit Orçamentário até nov/2015 .....................................R$ 127.279,57
Receita Acumulada – 2013-2015 ..................................................R$ 1.180.639,63
(-) Despesa Acumulada – 2013-2015 ........................................... R$ 955.748,92
(=) Superávit Orçamentário Acumulado – 2013-2015 ................. R$ 224.890,71

2. Resultado Patrimonial - 2013 -2015
• Superávit Patrimonial de 2013 .................................................R$ 56.266,07
• Superávit Patrimonial de 2014 .................................................R$ 63.825,46
• Superávit Patrimonial até nov/2015 ........................................R$ 143.463,73
• (=) Superávit Patrimonial Acumulado – 2013-2015 ................ R$ 263.555,26
3. Resultado Financeiro – 2013 e 2015
• A gestão 2013-2015 recebeu o Conselho Federal com um Saldo Bancário no
valor de R$ 173.912,49 (cento e setenta e três mil, novecentos e doze reais e quarenta e nove centavos).
• O Saldo bancário que a gestão 2013-2015 apresenta em 30 de novembro de
2015 é no valor de R$ 341.678,56 (trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e
setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).
•
Concluímos que o CONFERP apresentou resultados orçamentários, financeiros e patrimoniais superavitários em todo o seu período de gestão. (2013-2015).
É o relatório que submetemos à Diretoria do CONFERP.
Brasília, 11 de janeiro de 2016.

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
CRC-DF Nº 485
Assessoria Contábil e Financeira do CONFERP
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ANEXO 3
Pesquisa Conferp
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Sistema Conferp
Enquete 2015

Introdução
•

983 respostas, dividas da seguinte forma entre as regiões:

Região 6
16%

Região 7 Região 5
3%
1%

Região 2
15%

Região 3
17%

Região 1
11%

Região 4
37%

1) Na sua concepção, a principal função de um
Conselho Profissional é:

Fiscalizar o exercício profissional.

39,17%

Estabelecer padrões éticos e técnicos para
a excelência profissional na área.

30,32%

Atuar na divulgação da área e
esclarecimento sobre as atividades de…
Estabelecer piso salarial para a categoria e
tabela referência de preços na prestação…
Oferecer benefícios (descontos, convênios,
etc.) aos registrados.

20,55%

8,04%

1,93%

Amostra: 983 respostas

2) A existência do Sistema Conferp/Conrerp para a sua
carreira profissional foi/é:

Irrelevante para minha trajetória
profissional.

48,32%

Colaborou para algumas etapas da minha
trajetória.

38,45%

Imprescindível para minha trajetória
profissional.
Prejudicial para minha trajetória
profissional.

11,39%

1,83%

Os motivos
estão em um
word a parte

Amostra: 983 respostas

3) A respeito da posição dos profissionais de Relações
Públicas no mercado de trabalho, assinale o seu grau de
concordância com as afirmativas abaixo.
Os empresários/gestores públicos exigem mais o
conhecimento/experiência do profissional de relações…
O mercado da área de comunicação nas organizações está em
plena expansão, demandando por mais profissionais de …
O mercado da área de comunicação nas organizações está em
plena expansão, demandando por mais profissionais de …

A valorização da atividade de RP pelo mercado tem relação
direta com a regulamentação da profissão e o diploma…
O mercado da área de comunicação nas organizações está em
plena expansão, demandando por profissionais de outras…
O mercado de trabalho tem valorizado mais as atividades de
Relações Públicas.
A valorização da atividade de RP pelo mercado independe do
diploma específico.
O registro profissional na área de relações públicas é
reconhecido pelos empresários/gestores públicos como a…
O mercado de trabalho compreende claramente a diferença
entre comunicação organizacional e relações públicas.

Concordo

Concordo Parcialmente

Discordo

Não sei

Discordo Parcialmente
Amostra: 983 respostas

3) A respeito da posição dos profissionais de Relações
Públicas no mercado de trabalho, assinale o seu grau de
concordância com as afirmativas abaixo.
Convertendo os conceitos em notas, isto é, “Concordo” por 4, “Concordo parcialmente”
por 3, “Discordo parcialmente” por 2, “Discordo” por 1 e “Não sei” por zero, teremos
as seguintes somatórias:
Os empresários/gestores públicos exigem mais o
conhecimento/experiência do profissional de relações…

3.298

A valorização da atividade de RP pelo mercado tem relação
direta com a regulamentação da profissão e o diploma…

3.076

O mercado da área de comunicação nas organizações está em
plena expansão, demandando por profissionais de outras…

2.587

O mercado de trabalho compreende claramente a diferença
entre comunicação organizacional e relações públicas.

2.550

O registro profissional na área de relações públicas é
reconhecido pelos empresários/gestores públicos como a…

2.386

O mercado da área de comunicação nas organizações está em
plena expansão, demandando por mais profissionais de …

2.359

A valorização da atividade de RP pelo mercado independe do
diploma específico.
O mercado da área de comunicação nas organizações está em
plena expansão, demandando por mais profissionais de …
O mercado de trabalho tem valorizado mais as atividades de
Relações Públicas.

2.173
1.811
1.391
Amostra: 983 respostas

4) A legislação brasileira que regulamenta a profissão de
Relações Públicas no país, composta pela Lei n. 5.377/67, o
Decreto nº 63.283/68 e o Decreto-Lei n. 860/69: (1 é DISCORDO
TOTALMENTE e o 5 é CONCORDO PLENAMENTE)
É mais importante para quem faz concurso ou atua na área
pública do que para os profissionais que atuam no mercado…
Não é mais respeitada pelo mercado de trabalho.
É muito genérica e não delimita o que o profissional de RP
realmente faz.
Não reflete mais a prática profissional do mercado de trabalho.
Favorece o reconhecimento da profissão e do profissional frente
ao mercado e à sociedade.
Garante espaço de trabalho nas organizações para os bacharéis
em relações públicas.
Limita o trabalho do profissional no mercado de trabalho.
É atual e está de acordo com as práticas contemporâneas do
mercado da comunicação.

1

2

3

4

5

Não sei Amostra: 983 respostas

4) A legislação brasileira que regulamenta a profissão de
Relações Públicas no país, composta pela Lei n. 5.377/67, o
Decreto nº 63.283/68 e o Decreto-Lei n. 860/69: (1 é DISCORDO
TOTALMENTE e o 5 é CONCORDO PLENAMENTE)
Gráfico pela soma das notas

É mais importante para quem faz concurso ou atua na área
pública do que para os profissionais que atuam no mercado…

3.386
2.950

Não é mais respeitada pelo mercado de trabalho.
É muito genérica e não delimita o que o profissional de RP
realmente faz.

2.812
2.741

Não reflete mais a prática profissional do mercado de trabalho.
Favorece o reconhecimento da profissão e do profissional frente
ao mercado e à sociedade.

2.576

Limita o trabalho do profissional no mercado de trabalho.

2.238

É atual e está de acordo com as práticas contemporâneas do
mercado da comunicação.

2.212

Garante espaço de trabalho nas organizações para os bacharéis
em relações públicas.

2.174
Amostra: 983 respostas

5 ) Para a sua carreira profissional, o diploma de
graduação em Relações Públicas foi/é:
Imprescindível para uma formação técnica
e ética qualificada em relações públicas.

55,14%

Apenas a base teórica para o início de uma
formação técnica e ética qualificada.
Permitiu apenas meu ingresso no mercado
de trabalho.
Irrelevante para uma formação técnica e
ética qualificada em RP.
Não sei.

31,03%

9,66%

2,64%

1,42%

Amostra: 983 respostas

6) A legislação de Relações Públicas:

Precisa ser atualizada.

Deve continuar como está.

Deve ser extinta (desregulamentação).

79,96%

13,63%

6,31%

Amostra: 983 respostas

Se respondeu que precisa ser atualizada, quais seriam os
critérios para a concessão do registro profissional na área?
Não concordo que a atualização da Legislação permita o registro
de outros profissionais. A atualização deve AMPLIAR as
atividades de Relações Públicas e garantir que sejam…
Pelos Portadores de certificados de pós-graduação lato sensu no
campo de conhecimento das Relações Públicas e/ou da
Comunicação Organizacional, independente da área de…
Pelos portadores de diplomas de cursos superiores, cuja matriz
curricular ofereça disciplinas que atendam às necessidades de
formação do profissional Relações Públicas, independente da …
Pelos portadores de diploma de curso superior em outras áreas
de Comunicação, além de RP, APENAS mediante exame de
proficiência aplicado pelo Conferp.
Por profissionais bachareis em cursos de Comunicação,
mediante comprovação de atuação na área por no mínimo 5
anos.
Pelos Portadores de certificados de pós-graduação lato sensu no
campo de conhecimento das Relações Públicas e/ou da
Comunicação, independente da área de formação na…
Pelos mestres e/ou doutores formados em Programas de Pósgraduação <i>Strictu Sensu</i> no campo de conhecimento da
Comunicação Social, independente da área de formação na …

Sim

Não

Não sei

Amostra: 786 respostas

Anexo 4
Código de Ética – Relatos da Consulta Pública
(arquivo em PDF)
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Pesquisa para atualização do Código de Ética dos Profissionais de Relações Públicas
Pergunta 01

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange aos "Princípios
Fundamentais"?

Resposta 01

“No item 1 - Não concordo caso surjam sugestões de que profissionais formados em outras áreas, com pós-graduação em Relações Públicas possam intitular-se profissional de
Relações Públicas. Sou formada em RP, com pós em Marketing Estratégico e não me intitulo Marqueteira.”

Resposta 02

“4. Profissional de Relações Públicas deve empenhar-se para criar estruturas e canais de comunicação que favoreçam a construção e/ou manutenção de RELACIONAMENTOS
efetivos através do diálogo e da livre circulação de informações.”

Resposta 03

“Acredito que profissionais pós-graduados na área de RP também podem ter direito a se credenciar e exercer a profissão.”

Resposta 04

“Acho que estamos vivendo um novo momento de educação e conhecimento. Embasamentos científicos e técnicos são importantes, mas conhecimento no geral é ainda mais
relevante. Não acho que um título, apenas, seja validador de algo. Entendo que o item 3 deva ser algo como "em busca de aprimoramento constante, conhecimento constante,
atualização constante”, algo nesta linha.”

Resposta 05

“Todos que queiram devem poder se intitular Relações Públicas. Talvez essa restrição nos faça não ser reconhecidos como deveríamos ser no país. O bom profissional vai se
destacar de qualquer maneira e, obviamente, a graduação será um enorme diferencial. O mercado seleciona. Mais do que profissão, Relações Públicas é uma visão de
mundo. Mencionar nos Princípios Fundamentais a necessidade de agir com estratégia, planejamento e transparência.”

Resposta 06

“2 - Importante colocar um link para a "Declaração Universal dos Direitos do Homem";
3Interessante especificar os aperfeiçoamentos, mestrado, doutorado, Pós-graduação, MBA.
4 - Que tipos de estruturas e canais? (sites, blogs, revistas) interessante especificar e colocar o motivo ou visão que demonstre a importância desse trabalho. Com que tipo de
informação?”

Resposta 07

“1. Somente pode intitular-se profissional de Relações Públicas e, nesta qualidade, exercer a profissão no Brasil, a pessoa física ou jurídica legalmente credenciada nos termos da
Lei em vigor;
2. profissional de Relações Públicas baseia seu trabalho no respeito aos princípios da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”;
3. profissional de Relações Públicas, em seu trabalho individual ou em sua equipe, procurará sempre desenvolver o sentido de sua responsabilidade profissional, por meio do
aperfeiçoamento de seus conhecimentos e procedimentos éticos, pela melhoria constante de sua competência científica e técnica e no efetivo compromisso com a sociedade
mundial;
4. profissional de Relações Públicas deve empenhar-se para criar, manter, estabelecer estruturas e canais de comunicação que favoreçam o diálogo e a livre circulação de
informações.”

Resposta 08

“Item 1. Já que não mudamos a lei, devemos mudar o código de ética.”

Resposta 09

“(1) Uma empresa pode ser "um profissional"? Para começo de conversa, uma pessoa jurídica não pode ser "um profissional". Pode, sim, sofrer a consequência da eventual falta
de ética de um profissional que responda por ela, mas A EMPRESA, enquanto EMPRESA, não pode "intitular-se" como 'profissional' de relações públicas: ela pode disponibilizar
essas funções, mas não pode SER essas funções. A discussão é jurídica e filosófica, mas este primeiro item precisa ser esclarecido e posto nos termos corretos.
2 - Somente a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão? Acho superficial a referência. Alguns códigos fundamentais da legislação brasileira e internacional
também deveriam estar referenciados. Citar apenas a Declaração Universal dos Direitos Humanos é como citar "os dez mandamentos" como princípio de qualquer ordenamento
jurídico. Tem que especificar...
3 - "através do aperfeiçoamento de seus conhecimentos e procedimentos éticos...". Bem... entendo que PRECISAMOS estabelecer critérios sobre o que a profissão entende que é
ou não é ética. E talvez, também, colocar logo no começo uma definição estruturante entre "ética", "moral" e "ética empresarial". É preciso estabelecer os critérios e as balizas
mínimas a partir das quais vamos nos conduzir, senão fica aberto demais da conta, passível de qualquer interpretação. 3b - atuar "pela melhoria constante de sua competência
científica e técnica" não sei se é uma questão ÉTICA. É um interesse do cidadão e do profissional. Se for para citar isso no código, é um dos últimos itens, um complemento, e não
um destaque. O "aperfeiçoamento" é uma condição DE QUALIDADE, não DE ÉTICA ou de MORALIDADE da sua atuação profissional. Não diretamente, pelo menos. Tem que
contextualizar isso se for para empregar este conceito.
4 - este item 4 é o mais importante (nos 4 citados... - pois outros mais estruturantes não foram sequer referenciados) em termos de "princípios fundamentais" de um código de
ética de Relações Públicas”

Resposta 10

“1º Sugestão - Todo bacharel em Relações Públicas mesmo que não se intitule como tal ou que não possui registrado em sua Carteira de Trabalho de Previdência Social e que
exerça alguma das atividades que podem ser realizadas por Relações Públicas, deverá se registrar no Conselho Regional de Relações Públicas respectivo de sua região.
2º Sugestão - Cabe ao profissional de Relações Públicas contribuir com a conscientização da população brasileira nas áreas de políticas públicas, inclusão social e diversas que
contribuam com uma sociedade justa, respeitosa e consciente sobre seus direitos e deveres.”

Pergunta 02

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO I - Das
Responsabilidades Gerais"?

Resposta 01

“Artigo 2, item d - substituir notícias por informações/conteúdos”

Resposta 02

“O artigo (1b) é válido mas deveria ser repensado. Ele pode impor limitações de desenvolvimento intelectual e pessoal. Sugiro linguagem positiva como ir até o limite de seus
conhecimentos e habilidades. Reconhecer limitações é limitar-se em sí. Tentar é necessário, pesar prós e contras em momentos como este, fundamental. (1c) um código de ética
não deve obrigar um profissional (ou ter linguagem do tipo) para que ele se dedique e colabore com cursos de formação. Algo na linha de desenvolvimento da área como um
todo, pode ser melhor neste caso.
Entendo que o artigo 2b pode violar o princípio da livre concorrência. Mercado deve ter concorrência e a movimentação de clientes é válida. Além disso, o cliente não deve ser
impedido de mudar de agência ou profissional que o atende por um código de ética.”

Resposta 03

“Que ironia. Acho que todos nós, profissionais registrados, em algum momento nos acumpliciamos com um profissional não registrado. Somos minoria :-)”

Resposta 04

“No 1° princípio deveriam ser incluídas, as pessoas que estudam para ser RP que são de outras áreas (engenharia, jornalismo, etc.) Artigo 2º, b - Acredito que se o cliente não mais
estiver na organização em que o profissional trabalha, este aspecto não cabe. Pois, em agências, por exemplo, os clientes tendem a gostar dos atendimentos e querê-los para
trabalhos particulares. ”

Resposta 05

“ Sugiro incluir: Artigo 1o -d) colaborar com as entidades acadêmicas e profissionais da área de Relações Públicas, especialmente no envolvimento das discussões sobre a
formação e as práticas de mercado da área.
Sugiro incluir: Artigo 2o. g) valer-se de funções e cargos nas entidades acadêmicos e profissionais da área para fins comerciais.”

Resposta 06

“Excluir o item C.”

Resposta 07

“Acrescentar "administração" entre Comunicação Social e Outras Áreas de Conhecimento, no item A.”

Resposta 08

“Artigo 1º, a) [...] procurando sempre se atualizar nos estudos DO PROCESSO DE RELAÇÕES PÚBLICAS, da Comunicação Social e de outras áreas de conhecimento, BEM COMO
COMPREENDER A "DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM"”

Resposta 09

“a) reescrever de uma forma mais clara.
b) ou seja, se já houver em alguma situação atendido o cliente, não estando mais na organização/agência, você não poderá atender esse cliente?
g) Exercer a profissão de Relações Públicas sem estar devidamente registrado no conselho.”

Resposta 10

“Artigo 1º – São deveres fundamentais do profissional de Relações Públicas: a) Esforçar-se para obter eficiência máxima em seus serviços, procurando sempre se atualizar nos
estudos da Comunicação Social e de outras áreas de conhecimento;
b) Assumir responsabilidade por tarefas para as quais esteja capacitado, reconhecendo as dificuldades e aprimorando as mesmas para a excelência do trabalho ;
c) colaborar com os cursos de formação de profissionais em Relações Públicas, notadamente ao aconselhamento e orientação aos futuros profissionais.
Artigo 2º – Ao profissional de Relações Públicas é vedado: a) Utilizar qualquer método, meio ou técnica para criar motivações inconscientes que, privando a pessoa do seu livre
arbítrio, lhe tirem a responsabilidade de seus atos.
b) Induzir para atendimento particular próprio, com finalidade lucrativa, clientes que tenha atendido em virtude de sua função técnica em organizações diversas.
c) Tornar-se cúmplice de pessoas que exerçam ilegalmente a profissão de Relações Públicas.
d) Disseminar informações falsas ou enganosas ou permitir a difusão de notícias que não possam ser comprovadas por meio de fatos conhecidos e mensuráveis.
e) Admitir práticas que possam levar a corromper ou a comprometer a integridade dos canais de comunicação ou o exercício da profissão.
f) Divulgar informações inverídicas da organização que representa ou representou.”

Resposta 11

“Proposta para acrescentar ao trabalho: é dever de todo profissional de relações públicas realizar mapeamento dos públicos da organização e processos de materialidade para
conhecer as demandas dos envolvidos.”

Resposta 12

“Retirada do item "c". Não se pode atribuir responsabilidade de fiscalização a todos os profissionais. Além do mais é possível trabalhar com uma pessoa que se apresente como RP
sem ter conhecimento de sua graduação. O item C dá abertura para interpretar esse tipo de situação como "acumpliciamento", prejudicando o profissional.”

Resposta 13

“1) Omitir "Comunicação Social" ou ampliar a lista com outras áreas tão ou mais importantes para o correto desenvolvimento da profissão/atividade.
2) FALTA MUITA COISA EM TERMOS DE DEVER no que se refere ao compromisso com TRANSPARÊNCIA e outras virtudes fundamentais. Este artigo cita 3 deveres muito
superficiais também. Talvez seja o caso de verificar CÓDIGOS DE ÉTICA NORTE-AMERICANOS (PRSA, quem sabe...) e verificar questões mais práticas, mais efetivas, traduzir o
fundamental... precisamos "sair da nuvem" e nos tornarmos mais consistentes em nossos textos e referências profissionais. ARTIGO 2 = o mesmo, em geral, pode ser dito sobre "o
que não pode". Há 2 formulazinhas trípticas sobre "o que RP é " e "o que RP não é" do james Grunig que PODEM DAR UMA PISTA de por onde caminhar nessa estrutura de "o que
pode" e "o que não pode".
A saber: 3 DESVANTAGENS DE RP = A) Suas mensagens podem saturar os canais de comunicação com públicos diversos, divulgando e promovendo pseudo-eventos que, ao final,
não chegam de fato a interessar ou a ser úteis, nem ao patrocinador, nem ao público sobre o qual foi focada a atividade – não raro faltam objetivos claros.
B) Ocultam ou disfarçam em excesso os fatos sobre assuntos de interesse público – correm o risco de dourar demais a pílula.
C) Podem provocar no público uma atitude de cinismo e DESCONFIANÇA em torno das ações de corporações públicas, igrejas, colégios, governos, instituições financeiras, ONG’s,
empresas etc...; fazendo com que ele acabe por “se defender” da possibilidade “de ser feito de bobo” – podem perder a credibilidade da OP, por causa de seus excessos.
E 3 VANTAGENS DE RP = A) Profissionais responsáveis sabem servir ao interesse público estruturando uma comunicação eficaz de sua organização, difundindo mensagens claras e
objetivas e instituindo espaços para a livre expressão de idéias.
B) RP torna as organizações mais responsáveis, na percepção do público e em relação a ele quando busca conhecer os feedbacks das iniciativas tomadas.
C) Otimizam os conhecimentos públicos e a livre circulação de idéias e opiniões a partir de um relacionamento honesto com a imprensa, fornecendo informações pertinentes que
a mídia, por si só, não teriam condições ou teria mais dificuldade para obter.”

Resposta 14

“Artigo 1º: Contribuir com a produção científica ou de conteúdo que contribua com a formação novos profissionais de Relações Públicas. Divulgar dados, informações,
reportagens, programas, projetos e afins que valorizem a profissão e o profissional de Relações Públicas perante a sociedade brasileira e ao empresariado nacional. Incentivar que
seus assessorados ou organizações em que atuem, adotem processos, produtos e serviços que minimizem os impactos gerados pelas suas atividades. Artigo 2º: g) Incentivar
qualquer tipo de qualquer tipo de fanatismo, principalmente os que prejudicam a pluralidade da sociedade brasileira.”

Pergunta 03

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO II - Das Relações
com o Empregador"?

Resposta 01

“O profissional de Relações Públicas, ao trabalhar para uma organização, deve agir em acordo com os objetivos, missão, visão e valores desta, não devendo trabalhar para esta
caso os costumes vigentes e os valores presentes contrariem a sua ética profissional, bem como as regras deste código.”

Resposta 02

“Sugiro a seguinte redação para O INÍCIO do artigo 3o.: O profissional de Relações Públicas, ao ingressar em uma organização como o empregado, deve considerar a missão, a
visão, os valores e a conduta ética desta com os diferentes segmentos de público com as quais mantém relacionamento, tornando-se XXXXXXX...”

Resposta 03

“Incluir: Orientar o empregador e todo corpo diretor acerca das contrariedades, esclarecendo a lisura de um trabalho ético, bem como o processo político que envolve a relação
com os públicos do profissional de Relações Públicas e da organização.”

Resposta 04

“Analisando o artigo 3º, nós, estudantes do terceiro ano de Relações Públicas da Faculdade Cásper Líbero, acreditamos que esse item deve ser alterado. O funcionário precisa ter
certa flexibilidade em relação aos desvios da empresa, já que é papel do relações-públicas tentar mudar esse cenário, buscando a conscientização da organização e sugerindo
mudanças para que alinhem seus discursos e práticas a uma conduta ética responsável. Sugerimos ainda a inserção de um novo artigo, abordando a relação com empregados, pois
é preciso atentar-se para a questão dos honorários para atividades relacionadas, ou seja, se o funcionário for convocado a realizar uma tarefa extra, ele deverá ser reconhecido e
remunerado por isso. Além disso, propomos a inclusão de mais um artigo referente a práticas que busquem melhorar o relacionamento com/entre os empregados, estabelecendo
a necessidade de o profissional relatar ameaças e infrações relacionadas a esse código, por meio de denúncias.”

Resposta 05

“Artigo 3º – O profissional de Relações Públicas, ao ingressar em uma instituição - como colaborador deve considerar as diretrizes organizacionais desta, rompendo o contrato de
trabalho sempre que normas, políticas e costumes até vigentes contrariem sua consciência profissional, bem como os princípios e regras deste código."

Resposta 06

“Analisando a seção II, observamos a falta de informações sobre empregadores em nosso código. Essa é uma de nossas relações mais importantes, e ficamos preocupados ao
pensar que esse relacionamento está condicionado a um artigo somente. Por isso, sugerimos não só a atualização deste artigo como a inclusão de novos: Artigo atual: Artigo 3º O profissional de Relações Públicas, ao ingressar em uma organização como empregado, deve considerar os objetivos, a filosofia e os padrões gerais desta, tornando-se interdito o
contrato de trabalho sempre que normas, políticas e costumes até vigentes contrariem sua consciência profissional, bem como os princípios e regras deste código.
Novos artigos: Artigo 3° - O profissional de Relações Públicas, ao ingressar em uma organização como empregado, deve considerar quais são seus objetivos ao ser contratado, e
assim, verificar se pode exercer seu trabalho sem ferir sua consciência profissional.
Artigo 4° - Em caso de ferimento de consciência profissional por parte do empregador, como educador de comunicação, o profissional de Relações Públicas deve sinalizar a
organização sobre tal ponto e como podem trabalhar para a correção dele para que assim possa continuar atuando de forma idônea.
Artigo 5° - Em caso de ferimento de consciência profissional por parte do empregador, o profissional de Relações Públicas não deve aceitar propinas, brindes, dinheiro e outros
para continuar atuando na organização. Em caso de quebra de lei por parte do empregador, uma denúncia deve ser feita aos órgãos competentes.
Artigo 6° - O profissional de Relações Públicas não deve compartilhar dados tidos como confidenciais pela organização, como estratégias, métodos e números.”

Resposta 07

“??????? Tornando-se interdito o contrato de trabalho??? Ele vai, entra na empresa sem analisar ou analisando seus objetivos e filosofias, ACEITA O BÁSICO, e quando descobre
algo de que discorda O SEU CONTRATO DE TRABALHO SE TORNA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDO??? Assim... por mágica? Muito fraco... chega a ser romântico esse artigo... :(“

Pergunta 04

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO III - Das
Relações com o Cliente"?

Resposta 01

“O artigo 5c é muito amplo e aberto a livre interpretação. É muito fácil o conselho prejudicar ou condenar um profissional, pois o entendimento de "condições de trabalho
eficiente" pode mudar de pessoa para pessoa, inclusive entre gerações.”

Resposta 02

“Observando os tópicos desta seção, acreditamos que os artigos 4º, 6º e 7º condizem com o atual momento da profissão de Relações Públicas e devem ser mantidos, sem
alterações.
Quanto ao artigo 5º, concordamos que o item a) não deve sofrer modificações.
Já o b) poderia ser atualizado no que diz respeito ao esclarecimento ao cliente sobre a capacidade técnica da equipe que prestará serviços a ele, mostrando que a entrega será de
qualidade e condizente com as suas necessidades. Sendo assim, é vetada a venda de um atendimento pleno e fornecimento de um atendimento júnior, por exemplo. Por fim,
recomendamos a exclusão dos demais itens do artigo 5º.
Considerando que o c) já foi descrito em seções anteriores, não se faz necessária a repetição desse.
Quanto aos itens d) e e), que são complementares e estão relacionados à prática comum do trabalho e não especificamente da profissão de Relações Públicas, acreditamos que
são dispensáveis, pois o compartilhamento de informações dos clientes ocorre de maneira natural em nossa profissão.”

Resposta 03

“Artigo 4º – Define-se como cliente à pessoa, entidade ou organização a quem o profissional de Relações Públicas – como profissional liberal ou empresa de Relações Públicas –
presta serviços profissionais.
Artigo 5º – São deveres do profissional de Relações Públicas, nas suas relações com os clientes: a) Oferecer ao cliente informações relativas ao trabalho a ser realizado, definindo
bem seus compromissos e responsabilidades profissionais, a fim de que ele possa decidir-se pela aceitação ou recusa da proposta dos serviços profissionais; b) Esclarecer ao
cliente, no caso de atendimento em equipe, a definição e qualificação profissional dos demais membros desta , seus papéis e suas responsabilidades; c) Adequar a equipe
conforme a quantidade de clientes, não prejudicando seu trabalho ou resultado final em função de sua capacidade de atendimento. d) Sugerir ao cliente serviços de outros
colegas sempre que se impuser à necessidade de prosseguimento dos serviços prestados, e estes, por motivos ponderáveis, não puderam ser continuados por quem as assumiu
inicialmente; e) Orientar o seu substituto comunicando-lhe as informações necessárias à boa continuidade dos trabalhos, quando se caracterizar a situação mencionada no item
anterior.
Artigo 6º – É vedado ao profissional de Relações Públicas atender clientes concorrentes, sem prévia autorização das partes atendidas.
Artigo 7º - Não deve o profissional de Relações Públicas aceitar contrato em circunstâncias que atinjam a dignidade da profissão e os princípios e normas do presente Código.”

Resposta 04

“O mesmo acontece na seção III: também observamos a falta de informação e acreditamos na inclusão de novos artigos.
Artigos atuais: Artigo 4º - Define-se como cliente à pessoa, entidade ou organização a quem o profissional de Relações Públicas - como profissional liberal ou empresa de Relações
Públicas - presta serviços profissionais.
Artigo 5º - São deveres do profissional de Relações Públicas, nas suas relações como clientes: a) Dar ao cliente informações concernentes ao trabalho a ser realizado, definindo
bem seus compromissos e responsabilidades profissionais, a fim de que ele possa decidir-se pela aceitação ou recusa da proposta dos serviços profissionais; b) Esclarecer ao
cliente, no caso de atendimento em equipe, a definição e qualificação profissional dos demais membros desta, seus papéis e suas responsabilidades; c) Limitar o número de seus
clientes às condições de trabalho eficiente; d)Sugerir ao cliente serviços de outros colegas sempre que se impuser à necessidade de prosseguimento dos serviços prestados, e
estes, por motivos ponderáveis, não puderam ser continuados por quem as assumiu inicialmente; e) Entrar em entendimentos com seu substituto comunicando-lhe as
informações necessárias à boa continuidade dos trabalhos, quando se caracterizar a situação mencionada no item anterior.
Artigo 6º - É vedado ao profissional de Relações Públicas atender clientes concorrentes, sem prévia autorização das partes atendidas.
Artigo 7º - Não deve o profissional de Relações Públicas aceitar contrato em circunstâncias que atinjam a dignidade da profissão e os princípios e normas do presente Código.
Novos artigos: Artigo 7° - Define-se como cliente à pessoa, entidade ou organização a quem o profissional de Relações Públicas - como profissional liberal ou empresa de Relações
Públicas - presta serviços profissionais.
Artigo 8º - São deveres do profissional de Relações Públicas, nas suas relações como clientes: a) Apresentar ao cliente informações sobre seu trabalho, desde sua atuação até suas
entregas, alinhando expectativas entre você e o cliente, facilitando a resposta positiva ou negativa do cliente pela contratação de seus serviços. b) Esclarecer, em caso de equipe,
as pessoas que terão parte na entrega. c) Em caso de desistência do projeto, alinhar como o mesmo se encontra atualmente e como deverão seguir – se possível, indicar novo
profissional para dar prosseguimento nele.
Artigo 9º - O profissional de Relações Públicas não deve atender concorrentes diretos ao mesmo tempo.
Artigo 10º - O profissional de Relações Públicas não deve aceitar contrato em circunstâncias que atinjam sua consciência profissional.
Artigo 11° - Em caso de ferimento de consciência profissional por parte do cliente, como educador de comunicação, o profissional de Relações Públicas deve sinalizar ao cliente
sobre tal ponto e como podem trabalhar para a correção dele para que assim possa continuar atuando de forma idônea.
Artigo 12° - O profissional de Relações Públicas não deve compartilhar dados tidos como confidenciais pelo cliente, como estratégias, métodos e números.
Artigo 13° - O cliente não deve compartilhar dados tidos como chave pelo profissional de Relações Públicas, como estratégias, métodos e números.
Artigo 14° - O cliente não deve plagiar ou vender o projeto apresentado por um profissional de Relações Públicas para outro.”

Resposta 05

“Novamente... tudo muito superficial. Artigo 7 = quais são os princípios e normas deste código que não podem ser desobedecidos a fim de não atentar contra a dignidade da
profissão? Mais clareza. Mais pragmatismo.”

Pergunta 05

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO IV - Dos
Honorários Profissionais"?

Resposta 01

“Artigo 10 não deveria ser uma obrigação. Há entidades sem fins lucrativos com grandes condições de arcar com o trabalho de RP.”

Resposta 02

“Deveria ter um documento nacional padrão e bem divulgado e acessível para o artigo 10.”

Resposta 03

“O artigo 10, novamente, fere a livre concorrência entre outros. Um profissional deve sim poder cobrar e visar lucro ao atender de forma filantrópica. cabe ao "cliente"/entidade,
aceitar ou não isso. O artigo poderia ser escrito incentivando que, quando atender uma ONG, etc, o trabalho não vise lucro pessoal. O que é melhor do que restringir.”

Resposta 04

“Artigo 8º - O ideal é que o CONFERP disponibilize uma tabela aproximada de valores referente a cada ocupação, em seus diversos níveis, como estagiário, júnior, pleno e sênior.
Desta forma é possível que os salários e a profissão sejam mais valorizados.”

Resposta 05

“Artigo 10 - Não concordo com estes aspectos. A menos que o profissional realize um trabalho voluntário para entidades, ele deve, sim, ser remunerado por isso.”

Resposta 06

Sou a favor da criação de um piso salarial de no mínimo R$ 5000,00 para tecem formados com uma gradação em relação aos cursos, especializações, mestrados e doutorados.”

Resposta 07

“Deve-se estabelecer um teto salarial para o profissional de Relações Públicas, já que o Conselho Regional de Classe não normatiza essa questão.”

Resposta 08

“a)vulto??? melhor colocar "importância"
f) e todas as despesas concernentes ao trabalho pré-acordado.”

Resposta 09

“artigo 10:Faz-se necessário uma apresentação atualizada de uma base de valores para os serviços que o Relações Públicas oferece, principalmente no caso dos profissionais que
estão iniciando seus negócios com trabalhos freelances. Dessa forma ainda no artigo 10 deveria constar uma norma sobre a importância de seguir a tabela base de valores de
acordo com os trabalhos que podemos desenvolver.”

Resposta 10

“Artigo 8º – Os honorários e salários devem ser fixados por escrito, em contrato de trabalho, antes do início do mesmo, seja de um cliente eventual, temporário ou permanente
levando-se em consideração, entre outros: a) Notoriedade, dificuldade, complexidade, pressão de tempo e relevância dos trabalhos a serem executados; b) Necessidade de ficar
impedido ou proibido de realizar outros trabalhos paralelos, conforme a negociação realizada, em caráter de exclusividade contratual; c) As vantagens que, do trabalho, se
beneficiará o cliente; d) A forma e as condições gerais de reajuste monetários, estratégicos, de horários, entre outros. e) A necessidade de locomoção na própria cidade ou para
outras cidades do Estado, do País ou Exterior.
Artigo 9º – O profissional de Relações Públicas só poderá promover publicamente, a divulgação de seus serviços com exatidão e dignidade, focando-se a informar, objetivamente,
suas habilidades, qualificações e condições de atendimento de forma imparcial.
Artigo 10 –Excluir o artigo – visto que o terceiro setor está tão fortalecido quanto as empresas públicas e privadas e já são conduzidos por uma gestão executiva.”

Resposta 11

“Art. 8 –(b) Necessidade de ficar impedido ou proibido de realizar outros trabalhos paralelos apenas quando estes se tratarem de concorrentes ou mesmo segmento; c) retirar
esse item;
Artigo 9º – O profissional de Relações Públicas poderá promover publicamente, a divulgação de seus serviços com exatidão e dignidade.
Artigo 10 – Na fixação dos valores deve se levar em conta o caráter social da profissão. Em casos de entidades filantrópicas ou representativas de movimentos comunitários, fica a
critério do profissional, cobrar pelos seus serviços.”

Resposta 12

“Sugiro a definição do salário-base de nossa categoria profissional. Pode-se tomar como exemplo as definições de piso salarial dos Jornalistas, profissionais que atuam na mesma
área de comunicação, e, muitas vezes, acabam sendo privilegiados por terem um forte embasamento em suas leis neste quesito.”

Resposta 13

“Não sei se o artigo 8 é necessário. Ele não é uma questão ética. É uma questão legal. É interesse do profissional fazer assim ou assado. Precaver-se é sua obrigação para consigo
mesmo. Um código de ética é algo que protege a sociedade de maus serviços prestados, em não o profissional de alguém que queira enganá-lo.
O artigo 10 também é romântico e se refere a uma etapa histórica da profissão que faria os profissionais que estão saindo da faculdade rirem. Acho que deve ser integralmente
revisto em seus valores. Não digo suprimido porque acho que deve ser ALTERADO MESMO.”

Resposta 14

“g) Cobrar honorários de seus serviços com descontos superior a 15% da sua região de atuação.”

Pergunta 06

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO V - Das Relações
com os Colegas"?

Resposta 01

“Artigo 12 - acrescentaria item c: quando a organização ou cliente em questão rescindirem contrato.”

Resposta 02

“Artigo 13 novamente interfere na livre concorrência. A maneira como se interfere para o pleito do cargo ou trabalho sim, deve ser previsto, mas não a ação em sí!
Competitividade, concorrência, eficiência, gente :-)”

Resposta 03

“Rever a redação do item f: a necessidade de locomoção na própria cidade ou para outras cidades do Estado, do País ou em outros países.”

Resposta 04

“Artigo 11 – O profissional das Relações Públicas deve ter para com seus colegas a consideração e a solidariedade que fortaleçam a harmonia e o bom conceito da classe.
Artigo 12 - O profissional de Relações Públicas não atenderá cliente que esteja sendo assistido por outro colega, salvo nas seguintes condições: a) a pedido desse colega; b) quando
informado, seguramente, da interrupção definitiva do atendimento prestado pelo colega; c) quando por orientação de seu gestor ou profissional superior na escala hierárquica da
organização, em caso de realinhamento da equipe conforme premissas diretivas; d) quando sua opinião é requisitada por terceiros, sem citações ou críticas diretas ao trabalho do
respectivo profissional; e) quando convidado a participar de processos de concorrência de mercado.
Artigo 13 - O profissional de Relações Públicas não pleiteará para si emprego, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro profissional de Relações Públicas.
Artigo 14 – O profissional de Relações Públicas não deverá, em função do espírito de solidariedade, ser conivente com erro, contravenção penal ou infração a este Código de Ética
praticado por outro colega.
Artigo 15 – A crítica a trabalhos desenvolvidos por colegas deverá ser sempre objetiva, construtiva, comprovável e de inteira responsabilidade de seu autor, respeitando sua honra
e dignidade.”

Resposta 05

“Artigo 12 - O profissional de Relações Públicas poderá atender um cliente que esteja sendo assistido por outro colega.
Artigo 13 - O profissional de Relações Públicas poderá pleitear para si o emprego, cargo ou função que esteja sendo exercido por outro profissional de Relações Públicas quando:
Solicitado pela empresa ou instituição; a pedido do colega que exerça essa função; ao passar por processo formal de contratação/concorrer à vaga.”

Resposta 06

“Eu acho esse nosso código tão... "conselhos da mamãe"... até a forma como ele é redigido. Ele precisa ser mais incisivo, categórico, objetivo e profissional. O que significa "de
inteira responsabilidade de seu autor" em época de redes sociais e compartilhamento? É tanta coisa a ser revista nestes itens que até assusta.”

Pergunta 07

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO VI - Das
Relações com Entidades de Classe"?

Resposta 01

“Artigo 17: novamente, obrigar a participação e o apoio. Não funciona assim. Ninguém deve ser obrigado a nada. Deve ser incentivado, nunca obrigado.”

Resposta 02

“As entidades de Classe devem buscar constantemente melhorar o seu relacionamento e comunicação com os profissionais registrados.”

Resposta 03

“Artigo 16 – O profissional de Relações Públicas deverá prestigiar as entidades profissionais e científicas que tenham por finalidade a defesa da dignidade e dos direitos
profissionais, a difusão e o aprimoramento das Relações Públicas e da Comunicação Social, a harmonia e a coesão de sua categoria social.
Artigo 17 – O profissional de Relações Públicas deverá apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses da classe, tendo participação efetiva através de seus
órgãos representativos.
Artigo 18 - O profissional de Relações Públicas deverá cumprir com as suas obrigações junto às entidades de classe, às quais se associarem espontaneamente ou por força de Lei,
inclusive no que se refere ao pagamento de anuidades, taxas e emolumentos legalmente estabelecidos.”

Resposta 04

“Artigo 16 - O profissional de Relações Públicas deverá prestigiar as entidades profissionais e científicas que tenham por finalidade a defesa da dignidade e dos direitos
profissionais, a difusão e o aprimoramento das Relações Públicas e da Comunicação Social, a harmonia e a coesão de sua categoria social. Comentário : Consideramos o artigo 16
necessário e deve ser mantido, porém precisaria ser mais específico trazendo ao leitor as informações sobre quais são as entidades consideradas necessárias e confiáveis, além do
tipo de benefício que estas deverão trazer ao profissional. Deve demonstrar de que maneira elas irão contribuir para a consolidação da profissão através de pesquisas, incentivos e
treinamentos.
Artigo 17 - O profissional de Relações Públicas deverá apoiar as iniciativas e os movimentos legítimos de defesa dos interesses da classe, tendo participação efetiva através de seus
órgãos representativos. Comentário : O artigo 17, através da palavra “deverá”, traz a percepção de obrigatoriedade no que diz respeito ao apoio e participação das iniciativas da
classe. Acreditamos que seguir e apoiar as entidades devam ser uma atitude espontânea que cada profissional irá julgar se irá ou não ter. Baseado na reformulação do artigo 16 o
RP poderá compreender os benefícios para então decidir se irão apoiar as entidades.
Artigo 18 - O profissional de Relações Públicas deverá cumprir com as suas obrigações junto às entidades de classe, às quais se associarem espontaneamente ou por força de Lei,
inclusive no que se refere ao pagamento de anuidades, taxas e emolumentos legalmente estabelecidos. Comentário : Concordamos que o artigo 18 segue a mesma lógica do
artigo 17. A associação às entidades de classe, bem como o pagamento de anuidades deve ser uma atitude espontânea. O profissional de uma categoria deve cumprir com suas
obrigações, porém subentende-se que estas são apenas o pagamento das taxas e associações. Acreditamos que este artigo deva ser removido do código de ética da profissão e
substituído por um parágrafo que demonstre quais são exatamente as atribuições do RP para com as entidades e como este poderá contribuir com as mesmas para que ganhem
destaque e força entre as demais entidades do meio, colaborando sempre com inovação”

Resposta 05

“A obrigação do profissional de RP de comunicar às entidades competentes sobre situações de exercício ilegal da profissão ou conduta em desacordo com o código; obrigações
dar entidades para com os profissionais de RP (dar apoio, reconhecer a profissão, manter-se em dia com inovações, etc.); a proibição de utilizar cargo em entidade para benefício
próprio; a obrigação de acatar as regras que forem votadas”

Resposta 06

“As entidades de classe não deveriam também ter a obrigação de demonstrar sua contabilidade anualmente para seus associados?”

Resposta 07

“ok. itens interessantes, mas secundários no que se refere à relevância dentro do código. Podem ser mantidos, mas sem destaque.”

Pergunta 08

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO VII - Das
Relações com a Justiça"?

Resposta 01

“Esse artigo deveria ser excluído: Artigo 20 - O profissional de Relações Públicas tem por obrigação servir imparcialmente à Justiça, mesmo quando um colega for parte envolvida
na questão.”

Resposta 02

“Artigo 21 - as atribuições deveriam estar mais claras e ser reformuladas.”

Resposta 03

“Artigo 19 - O profissional de Relações Públicas, no exercício legal da profissão, pode ser nomeado perito para esclarecer a Justiça em matéria de sua competência. Parágrafo
Único: O profissional de Relações Públicas deve recusar-se de colaborar em perícia que escape à sua competência ou por motivos de força maior, desde que dê a devida
consideração à autoridade que o nomeou.
Artigo 20 – O profissional de Relações Públicas tem por obrigação estar à disposição imparcialmente à Justiça, mesmo quando um colega for parte envolvida na questão.
Artigo 21 – O profissional de Relações Públicas deverá atuar com absoluta isenção, limitando-se à exposição do que tiver conhecimento através da análise e observação do
material apresentado e não ultrapassando a esfera de suas atribuições, agindo, assim, de maneira transparente.
Artigo 22 - O profissional de Relações Públicas deverá levar ao conhecimento da autoridade que o nomeou a impossibilidade de formular parecer conclusivo, face à recusa do
profissional em julgamento, em fornecer-lhe dados necessários à análise.
Artigo 23 – É vedado ao profissional de Relações Públicas: a) Ser perito do cliente seu; b) Funcionar em perícia em que sejam parte parente até o segundo grau, ou afim, amigo ou
inimigo e concorrente de cliente seu; c) Valer-se do cargo que exerce, ou dos laços de parentesco ou amizade para pleitear ser nomeado perito.”

Resposta 04

“Artigo 19 - O profissional de Relações Públicas, no exercício legal da profissão, pode ser nomeado perito para esclarecer a Justiça em matéria de sua competência. Parágrafo
Único: O profissional de Relações Públicas deve escusar-se de funcionar em perícia que escape à sua competência ou por motivos de força maior, desde que dê a devida
consideração à autoridade que o nomeou. Comentário: Este artigo poderia ser mais específico demonstrando quais casos o profissional poderia escusar-se de funcionar em
perícia, trazendo quais considerações são consideradas plausíveis.
Artigo 20 - O profissional de Relações Públicas tem por obrigação servir imparcialmente à Justiça, mesmo quando um colega for parte envolvida na questão. Comentário:
Consideramos que este artigo é adequado ao código de ética, pois ao servir à Justiça, qualquer pessoa, seja ela Relações Públicas ou não, deve ser imparcial.
Artigo 21 - O profissional de Relações Públicas deverá agir com absoluta isenção, limitando-se à exposição do que tiver conhecimento através da análise e observação do material
apresentado e não ultrapassando, no parecer, a esfera de suas atribuições. Comentário: O artigo 21 nos parece óbvio, porque demonstra que o profissional deverá cumprir
apenas aquilo que está em seu escopo, porém até onde vão os limites da comunicação para as diversas profissões do meio? Explicar quais são estas atribuições específicas do
Relações Públicas poderia auxiliar o entendimento do artigo.
Artigo 22 - O profissional de Relações Públicas deverá levar ao conhecimento da autoridade que o nomeou a impossibilidade de formular parecer conclusivo, face à recusa do
profissional em julgamento, em fornecer-lhe dados necessários à análise. Comentário: O artigo 22 nos pareceu extremamente confuso e cada uma das integrantes do grupo teve
uma interpretação diferente para ele. Acreditamos que em caso algum no código de ética deva haver espaço para interpretações diferentes da original e para tanto o artigo
deveria ser reescrito de maneira mais clara e objetiva.
Artigo 23 - É vedado ao profissional de Relações Públicas: a) Ser perito do cliente seu; b) Funcionar em perícia em que sejam parte parente até o segundo grau, ou afim, amigo ou
inimigo e concorrente de cliente seu; c) Valer-se do cargo que exerce, ou dos laços de parentesco ou amizade para pleitear ser nomeado perito. Comentário : Concordamos que o
artigo 23 é explicativo desta maneira e deve ser mantido no código sem alterações, desde que os demais artigos da seção tenham sofrido alteração.”

Resposta 05

“Alguém pode me esclarecer em que situação o profissional de Relações Públicas pode ser PERITO perante A JUSTIÇA? Todo esse capítulo de "relações com a Justiça" precisa ser
revisto e ser muito enriquecido com termos constitucionais. É preciso dar consistência ao Código e não permitir que ele tenha sua credibilidade posta em risco.”

Pergunta 09

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO VIII - Do Sigilo
Profissional"?

Resposta 01

“O artigo 24 é polêmico e dá margem a várias interpretações e não é esclarecedor. Precisa ser revisto.”

Resposta 02

“O artigo 26 é confuso na parte final.”

Resposta 03

“Não valeria aqui incluir algum artigo referente à falar mal do empregador em redes sociais ou outros fóruns digitais públicos? Isso pode, inclusive incorrer em consequências
terríveis para o próprio RP que fizer isso.”

Resposta 04

“Artigo 24 - exceto se for solicitado por vias judiciais.”

Resposta 05

“Artigo 24 – O profissional de Relações Públicas guardará sigilo das ações que lhe forem confiadas em razão de seu ofício e não poderá ser obrigado à revelação de seus assuntos
que possam ser lesivos a seus clientes, empregadores ou ferir a sua lealdade para com eles em funções que venham a exercer posteriormente. Artigo 25 – Quando o profissional
de Relações Públicas faz parte de uma equipe, o cliente deverá ser informado de que seus membros poderão ter acesso a material referente aos projetos e ações.
Artigo 26 – Nos casos de perícia, o profissional de Relações Públicas deverá tomar todas as precauções para que, servindo à autoridade que o designou, não venha a expor
indevida e desnecessariamente ações do caso em análise.
Artigo 27 – A quebra de sigilo é necessária quando se tratar de fato delituoso, previsto em lei, e a gravidade de suas consequências, para os públicos envolvidos.”

Resposta 06

“ok para 24, 25 e 27. Para o 26 ainda não está claro, para mim, onde entraria a questão da "perícia". Isto me parece algo copiado de outros códigos profissionais. Talvez uma
perícia acadêmica, mas acho tão improvável sua necessidade que me custa crer que precise constar no Código.”

Pergunta 10

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO IX - Das
Relações Políticas e do exercício do Lobby"?

Resposta 01

“Esta parte considero que precisa de atualização, pois o lobby não é ensinado nos cursos superiores da área - e ai fica a margem o profissional. Além disto, há projeto de lei em
tramitação que cria esta profissão no Congresso.”

Resposta 02

“Este texto da seção IX é muito bonito, muito objetivo e claro. Só que às vezes eu me questiono... Todas às vezes que eu ouço ou leio sobre lobby no Brasil, o assunto esta
relacionado à corrupção, a bandido, a gente sem escrúpulos. Entendo que a atividade de lobby pode ser interessante às instituições. Até onde sei, esta atividade não é
regulamentada no Brasil, mas é feita nos bastidores. Pode ser divulgada uma atividade de lobby que tenha trazido resultados positivos a uma empresa ou instituição? Ainda vale a
pena termos esta atividade em nosso Código de Ética?”

Resposta 03

“Artigo 28 – Defender a livre manifestação do pensamento, a democratização e a popularização das informações e o aprimoramento de novas técnicas de debates é função
obrigatória do profissional de Relações Públicas.
Artigo 29 – No exercício de Lobby o profissional de Relações Públicas deve se ater às áreas de sua competência, obedecendo às normas que regem as matérias emanadas pelo
Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas Estaduais e pelas Câmaras Municipais.
Artigo 30 – É vedado ao profissional de Relações Públicas utilizar-se de métodos ou processos escusos, para forçar quem quer que seja a aprovar matéria controversa ou projetos,
ações e planejamentos, que favoreçam os seus propósitos.”

Resposta 04

“Artigo 29 - No exercício de Lobby o profissional de Relações Públicas deve se ater às áreas de sua competência, obedecendo às normas que regem as matérias emanadas pelo
Congresso Nacional, pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, pelas Assembleias Legislativas Estaduais e pelas Câmaras Municipais.”

Resposta 05

“Interessante manter e ampliar. Sem sugestões no momento para este assunto, mas vale uma abordagem jurídica mais objetiva e referenciada. Isso por alto.”

Pergunta 11

Quais aspectos você sugere que sejam alterados e/ou incluídos com relação ao Código de Ética, no que tange a "SEÇÃO X - Da
Observância, Aplicação e vigência do Código de Ética"?

Resposta 01

“O artigo 34 diz que é a partir de multa, mas na prática é advertência ( alterar isto);”

Resposta 02

“Artigo 36. Apenas os docentes?”

Resposta 03

“Artigo 32 letra c - manter atualizados todos os profissionais da região vigente a respeito do seu trabalho.”

Resposta 04

“Artigo 31 – Cumprir e fazer cumprir este código é um dever de todos os profissionais de Relações Públicas.
Artigo 32 – O Conselho Federal e os Regionais de profissionais de Relações Públicas manterão Comissão de Ética para: a) Assessorar na aplicação do Código: b) Julgar as infrações
cometidas e casos omissos de seus respectivos plenários.
Artigo 33 – As normas deste Código são aplicadas às pessoas físicas e jurídicas, que exerçam a atividade profissional de Relações Públicas.
Artigo 34 – As infrações a este Código de Ética profissional poderão acarretar penalidades várias, desde multa até cassação de Registro Profissional.
Artigo 35 – Cabe ao profissional de Relações Públicas denunciar aos seus Conselhos Regionais qualquer pessoa que esteja exercendo a profissão sem respectivo registro,
infringindo a legislação ou os artigos deste Código.
Artigo 36 – Cabe ao profissional de Relações Públicas docentes, supervisores, esclarecer, informar e orientar os estudantes quanto aos princípios e normas contidas neste Código.
Artigo 37 – Compete ao Conselho Federal formar jurisprudência quanto aos casos omissos, ouvindo os Regionais, e fazê-la incorporar a este Código.
Artigo 38 – Caberá também aos Conselhos Federal e Regionais desenvolver campanhas de divulgação e sensibilização sobre o teor deste código de ética, dirigidas aos profissionais
e a sociedade em geral.
Artigo 39 – O presente Código entrará em vigor em todo o território nacional a partir de sua publicação no Diário Oficial da União.”

Resposta 05

“Artigo 33 - reforçar que as pessoas jurídicas ou físicas a que se referem também são as que não registradas.”

