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P O L Ê M I C A

Quem 
pode ser RP

Flexibilização da profissão divide opinião de profissionais da área de Relações Públicas

U
ma campanha lançada em março deste ano pela 
Associação Brasileira de Comunicação (Abracom) 
reacendeu um velho debate sobre o profissional de 
Relações Públicas. Afinal, quem pode ser RP? Com 
o mote “Somos Comunicação Corporativa”, em que 
profissionais reconhecidos do mercado defendem 
uma nova atividade feita por especialistas de diversas 
áreas dentro das agências, a peça publicitária provo-
cou a ira do Conselho Federal de Profissionais de Re-

lações Públicas (Conferp). Para a presidente do órgão, Júlia Furtado, 

a campanha é uma afronta ao conselho, pois diz abertamente que 
qualquer indivíduo com formação superior pode trabalhar nesse 
campo da comunicação.

Por trás da contenda, está a inevitável discussão sobre reserva 
de mercado. Em carta aberta, o Conferp condenou a campanha, 
afirmando que a “nova atividade” defendida pela Abracom já existe 
e é denominada como Relações Públicas. A regulamentação da pro-
fissão ocorreu em 11 de dezembro de 1967 por meio da Lei 5.377, 
que restringe o exercício do ofício exclusivamente para os bacharéis 
formados em cursos de Relações Públicas. De acordo com a legis-

Carlos Carvalho, da Abracom, e Júlia Furtado, do Conferp, defendem visões opostas sobre relações públicas
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lação, são atividades específicas de RP: 
a coordenação de pesquisas de opinião 
pública, o planejamento e supervisão 
da utilização dos meios audiovisuais 
para fins institucionais e a produção de 
informação de caráter institucional entre 
a empresa e o público através dos meios 
de comunicação.

A prática ao longo dos anos, con-
tudo, fez da área de RP o refúgio para 
vários profissionais da comunicação, 
sobretudo jornalistas e publicitários. 
Agências de comunicação recorreram a 
formandos e veteranos de diversas áreas 
do conhecimento para atender à deman-
da de serviços, cada vez mais variada e 
hiperconectada. Levantamento da Abra-
com indica que há cerca de 800 agências 
de comunicação no Brasil. Juntas, em-
pregam mais de 15 mil profissionais. Em 
2003, 85% dos empregados das agências 
eram jornalistas. 

Essa proporção de não-RPs nas 
agências despencou em dez anos. Uma 
nova pesquisa, de 2013, apontou que 
o percentual caiu para 51%, enquanto 
os profissionais de Relações Públicas 
totalizavam 17%. Os restantes 32% 
eram de outras áreas (principalmente 
Economia, Publicidade, Administração 
e Direito). A fiscalização da Lei 5.377 
é realizada pelo Conferp e pelos conse-
lhos regionais, Ministério do Trabalho 
e Previdência Social. As empresas que 
descumprirem a norma estão sujeitas a 
multas de até 50 mil reais.

O presidente-executivo da Abracom, 
Carlos Henrique Carvalho, afirma que a 
campanha polêmica não possui relação 
com a questão da abertura da carreira de 
Relações Públicas. Segundo ele, a ação 
visa criar uma identidade para o setor e 
uma consciência entre os profissionais 
que atuam nas agências para que tenham 
orgulho de pertencer a essa atividade.

O professor e presidente do Con-
rerp 5ª Região (Nordeste), Firmo Neto, 
bate duro contra aqueles que defendem 
a flexibilização da profissão de RP. Se-
gundo ele, só estão a favor dessa aber-
tura empresários do ramo da comuni-
cação ou acadêmicos que não possuem 
aproximação com a atividade e estão à 
procura de oportunidade no mercado 
de trabalho. “É uma contramão imensa a 
partir do momento que as outras profis-
sões de comunicação que ainda não são 
regulamentadas estão lutando pela sua 
regulamentação”, afirma.

Divergências
A atual posição do Conferp destoa 

da Carta de Atibaia, que foi o primeiro 
movimento oficial da entidade pela re-
visão da lei de 1967. O documento, ela-
borado em 1997 durante o Parlamento 
Nacional de Relações Públicas, defendia 
a flexibilização da profissão. Outro pon-
to proposto pela Carta de Atibaia era a 
criação de um órgão autorregulamen-
tador que forneceria “atestado de legiti-
midade técnica, justificativa econômica 
e prestígio social que a profissão nunca 
teve”. Constava ainda que a qualificação 
para exercício das Relações Públicas 
seria dada por meio de um Exame de 
Qualificação para atuação profissional, 
que poderia ser realizada por qualquer 
indivíduo registrado em tal órgão.

Carvalho, formado em Jornalismo 
pela Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, afirma que desde 1969 já era 
contrário à obrigatoriedade do diploma 
para qualquer área da comunicação. 
“Entendo que as atividades dentro da 
indústria da comunicação devem ser 
abertas, e cabe a entidades representati-
vas dos profissionais e das empresas do 
segmento a normatização das questões 
éticas por meio de mecanismos autorre-

gulatórios”, afirma. Firmo Neto se 
contrapõe a essa liberalização to-
tal, e argumenta que o Jornalismo 
sobrevive sem a regulamentação 
porque é uma profissão de prestí-
gio social, diferentemente de RP 
que não possui tanto reconheci-
mento da sociedade. 

“O que me fez candidatar ao 
conselho nacional foi justamente 
por ser contra a flexibilização. 

Acho que abrir a profissão é desistir 
antes de tentar”, afirma Júlia Furtado. 
Mas ela aponta que é importante possuir 
uma equipe multiprofissional dentro das 
agências. A diferença é que, em sua opi-
nião, quem deve estar à frente da comu-
nicação corporativa é o profissional de 
RP.  Formado em jornalismo pela PUC, 
Rodolfo Araújo trabalha há 16 anos no 
ramo da comunicação corporativa e é 
contra a reserva de mercado. Ele afirma 
que na agência em que trabalha, Rela-
ções Públicas é o centro do pensamento, 
mas está em diálogo constante com 
outras disciplinas como a publicidade, 
psicologia, sociologia, estatística. “Não 
temos que olhar para as fronteiras de 
conhecimento quando a gente tem vá-
rios campos de pesquisa e formação que 
podem resolver o problema”, diz.

Em 2005, o projeto de lei n° 324, do 
então Senador Marco Maciel (DEM/
PE), propunha revogar a lei de 1967, ao 
atualizar as funções do RP. O exercício 
da profissão seria aberto também aos 
profissionais aprovados em curso de pós-
-graduação, lato ou strictu sensu em Rela-
ções Públicas. O projeto foi arquivado em 
novembro de 2006 pelo Senado Federal. 

“CABE A 
ENTIDADES 
REPRESENTATIVAS 
A NORMATIZAÇÃO 
DAS QUESTÕES 
ÉTICAS

Carlos Henrique Carvalho, 
presidente-executivo da 
Abracom
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