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Resumo 
A importância da ética na sociedade atual é algo que nos leva a refletir sobre o tema. Nunca 
esteve tão presente a necessidade de promoção da ética em todas as esferas, na política, nas 
relações familiares, no trabalho, enfim em todas as dimensões da vida em sociedade. A cada 
momento presenciamos na mídia escândalos na arena política, nas empresas, etc. Sem perder de 
vista esse contexto macro, nosso objetivo é analisar, numa perspectiva atual, a ética nas 
empresas e o papel das relações públicas nesse contexto, em especial no ano em que 
comemoramos o centenário das relações públicas no Brasil. Para tanto, propomos discutir três 
dimensões: os conceitos balizadores da ética, a ética no contexto dos negócios e a ética em 
relações públicas. Dessa forma, fazemos uma discussão teórica e refletimos sobre a ética na 
prática das relações públicas. 
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Por que discutir ética em Relações públicas? 
 
A atividade de Relações Públicas tem sido apontada como uma das carreiras 

mais promissoras da atualidade, de acordo com publicações especializadas e 

respeitadas. Isso por que um bom relacionamento das organizações com seus públicos é 

a estratégia competitiva mais adequada nos dias de hoje. Em tempos de internet e redes 

sociais digitais, as organizações que souberem gerir seus relacionamentos, embasadas 

em práticas de relações públicas, terão efetivos resultados. 

No ano em que a atividade de relações públicas completa seu centenário no 

Brasil, podemos afirmar que a mesma, para perdurar e se consolidar como uma 

atividade e profissão vitais na sociedade, necessita ter suas práticas respaldadas por um 

comportamento ético. O compromisso e a transparência no relacionamento com os 
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públicos estratégicos de uma organização são condições para a sobrevivência, 

manutenção e expansão de qualquer atividade organizacional. 

Nunca se falou tanto em ética como na atualidade. Basta vermos os últimos 

acontecimentos políticos no Brasil. A sociedade clama por ética, em especial na esfera 

pública e junto aos detentores de cargos representativos na sociedade. As manifestações, 

que vêm assolando o país desde 2013, congregam sindicatos, organizações, movimentos 

sociais e o cidadão brasileiro. Na pauta das manifestações está a melhoria dos 

transportes coletivos, ampliação de investimentos em educação e saúde, transparência e 

honestidade na gestão dos recursos públicos. 

Mas não podemos imaginar que as empresas estão fora dessa lista. A sociedade 

organizacional como um todo está respaldada, de uma maneira ampla, em princípios 

éticos. As empresas, organizações e instituições, inclusive de caráter privado, não são 

exceção. Devem estar atentas às demandas da sociedade e prezarem por um 

comportamento ético aos estabelecer suas relações com os públicos. 

A ética em relações públicas é um assunto tão atual, que permeia questões como 

gerenciamento de crises, comunicação interna, enfim está presente em todas as esferas 

de atuação das relações públicas. No momento em que o Brasil e seus cidadãos 

declaram não à corrupção, exercitam a democracia e a liberdade de manifestação, 

solidificam-se os princípios basilares das relações públicas e ampliam-se as suas 

possibilidades de atuação. Se a atividade de relações públicas se assenta em condições 

como transparência, democracia e diálogo, portanto, vislumbra-se um solo fértil para 

que a mesma se perenize no seio da sociedade brasileira.  

  

Ética - alguns conceitos 

 A reflexão ética existe desde que o homem tomou consciência de que a vida em 

sociedade impôs-lhe certos limites. Porém a reflexão sistemática nasceu com os 

filósofos. Mas de qualquer maneira a reflexão ética sempre permeou a vida em 

sociedade. Sem dúvida, a discussão sobre o tema permanece atual, e talvez poderíamos 

dizer que fundamental nos dias de hoje. 



  
 

Nesse sentido, propomos inicialmente refletir a ética, seus princípios e a moral. 

Essa reflexão contribui para o avanço das relações públicas no âmbito de uma sociedade 

democrática e transparente, destacando seu papel na garantia e manutenção desses 

princípios balizadores da sociedade. Vejamos algumas definições de ética apresentadas 

por Morató e também por outros autores como Valls e Srour.   
Pode-se definir a Ética Geral como uma ciência na qual seu objetivo é o 
estudo da conduta do homem em relação ao Bem. (...) Deve-se acrescentar 
que é uma filosofia da práxis, na qual seu objetivo é fundamentar os 
princípios da atuação humana com referência a um sistema ou constelação de 
valores. O homem, sujeito consciente e livre, que existe em relação com 
outros sujeitos semelhantes num determinado contexto social e cultural, tende 
à realização desses valores.  (Morató, 1991: p.11)  
 

Observemos, que na definição apresentada por Morató, está claro que o homem 

atua dentro de um contexto histórico, cultural, político, técnico, econômico, etc. 

Portanto, não podemos dissociar a discussão sobre ética de seu contexto social.  

No âmbito da sociedade brasileira, esse contexto evidencia alguns valores que 

afloram e permeiam o momento atual de mobilizações e movimentos de rua que 

presenciamos no país. Entretanto, cabe questionarmos se esses valores verdadeiramente 

revelam uma transformação da sociedade. 

A vida humana não é composta de atos isolados. O homem segue leis de 

costume, que se sedimentam em atitudes. Desse modo, os costumes sedimentados em 

determinadas culturas não são aceitos em alguns países. É natural que mesmo 

sedimentados, alguns costumes se transformam com a evolução das sociedades. Essa 

realidade reafirma o quão importante é refletirmos a ética num determinado contexto. 

Para avançarmos na discussão, cabe também fazermos uma distinção entre ética 

e moral. Enquanto a moral tem uma base histórica, o estatuto da ética é teórico. 

Entretanto, não podemos dissociá-las, conforme alerta Morató (1991). 

Moral é um discurso de justificação e ideologia. Define o que é permitido e 

proibido, justo e injusto, lícito e ilícito, certo e errado. Suas normas são prescrições que 

pautam as decisões e moldam as ações. Percebe-se, dessa forma, que os códigos de 

conduta e de ética da profissão de relações públicas e das empresas apresentam essas 

prescrições que moldam as ações empresariais e de relações públicas. 



  
 

Como observa Blengio Brito (apud Morató, 1991)  a ética é uma “ciência que 

proporciona os fundamentos ou bases da norma moral. (1984, p.6 )”  Dessa forma, a 

ética estabelece a base filosófica para a fundamentação da moral. 

 
Portanto, apesar da distinção entre ética e moral, não podemos 
dissociá-las. Em síntese, pode dizer-se que toda norma moral é uma 
transcriação de significações culturais que definem uma sociedade 
numa época. Isso fica perfeitamente claro no caso das sociedades que 
não são pluralistas. Quando se trata de sociedades pluralistas, essa 
mesma característica torna possível a coexistência de normas morais 
diversas, conquanto nenhuma delas afete seriamente o sistema social. 
(Morató, 1991:p.18)  

  

A discussão sobre a ética remonta aos Gregos e filósofos contemporâneos. As 

contribuições filosóficas de Sócrates, Aristóteles, Kant, apenas para ilustrar alguns dos 

grandes nomes, permanecem como balizadoras da discussão sobre ética. Dentre os 

autores contemporâneos preocupados em definir a ética está Valls (1996) que a situa 

como o estudo dos costumes e normas de comportamento. 

Outro autor contemporâneo, que insere a reflexão sobre a ética no contexto dos 

negócios, é Srour. Para ele “a ética sempre fez parte da filosofia e sempre definiu seu 

objeto de estudo como sendo a moral. Tende a estabelecer princípios constantes e 

universalmente válidos de valorização e de condução da vida. (1998: p.271) ” 

Nesse tópico, apenas lançamos algumas definições de ética, por entendê-las 

fundamentais para o posterior aprofundamento de uma discussão sobre ética em 

relações públicas. Ciente das limitações, sabemos que a reflexão filosófica da ética 

sequer se inicia com a discussão encetada neste texto.  Contudo os conceitos fundantes 

vão emergir no momento que focaremos a discussão no contexto das relações públicas. 

 

Onde entra a ética nos negócios? 

Srour (1998, 2000) apresenta, em suas obras, uma interessante análise sobre 

ética e negócios, em especial no contexto das empresas brasileiras. Ele tem questionado 

a visão estreita que muitas vezes prevalece quando se discute o tema e se afirma 



  
 

que:ética e negócio não são líquidos que se misturam; falta ética na gestão dos negócios 

e ética e negócio se não são contraditórios, pelo menos são distantes. 

Para Srour (1998) essas perspectivas concebem a ética como um ideal 

sacrossanto cujos pressupostos estariam ao alcance de poucos, como se a integridade 

nos negócios fosse algo inatingível. Entretanto, a discussão sobre ética nos negócios 

tem permeado a atuação das organizações. A cada dia cresce a cobrança da sociedade 

por empresas que cumpram seu papel enquanto cidadãs. 

Hoje, inúmeros dilemas éticos afligem as empresas. Entre eles, alguns 

questionamentos são recorrentes: Como equacionar interesses individuais e 

responsabilidade social? Como perseguir a maximização dos lucros sem ferir os 

interesses dos stakeholders? O que afeta o meio ambiente? Quais efeitos colaterais os 

produtos causam nos consumidores?Como as políticas corporativas atingem os 

empregados?   

É tão pertinente a preocupação ética na atualidade que deve ser pauta obrigatória 

na agenda das empresas e organizações. “Cada vez mais as decisões e ações 

empresariais ficam submetidas ao crivo de uma cidadania disposta a retaliar as empresas 

que abusam da confiança e da credulidade de suas contrapartes.” Srour (1998: p.291 –

292) A postura ética das empresas, revelada no compromisso com os públicos, torna-se 

condição para a sobrevivência, manutenção e expansão das organizações. 

 

Quais as razões para a ética nos negócios? 

Podemos enumerar inúmeras razões que têm levado as empresas a preocuparem-

se e inserirem em suas pautas a ética. Uma sociedade vigilante e atenta a qualquer 

deslize ético das empresas, sem dúvida, é um dos fatores determinantes na escalada da 

ética nas empresas. No entanto, sabemos que no cumprimento dos objetivos 

empresariais outros fatores permeiam a promoção da ética, conforme veremos adiante. 

Numa perspectiva histórica, a exigência de ética pela sociedade vem ocorrendo 

em todos os países, de forma crescente, a partir dos anos 70 (EUA). 

O crescimento inicial dos programas de ética empresarial foi muito 
mais forte nos Estados Unidos do que em outros países e, no início da 
década de 90, a quase-totalidade das maiores empresas americanas já 
dispunha de um código de ética, complementado por mecanismos 



  
 

adequados para sua percepção, divulgação e acompanhamento. 
(Humberg, 1997: p.61) 
 

Especificamente no Brasil, na década de 1990, a preocupação com a ética 

permeia as empresas brasileiras a reboque da ética na política. Após um longo período 

de exceção, com cerceamentos impostos por um duro regime militar, a sociedade 

brasileira experimenta os primeiros passos de uma incipiente democracia. Eleições 

diretas, impeachment de um presidente, etc. são alguns dos episódios que marcaram a 

democracia brasileira nos últimos 30 anos. 

 

No Brasil, como na maior parte dos países latinos, uma certa 
flexibilidade ética sempre foi admitida como natural. Apesar disso, as 
pressões por um comportamento ético também chegaram ao País, 
inicialmente na área política, com afastamento de governantes e 
repúdio eleitoral a candidatos com comportamentos duvidosos. 
(Humberg, 1997: p. 60) 
 

Entre as razões, a partir de uma visão da sobrevivência dos negócios, as 

empresas têm uma imagem a resguardar, qualquer respingo ético pode abalar a 

credibilidade da mesma. Outra razão a ser apontada refere-se as contrapartes (públicos) 

da empresa que dispõem de uma certa soma de poder, como os consumidores por 

exemplo. Enfim, com a exigência de padrões éticos, a sociedade interfere nas ações 

empresariais de forma determinante. 

Algumas ações empresariais se revelam pertinentes para entendermos as razões 

pelas quais as empresas promovem a ética nos negócios. Atualmente grande parte das 

maiores empresas tem um código de conduta, fornece treinamento ético aos empregados 

e mantem um comitê de ética internamente. Do ponto de vista financeiro, dentre as 

principais razões para esse investimento, estão os altos custos de escândalos, 

acarretando perda de confiança na reputação, multas elevadas e desmotivação dos 

empregados.  

Portanto, não restam dúvidas de que a ética no contexto organizacional é um 

caminho sem volta. A ética nos negócios passa a ser condição competitiva para 

manutenção das empresas. Diante do amadurecimento da democracia brasileira ressurge 

a preocupação com a ética em todas as esferas da sociedade. 

 



  
 

Ética nos negócios - algumas definições 

Deslocamo-nos para uma reflexão da ética nos negócios, sem prescindir da visão 

permeada pelas contribuições filosóficas. Essa reflexão perpassa a definição de ética nos 

negócios. A partir da visão de Nash, Tansey e Humberg, apresentamos uma discussão 

em torno desse conceito. 

 
Ética nos negócios é o estudo da forma pela qual normas morais 
pessoais se aplicam às atividades e aos objetivos da empresa 
comercial. Não se trata de um padrão moral separado, mas do estudo 
de como o contexto dos negócios cria seus problemas próprios e 
exclusivos à pessoa moral que atua como um gerente desse sistema. 
(Nash, 1993) 
 

Nota-se que Nash não propugna uma separação, ou seja, um padrão moral 

separado, mas sim o estudo do contexto dos negócios. No entanto, esse contexto 

apresenta dilemas, se não exclusivos, ao menos próprios da realidade empresarial. 

Outra definição de ética nos negócios que nitidamente evidencia o papel das 

relações públicas é a proposta por Tansey (1995).  A perspectiva da autora em muito se 

aproxima do trabalho de relações públicas, conforme podemos analisar na citação. 

 
A empresa é considerada ética se cumprir todos os compromissos 
éticos que tiver. Ou seja, agir de forma honesta com todos aqueles que 
têm algum tipo de relacionamento com ela. Estão envolvidos neste 
grupo os clientes, os fornecedores, os sócios, os funcionários, o 
governo e a comunidade como um todo. (Tansey, 1995: p.100) 
 

Ao estabelecer o relacionamento de uma organização com seus públicos, é papel 

das relações públicas garantir que esse processo tenha bases sólidas e transparentes. O 

compromisso ético da organização na relação com seus públicos pode ser assegurado 

por uma postura de relações públicas. 

Para Humberg (1997), falar em ética organizacional significa falar em postura da 

organização e de seus dirigentes. A postura do dirigente é balizadora de um 

comportamento ético na organização e reflete um compromisso assumido desde o 

princípio e fundação da organização.   
A ética empresarial (ou organizacional, num sentido mais amplo) 
representa a definição clara de posturas adotadas pela empresa e por 
seus dirigentes e, embora baseada em conceitos morais, se distingue 



  
 

destes pela sua característica mais utilitária. Trata-se de definir 
procedimentos para o dia-a-dia da empresa e não conceitos filosóficos 
ideais. (Humberg, 1997:p.61) 
 

Quando uma organização adota uma postura transparente e de respeito no trato 

com os colaboradores, fornecedores, clientes, etc. predispõe-se a mesma a um 

comportamento ético.  Para que essa postura seja assumida pela organização, desde seus 

dirigentes até os colaboradores, é essencial que ela se materialize nas ações cotidianas 

da organização. A incorporação de uma postura ética deve, de fato, permear a 

organização como um todo. 

 

A ética nos negócios na prática 

Para a adoção de uma postura ética na organização, devem existir mecanismos 

que traduzam os valores e compromissos da mesma para com seus públicos. Os autores 

fazem uma série de recomendações às empresas para que implantem de forma 

consistente um programa voltado para a ética nos negócios. Vejamos algumas dessas 

recomendações apresentadas por autores como Srour, Humberg e Tansey. 

Nesse sentido, primeiramente, destacamos o que recomenda Srour (1998) para 

que uma organização desenvolva um programa voltado para a promoção da ética. 

Segundo o autor, é necessário adotar uma abordagem ética que seja coerente com os 

valores nucleares da cultura praticada pela organização. Isso significa que a postura 

ética deve refletir os valores organizacionais, de modo a garantir a consistência desse 

posicionamento. Por exemplo, se a empresa tem entre seus valores a preocupação com a 

sustentabilidade, suas práticas e ações cotidianas devem reverberar essa questão. 

Internamente seus processos devem racionalizar a utilização de recursos naturais, 

reaproveitar resíduos e compatibilizar a busca da lucratividade com uma postura de 

responsabilidade sócio-ambiental. 

Outro aspecto, segundo Srour, importante para um programa de ética é a 

montagem de um sistema de informações para detectar situações propícias a ações 

imorais. A organização deve detectar situações potencialmente imorais (como suborno, 

assédio moral, etc) a partir do estabelecimento de um sistema de informações. De forma 

complementar, o autor menciona a criação de canais acessíveis ou linhas diretas para 



  
 

promover orientação (hotlines, ombudsman, conselhos de ética, etc.). Não bata 

identificar as situações que potencialmente colocam em risco a manutenção de uma 

postura ética da empresa, mas estabelecer canais de comunicação que garantam sua 

preservação. Seja por meio de denúncias anônimas ou não o objetivo desses canais é o 

de valorizar uma postura ética dentro das empresas. 

Srour recomenda ainda a realização de auditorias preventivas e a transparência 

na tomada de decisões, assim como sua ampla publicização. Tanto os colaboradores 

quanto os outros públicos devem ser permanentemente informados. Por fim, o autor 

destaca a importância dos códigos de ética das empresas. No entanto, alerta para que 

eles não se transformem em receituários e tenham caráter meramente punitivo. 

Corroborando com Srour, Humberg (1997) faz uma severa crítica aos códigos de 

ética das empresas concebidos como se fossem os dez mandamentos. 

 
(...) não bastava a definição de um código de ética baseado no de 
outras empresas e formulado como cópia ou adaptação dos dez 
mandamentos, com uma linguagem negativa: você (o empregado) não 
deve fazer isso ou aquilo. A própria linguagem desses manuais ou 
códigos era um desestímulo à sua aplicação e encarava o empregado 
como inimigo e não como parceiro. (Humberg, 1997, p.61 e 62) 
 

 

Humberg (1997) traz várias recomendações para as empresas que querem 

implantar programas de ética. Alinhado ao que afirma Srour, Humberg também ressalta 

que a adoção de programas de ética envolve a busca de valores realmente praticados na 

empresa e sua ampla discussão.  

 
A adoção de programas de ética envolve um amplo trabalho de busca 
de valores realmente praticados na empresa, sua discussão em vários 
escalões, a definição do que deve permanecer e o firme engajamento 
da alta direção, na prática e na defesa dos valores tomados como base. 
Sem esses passos, a definição de uma série de princípios ou itens 
acaba sendo apenas uma ação promocional, que não ganha a 
necessária credibilidade externa e muito menos a interna. (...) Assim, a 
decisão de estabelecer um programa de ética empresarial deve ser 
vista como um projeto estratégico de alta significação para os 
negócios, de maturação lenta. Há uma série de passos a serem 
executados em seqüência, de modo a envolver toda a equipe – a partir 
da direção: definir parâmetros para novas contratações, punições em 



  
 

caso de infringência da ética, formas de obter apoio ou efetuar 
reclamações, etc. Os procedimentos e a ética empresarial precisam ter 
uma definição ampla, envolvendo dos órgãos do governo a 
clientes/consumidores, colaboradores internos, comunidade, ambiente. 
E, além da definição, é preciso que haja consenso e aplicabilidade, 
vigilância e punição.(Humberg, 1997, p.62) 

 
Humberg (1997) propõe um amplo programa de ética para as empresas. O autor 

destaca como criar, desenvolver, implantar e gerenciar programas de ética. Ele propõe 

cinco etapas (págs. 65,66  e 67) a saber: 

- determinação da cultura e dos valores efetivamente praticados na 

empresa, discussão com a cúpula dos que devem ser aprimorados, dos que devem ser 

mantidos ou eliminados; 

- estabelecer um pré-código de ética com os valores identificados e 

selecionados, depois discutir com todos os empregados, envolvendo-os na definição e 

conseqüentemente na prática. A partir disso, definir o código de ética e disseminá-lo. 

Para tanto, lançar mão de manuais, comunicados, impressos, vídeos; 

- deixar claro o alcance do código de ética, para quais públicos traz 

respostas e orientar as relações com cada público; 

- estabelecer programas de treinamento permanentes; 

- criar sistemáticas para acompanhamento da ética na empresa, um 

funcionário antigo como coordenador ou um ombudsman, com linhas especiais, acesso 

facilitado e de portas abertas; e, numa etapa posterior, a criação de conselho de ética e 

sistemas de auditoria. 

Esses passos, para Humberg, permitem a implantação de um programa de ética 

alinhado à organização. Adicionalmente podemos afirmar que, além de alinhado à 

organização, o programa de ética deve estar sintonizado aos anseios da sociedade. 

Por fim, Tansey (1995) apresenta algumas recomendações que ajudam as 

organizações na implantação de um programa de ética. Segundo a autora, é essencial 

romper com a burocracia, pois burocracia demais atrapalha (onde se criam dificuldades 

há alguém vendendo facilidades). Além de desburocratizar, para ela a alta administração 

deve estar ciente que sua forma de atuação para fora terá reflexos internamente, ou seja, 



  
 

não se pode exigir conduta ética dos funcionários se a empresa está viciada em 

procedimentos condenáveis. 

Podemos afirmar que, na implantação de programas de ética, as relações 

públicas adquirem um papel essencial. Em seu escopo de atuação, as relações públicas 

se propõem a estabelecer um relacionamento transparente, sólido e coerente entre a 

organização e seus públicos, dessa forma, corroborando na consolidação da ética nas 

empresas. 

 

A Ética em relações públicas 

São poucos os autores e obras, principalmente na literatura brasileira, que 

enfocam a ética em relações públicas. A maior parte da literatura sobre o tema está em 

inglês, o que em grande parte dificulta a utilização e adoção dessas obras no contexto 

brasileiro do ensino de relações públicas. Entre os poucos autores latino-americanos 

dedicados ao tema, destacamos o uruguaio José Maria Del Rey Morató, cuja obra 

traduzida para o português está esgotada.  

No livro Deontologia das relações públicas, Morató analisa comparativamente, 

os vários códigos deontológicos de relações públicas existentes em diversos países. A 

obra apresenta os códigos estabelecidos em função da natureza da profissão e com 

referência aos valores da ética geral. 

Para Morató (1991), deontologia é um conjunto de regras de conduta 

profissional definidas por e para uma profissão. Ou seja, a aplicação dos valores éticos 

gerais ao campo de uma determinada profissão. 

 
Em geral os códigos deontológicos são um conjunto de normas éticas 
relativas a uma profissão determinada, nos quais se definem a 
adaptação dos valores éticos ‘gerais’(justiça, veracidade, lealdade, 
etc.) ao campo profissional específico, se delineiam determinadas 
incompatibilidades entre o exercício dessa profissão e outras 
atividades, se estabelece alguma forma de controle da profissão sobre 
os profissionais, se prevê, não sempre, algum procedimento para os 
casos de violação às normas do código, etc. (Morató, 1991, p.28) 
 

Na visão de Morató (1991) para que a atividade de Relações Públicas alcance 

sua finalidade natural, deve estar adequadamente orientada pela Ética. É fundamental a 



  
 

existência de normas éticas e de valores éticos e a adequação dos profissionais a essas 

normas. Isso, segundo o autor, favorece o reconhecimento da sociedade quanto à 

profissão. 

As relações públicas precisam traduzir os anseios da sociedade, balizando suas 

ações em transparência, veracidade, diálogo, respeito, dentre outros aspectos. Para 

resguardar a sociedade de profissionais antiéticos e proporcionar profissionais 

verdadeiramente compromissados com os valores da sociedade, são criados os códigos 

de ética profissionais. 

Os códigos de ética surgem como elementos centrais na garantia de padrões 

éticos por parte dos profissionais. O conteúdo dos códigos geralmente fazem referência 

aos valores éticos gerais (justiça, honradez, honestidade, veracidade, etc.) e deveres dos 

profissionais (segredo profissional, dignidade da profissão, etc.). 

Morató (1991) esclarece que os códigos são documentos escritos, aprovados 

formalmente pelos profissionais. E que seus conteúdos estão organizados em diversos 

temas,e se individualizam em capítulos e artigos. 

Para ele, ‘códigos éticos’ ou ‘deontológicos’ ou ‘de conduta profissional’ são 

equivalentes. 
Esses códigos são pontos de referência para a orientação da conduta 
profissional, bem como para qualificar o desempenho de cada um dos 
membros dessa profissão e, indiretamente, para atribuir um 
determinado reconhecimento ou valor social a essa profissão. (Morató, 
1991:p.69) 
 

No estudo comparativo o autor aponta que alguns países carecem ainda de um 

código de ética enquanto outros como os EUA possuem mais de um (pois existe mais de 

uma associação). Para Morató, o Código Brasileiro unicamente contém normas, e não 

princípios. Princípios e normas são coisas distintas. Uma declaração de princípios tem 

um caráter mais filosófico (homem e a sociedade). 

A que pese a importância de um código de ética profissional, o reconhecimento 

do valor da profissão de relações públicas depende de seu retorno efetivo para a 

manutenção da democracia e criação de canais dialógicos de comunicação no seio da 

sociedade. Nos 100 anos das relações públicas no Brasil, podemos asseverar que a 



  
 

consolidação da atividade permanece firmemente assentada sob as bases de uma postura 

ética, alinhada aos desafios da sociedade. 

 

Qual o papel das relações públicas na ética nos negócios? 

As relações públicas têm um importante papel na promoção da ética nas 

organizações, conforme afirmamos anteriormente. Para aprofundarmos essa discussão, 

faz-se necessário situar as relações públicas no contexto atual, ou seja, diante de uma 

sociedade em transformação, cujos valores como ética, transparência, diálogo são 

condições essenciais para a atuação nas organizações. 

Humberg (1997) fala como o profissional deve atuar no sentido de garantir a 

ética empresarial. E, diante do contexto atual das organizações, o autor lança uma série 

de questionamentos e desafios que são colocados às relações públicas, sintetizados na 

seguinte citação. 
 
Como nós, profissionais de relações públicas e comunicação, devemos 
nos posicionar em face dos inevitáveis conflitos éticos que a atividade 
impõe? É lícito a quem trabalha na imprensa jogar pessoas e empresas 
à execração pública sem a devida comprovação das suspeitas e sem 
dar o mesmo destaque à defesa das mesmas? Como deve se posicionar 
o profissional que faz o trabalho de relações públicas/comunicação 
para as empresas, entidades ou pessoas que sabidamente infringem a 
lei e a ética? Que nível de transparência deve ser adotado no caso de 
problemas sérios, como acidentes, vazamentos, envenenamentos, etc.? 
(Humberg, 1997, p.62) 
 

O próprio autor após lançar os questionamentos aponta para a dificuldade de 

apresentar-se respostas simples. Para ele, na medida que a autonomia dos profissionais é 

limitada, é importante destacar para a organização a necessidade de se manter padrões 

éticos verdadeiramente sólidos. 
 
Tudo começa pelo próprio profissional, que precisa na sua atitude 
pessoal adotar procedimentos adequados e acreditar que a ética 
organizacional é um fator fundamental para o sucesso nos próximos 
anos. Vale a pena lembrar que, no futuro, este será mais um 
significativo campo de trabalho para os profissionais de relações 
públicas e comunicação. (Humberg, 1997, p.63) 
 



  
 

Segundo Day et alli (2001) 3, para garantir a ética em relações públicas é 

essencial falarmos na perspectiva de uma comunicação dialógica. Os autores destacam o 

modelo de comunicação simétrica proposto por Grunig e Hunt. 

Portanto, somente quando os profissionais de relações públicas estiverem 

engajados no modelo de dupla-mão simétrico com seus públicos é que teremos a 

atividade respaldada pela ética. Para Grunig, a comunicação dialógica é o princípio 

básico para a prática da ética em relações públicas. Assentar as ações de relações 

públicas em uma perspectiva de comunicação dialógica é condição para que ela 

efetivamente contribua na promoção da ética nas empreas. 

Os autores Burleson e Kline (apud Day, 2001 et alli), apresentam, a partir de 

Habermas, como a comunicação dialógica pode ajudar a compor relações mais éticas 

entre a organização e seus públicos e, desse modo, balizar as relações públicas. Para 

eles, em um processo de comunicação dialógica os participantes devem ter chances 

iguais de iniciar e manter um diálogo, ter condições iguais de poder, ter chances iguais 

para expor e interpretar e a interação entre eles deve ser livre de manipulação, 

dominação e controle. Essas são as condições para que se efetive uma comunicação 

dialógica. 

Day (2001)4 afirma que as organizações engajadas no diálogo com seus públicos 

e, que avaliam o desempenho organizacional com base em indicadores éticos, ganharão 

uma reputação positiva junto aos mesmos.  Essa reputação só poderá ser construída 

tendo uma base sólida e consistente, sob pena de esfacelar-se ao primeiro sinal de crise. 

Segundo Day, a prática da ética em relações públicas requer que os profissionais 

sejam facilitadores do diálogo e ouçam mais do que falem. Uma forte liderança deve 

abrir as práticas e decisões da organização para a crítica dos públicos. A perspectiva 

dialógica deve permear as relações organizacionais. 

                                                
3 “J. Grunig and Hunt (1984) proposed that ethical practice in public relations calls for a dialogic 
communication model, which they called the two-way symmetric model.” Day et alli (2001, p.405) 
 
4  Livre tradução de “Organizations that engage in dialogue with their publics and that evaluate 
organizational performance on ethical standards developed in dialogue with publics should gain in 
positive reputations with their publics.” (Day et. alli, 2001:p.409) 
 



  
 

Na figura abaixo, apresentamos a tipologia da tomada de decisão moral e sua 

interface com os modelos de relações públicas, proposta por Kohlberg’s  (apud Curtin 

and Boynton, 2001:p.412-413): 

 

 
 

Figura 1 - Tipologia da tomada de decisão moral e os modelos de RP 

Fonte: Adaptação do autor a partir da proposta de Kohlberg’s (apud Curtin and 

Boynton, 2001: p.412-413) 

 

A tipologia apresenta o tipo de decisão moral de acordo com o modelo de 

relações públicas praticado pela organização. É interessante observar, que o nível Pós-

Convencional com os estágios 5 e 6 compreende as decisões morais que levam em 

consideração as conseqüências das mesmas na sociedade. Nesse estágio, o modelo 

simétrico de relações públicas, por meio do diálogo com a sociedade, revela a 

preocupação da organização em considerar e pautar suas decisões a partir da interação 

com a sociedade. 

Isso demonstra que para respaldar as relações públicas enquanto uma função de 

gestão pró-ativa, é necessária uma complexa estrutura ética que contemple aspectos 
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organizacionais e da sociedade ao mesmo tempo. Uma organização ética precisa 

conciliar seus objetivos organizacionais aos questionamentos da sociedade, ou seja, é 

necessário equilíbrio para equacionar as demandas da sociedade.5 

 

Conclusões 

A sociedade brasileira está cada vez mais vigilante e atenta ao comportamento 

das empresas, dos políticos, dos governos e das organizações. Nossa incipiente 

democracia se consolida e amplifica a exigência por transparência, diálogo, participação 

e liberdade dos cidadãos. Aos profissionais cabe zelar por uma prática de relações 

públicas respaldada fortemente em princípios éticos. 

A voz ecoando das manifestações de rua e a articulação da sociedade em torno 

dos interesses coletivos conferem novos contornos para as práticas empresariais.  As 

organizações atentas a essas demandas procuram estabelecer canais de comunicação que 

favoreçam o amplo diálogo e participação dos públicos. Aqui o princípio das relações 

públicas reafirma o que há mais de um século têm acompanhado a atividade no Brasil. 

São cem anos de compromisso com os públicos. As relações públicas efetivam o 

diálogo e a participação dos públicos, pautada na ética ao conciliar os interesses 

coletivos aos organizacionais. O desafio para o bicentenário das relações públicas é 

manter-se firme no propósito de estabelecer o diálogo e garantir a participação dos 

públicos. 

Entendemos que é necessário aprofundar estudos com o enfoque da ética em 

relações públicas. Dessa forma, estaremos garantindo uma prática excelente de relações 

públicas em sintonia com os anseios e expectativas de nossa sociedade contemporânea. 

Poucos estudos têm analisado a questão da ética em relações públicas, em 

especial no Brasil. A pouca literatura a respeito do tema, não significa que o tema não 

seja pertinente ou que não deva estar na pauta das discussões. 

Não há dúvidas quanto a relevância do tema. Desse modo, reafirmamos que o 

reconhecimento da profissão e sua utilidade no contexto atual dependem de uma 

                                                
5 Livre tradução do trecho “To support public relations as a proactive management function, a more 
complex ethical framework is required, one that expands from organizational to societal view-points (…) 
from conventional to posconventional thought (…)” (Curtin and Boynton, 2001:p.420) 
 



  
 

atuação responsável em busca do bem estar da sociedade.  Ou seja, mais do que nunca a 

ética está na pauta (e deve pautar a atuação dos profissionais) das Relações Públicas. 
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