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RESUMO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de apresentar a atuação do relações-públicas na 
gestão de marcas como o profissional capacitado para a construção, administração e 
o gerenciamento da marca por meio de aplicação de técnicas de relações públicas 
para a fidelização e orientação do relacionamento com o público-alvo. Neste enfoque 
ainda articula os conceitos de marca, identidade, imagem, e reputação à função 
estratégica e gerencial das Relações Públicas nas organizações. Se por um lado 
marca é o elemento fundamental de identificação para os públicos de uma 
organização, por outro, o resultado dessa relação pode e deve agregar valor ao 
relacionamento público-organizações. Para a realização desse trabalho foi 
desenvolvido um esforço reflexivo, com base em literatura específica e entrevistas 
com profissionais da área para corroborar e defender a ideia de que os relações-
públicas são os profissionais que possuem o perfil profissional que conciliam os 
interesses mercadológicos e institucionais para a gestão de marcas.  
 
 
 
Palavras-chave: Relações Públicas; Marcas; Branding, Marketing; Relacionamentos, 

Públicos. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present work aims to present the public relations performance in the management 
of brands as the professional qualified for the construction, administration and 
management of the brand through the application of public relations techniques for the 
loyalty and orientation of the relationship with the target Audience. In this approach it 
also articulates the concepts of brand, identity, image, and reputation to the strategic 
and managerial role of Public Relations in organizations. If on the one hand branding 
is the fundamental element of identification for the audiences of an organization, on 
the other, the result of that relationship can and should add value to the public-
organizations relationship. In order to carry out this work, a reflexive effort was 
developed, based on specific literature and interviews with professionals of the area to 
corroborate and defend the idea that public relations are professionals with a 
professional profile that reconciles the market and institutional interests to 
management. 
 
 
 
Keywords: Public Relations; Brands; Branding, Marketing; Relationships, Public. 
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I.      INTRODUÇÃO 

 

         Desde a antiguidade, as marcas foram criadas com o objetivo de identificar a 

origem de um produto, os únicos fatores observados no produto pelos consumidores 

eram a funcionalidade e o preço. As organizações "empurravam" seus produtos para 

seus consumidores que, dependentes dentro de uma sociedade de produção e 

consumo em massa, acabavam por aceitar o que era oferecido pelo mercado sem ter 

muito espaço para exigências de qualidade ou bom atendimento.  

          Com o aumento da concorrência, a marca passou a ter um papel mais 

importante. Era por intermédio da marca que produtos eram diferenciados. “Nesse 

aspecto, o papel que desempenham os produtos que consumimos, na forma como 

definimos a nós mesmos e aos outros, está, agora, fundamentalmente ligado à marca” 

(FONTENELLE, 2002, p. 178). 

          Com o passar do tempo, a competitividade em nível mundial foi aumentando e 

fatores como a tecnologia disponível no mercado global, para todos os tipos de 

produtos e serviços, acabaram por gerar uma paridade entre os produtos 

concorrentes. Devido a influência da modernidade, em relação à constante busca pelo 

novo, e pela criação de um ambiente de mudanças contínuas, surgiu o desafio da 

capacidade de inovação e adaptação das organizações no mundo todo. 

          Dessa forma, a disputa pela conquista da preferência dos consumidores exigiu 

das empresas uma dedicação maior no sentido de como entregar aos seus clientes o 

melhor produto ou serviço, com o melhor atendimento, e satisfação completa dos 

desejos do consumidor. 

             É nesse contexto que o papel das marcas no mercado começa a ganhar 

relevância, isso porque a medida que as organizações passaram a compreender 

melhor os desejos do consumidor, as empresas necessitavam de um instrumento de 

comunicação que transmitisse aos seus consumidores a mensagem de que essa ou 

aquela empresa era a que melhor compreendia as reais necessidades deles.  

          Uma marca gera benefícios na mente dos seus clientes por meio das crenças 

de superioridade e exclusividade de algo de valor e ligação emocional para eles, de 

acordo com Kotler (2012), as marcas identificam a origem ou o fabricante de um 

produto e permitem que os consumidores possam atribuir a responsabilidade pelo 

desempenho de um produto à sua origem. 
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          Atualmente, vê-se a importância do profissional de Relações Públicas para 

qualquer processo comunicacional, sobretudo visto como gestor da comunicação e 

da marca institucional.  

 Para corroborar a premissa de que o relações-públicas é o profissional 

capacitado para o gerenciamento da marca, desenvolve-se essa monografia que se 

inicia com um estudo sobre as marcas, sua construção, o valor de cada marca para a 

organização e a reputação gerada por seu posicionamento no mercado.  

Em seguida apresenta-se conceitos sobre branding, públicos e sua formação e 

a ligação entre o branding e as relações públicas. Por fim, apresenta-se o relações-

públicas como gestor dos relacionamentos da marca e seus públicos e buscando 

demonstrar que o relações-públicas é um profissional plural, capaz de realizar com 

eficácia o trabalho de gestor de marcas, para consolidar e fidelizar públicos para a 

existências das organizações por meio de seus princípios, com base em comunicação 

honesta e clara entre público-organização, para isso foram realizadas entrevistas com 

profissionais que atuam nas áreas de marketing e relações públicas para que fosse 

possível compreender a visão de cada profissional por segmento de mercado. O 

objetivo das Relações Públicas está em criar, atrair, fidelizar, estabelecer, desenvolver 

e manter de forma planejada ligações emocionais entre os públicos e as organizações, 

além disso, atribui valor aos produtos e serviços. 

 Para a realização dessa monografia estabelece-se como problema de pesquisa 

que as marcas não podem mais se preocupar em apenas oferecer um /produto de 

qualidade com preço baixo, elas devem ir além, deve integrar ao produto/serviço sua 

posição de mercado, mostrar sua missão, visão e principalmente seus valores quanto 

a sua participação no mercado. A marca deve ser vista como uma cidadã, que se 

relaciona e interage de uma forma direta, presente e pessoal com cada um dos seus 

stakeholders, deve possibilitar um maior entendimento sobre o seu posicionamento e 

consequente, reputação.  

A relevância do tema justifica-se pelo diferenciador que o sentimento poderá vir 

a tornar-se na construção de uma marca no mercado e na mente dos consumidores, 

conquistando assim, perenidade nos relacionamentos com seus stakeholders pela 

participação ativa do relações-públicas praticadas à excelência. 

Medeiros (2015), afirma que o profissional de relações públicas possui uma 

visão holística e sistemática, alinha a noção e a percepção da realidade do negócio 

para o desenvolvimento das estratégias, contribui no processo da construção de 
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marcas e na sua mediação com os públicos, busca assim, no exercício de suas 

atividades efetivar as relações. A marca por sua vez, é produto de relações e 

representa a essência das organizações. É a partir desse viés que a contribuição do 

relações-públicas se consolida na gestão de marcas, o relações-públicas deve mediar 

os interesses das organizações e seus públicos, também colaborar para que a marca 

vá ao encontro das expectativas dos públicos estratégicos.  

Pretendeu-se ao longo da pesquisa verificar o trabalho do relações-públicas na 

gestão de marcas, onde, além de ser uma área importante para as organizações, a 

gestão de marcas propõe uma abordagem que se aproxima do campo das Relações 

Públicas. Tal aproximação se torna fundamental para a compreensão da atividade 

profissional do relações-públicas de maneira ampla em seu mercado de atuação.  

Para o desenvolvimento da Monografia desenvolveu-se duas hipóteses para 

que pudessem ser comprovadas por meio das entrevistas realizadas a primeira é que: 

O profissional de Relações Públicas é o mais capacitado para orientar, guiar e planejar 

a formulação das políticas e estratégias de comunicação, a fim de criar e manter a 

reputação de uma marca? E a segunda: Pode o profissional de Relações Públicas 

criar, promover e manter uma conexão emocional, duradoura e fiel com seus 

stakeholders? 

A monografia tem como objetivo geral apresentar como o profissional de 

Relações Públicas pode atuar na gestão de marcas, tendo como propósito a 

construção e a manutenção de uma marca, criando relacionamento emocional mais 

duradouro. E como específicos 1) explorar o papel do relações-públicas na gestão de 

relacionamento das marcas com seus stakeholders; 2) identificar como o profissional 

de Relações Públicas pode atuar na formação de uma marca. 

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi o embasamento por 

meio de literaturas que sustentem os conceitos construídos e por meio de entrevistas 

com profissionais das áreas de Relações Públicas e Marketing para aferir como cada 

segmento específico trabalha com a marca institucional e como são desenvolvidas as 

estratégias para que o público-alvo seja impactado de forma efetiva. 
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II. AS MARCAS 

 

II.1 A construção das marcas   

 

Segundo Naomi Klein (2002), em seu estudo Sem Logo, as primeiras 

campanhas de marketing de massa começaram na segunda metade do século XIX.           

Segue a autora informando que as empresas trabalhavam mais com a publicidade do 

que com a marca como conhecemos hoje, ela coloca que “os produtos em si eram 

novidades e isso basicamente bastava como publicidade” (KLEIN, 2002, p.15). 

Os primeiros produtos baseados em marcas aparecem quase que na mesma 

época da publicidade, e com o surgimento das fábricas os bens começaram a ser 

produzidos em massa, não apenas foram introduzidos produtos completamente 

novos, assim como os já conhecidos, o que tornou diferente os esforços da arte de 

venda. 

O mercado estava sendo inundado por produtos uniformes produzidos em 

massa, quase indistinguíveis um dos outros, a marca competitiva tornou-se uma 

necessidade, a diferença na imagem tinha que ser “fabricada” junto com o produto. 

(KLEIN, 2002). 

          No final da década de 1940 surgiu a conscientização de que uma marca não 

era apenas uma mascote, um slogan ou imagem impressa na etiqueta de um produto 

da empresa. 

De acordo Klein (2004, p. 32), “as marcas precisam de propaganda contínua e 

sempre crescente para permanecer no mesmo lugar”, para que a empresa possa 

construir uma identidade de marca ou uma consciência corporativa 

Uma marca é, portanto, um produto, mas um produto que acrescenta 
outras dimensões que o diferenciam de algum modo de outros 
produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. 
(KELLER, 2006, p. 4) 

 

     Ainda nesse sentido, Kevin (2005) expõe que a jornada de produtos para a 

construção das marcas registradas, foi uma longa trajetória percorrida no século 

passado. Uma história que teve impacto profundo sobre o modo como as empresas 

lidam com os consumidores e os consumidores lidam com as empresas.  

Cada etapa; aumentou a voz dos consumidores, acrescentou peso ao 
que é mais difícil de medir – os aspectos impalpáveis dos 
relacionamentos, as marcas...o poder das pessoas, tornou a emoção 
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mais central, aproximou ainda mais os consumidores das companhias 
que produzem os bens de serviços de que precisam. Assim eles 
ficariam mais próximos de sua necessidade de design, qualidade, 
preço, utilidade, disponibilidade, inovação e segurança. (KEVIN, 2005, 
p. 24) 

 

KEVIN (2005), em seu livro LoveMarks, ainda explica que no princípio, produtos 

eram apenas produtos, eram praticamente indistintos. Mas, tratando-se do ser 

humano, mesmo nesse sistema primitivo de comercialização, o conceito de marca 

registrada surgiu logo. 

Kevin (2005, p. 30), afirma que “as marcas foram desenvolvidas para criar 

diferenças entre produtos que corriam o risco de não serem vistos, como certas pedras 

no meio do cascalho”, existem evidências de marcas registradas nas cerâmicas da 

Mesopotâmia (atual Iraque) datando de 3000 a.C.  

            Nesse mesmo sentido, o autor relata que ao longo dos séculos, o comércio 

expandiu-se para além das fronteiras locais e a importância das marcas registradas 

cresceu. (KEVIN, 2005). 

[...] tudo bem você confiar no ferreiro de sua aldeia, você pode ver a 
forja, verificar o metal, pedir referências. E quanto ao visitante que 
trazia implementos de ferro da aldeia vizinha? Já não era tão fácil. 
Portanto, as marcas registradas evoluíram de simples etiquetas com 
nome para marcas de confiança e responsabilidade. (KEVIN, 2005, p. 
25) 

 

Da perspectiva da empresa, a marca registrada representava uma excelente 

defesa, oferecia proteção legal para as qualidades exclusivas dos produtos e serviços 

e declarava os interesses da companhia. “Possuir marca registrada não garante 

sucesso na diferenciação, mas pode ser um grande começo. No século XX, algumas 

marcas registradas transformaram-se em ícones duradouros” (KEVIN, 2005, p. 26), 

como por exemplo a Apple e a Nike. 

A transição das chamadas marcas para as marcas registradas reforça a 

condição de diferenciação do produto. Kevin (2005, p. 28) diz: “todo mundo quer 

transformar suas coisas em marca registrada. Primeiro foi com nomes e slogans, a 

tendência é criar marcas registradas de formatos, fragrâncias, sons e de cores, 

inclusive” 

          Segundo Fontenelle (2002), que estuda os aspectos históricos da marca 

McDonalds, coloca que pode-se pensar que as mercadorias (produtos), são dotadas 

de uma alma, e a marca publicitária seria, por essência, o lugar da alma das coisas. 
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É a marca que define, particulariza, diferencia um produto ou um conjunto de produtos 

além do seu espaço físico, material.       

          Nesse aspecto, o papel que desempenha os produtos que consumimos, na 

forma como definimos a nós mesmos e aos outros, está, agora, fundamentalmente 

ligado a marca. “(...) pois não é marca que diz quem eu sou ou quem é o outro por 

usar jeans Levi’s, calçar tênis Nike, preferir o fast-food do McDonald`s, beber Coca-

Cola ou fumar Marlboro?” (FONTENELLE, 2002, p. 178) 

          Fontenelle (2002), discorre ainda que a atribuição dessa importância crescente 

da marca numa perspectiva mercadológica, pode ser creditada aos avanços técnicos 

que possibilitaram uma homogeneização dos produtos fabricados, ou seja, eles 

tornaram-se mais equivalentes. A isso confere-se também o progresso técnico que 

tem provocado o aumento da competição, uma vez que o ineditismo de um produto 

deixa rapidamente de ser novidade porque pode ser consecutivamente copiado quase 

que simultaneamente.  

Isso também faz com que o ciclo de vida de um produto seja cada vez 
menor, exigindo uma mudança constante por parte das empresas. Nas 
transformações que determinada empresa passa a sofre em termos 
de produtos ou serviços, o que permanece é a marca. (FONTENELLE, 
2002, p,178 

 

A autora reforça sobre a importância das marcas não apenas do ponto de vista 

competitivo, mas indica que a marca permite ganho de tempo no processo de 

lançamento de um produto, ou seja, por um meio de um padrão pré-estabelecido, a 

marca impõe sua permanência no mercado, independentemente das mudanças que 

este mercado venha a sofrer.  

Para entendermos melhor essa questão, basta pensarmos no caso do 
McDonald´s: seus produtos e serviços não guardam mais nenhuma 
relação com aqueles oferecidos quando a empresa foi fundada em 
1937; mas a marca permanece a mesma, garantindo o padrão 
McDonald´s ao longo de sua história relata o autor. (FONTENELLE, 
2002, p. 178) 

 

Desde o início do século XX a marca já havida sido descoberta como tendo a 

capacidade de diferenciar os produtos em função da qualidade, do preço, de valores 

“racionais” atribuídos a mercadoria. O enfoque que a marca passa a ter pode ser 

explicado com o termo “imagem da marca”; a associação da marca, não às 

características e funções físicas dos produtos ou serviços, mas aos valores, ideias, 

sonho, desejos de uma sociedade numa determinada época. Portanto, sua intenção 
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não é refletir uma “realidade objetiva” e sim ser capaz de falar de como “os 

consumidores veem a si mesmos ou da maneira que gostariam de ver a si mesmos”. 

(FONTENELLE, 2002, p.179). Numa palavra, uma “imagem” de como a marca quer 

ser percebida pelo consumidor.  

Para sua sobrevivência as marcas precisam criar nos seus consumidores uma 

fidelidade além da razão. “É a única forma de se destacar no meio de milhões de 

marcas, sendo possível construir um compromisso apaixonado entre cliente e marca. 

Neste século é preciso entreter, satisfazer e surpreender os clientes”. (FONTENELLE, 

2002, p.182) 

 

II.2 O valor das marcas no cenário mercantil 

 

De acordo com Kotler (2012), as marcas identificam a origem ou o fabricante 

de um produto e permitem que os consumidores possam atribuir a responsabilidade 

pelo desempenho de um produto à sua origem. Os consumidores podem avaliar um 

produto idêntico de forma diferente, dependendo de como sua marca é estabelecida.  

 
Eles conhecem as marcas por meio de experiência anteriores com o 
produto e com o plano de marketing do produto, identificando quais 
satisfazem suas necessidades e quais deixam a desejar. À medida 
que a vida das pessoas se torna mais complexa, agitada e corrida, a 
capacidade que as marcas têm de simplificar a tomada de decisões e 
reduzir riscos se torna inestimável. (KOTLER, 2012, p. 258) 

 

A American Marketing Association (AMA), citado por Kotler em seu livro 

Administração de Marketing (2002, p. 260) define marca como “um nome, um termo, 

sinal, símbolo ou design, ou uma combinação de tudo isso, destinado a identificar os 

bens ou serviços de um fornecedor ou de um grupo de fornecedores para diferencia-

los de outros concorrentes”.  

Uma marca é, portanto, um bem ou serviço que agrega dimensões que, de 

alguma forma, o diferencia de outros produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma 

necessidade.  

Essas diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis, isto é, 
relacionadas com o desempenho do produto. E podem também ser 
mais simbólicas, emocionais ou tangíveis, isto é, relacionadas com 
aquilo que a marca representa ou significa em termos de abstratos. 
(KOTLER, 2012. p. 258)  
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O nome da marca pode ser protegido por marcas registradas, informa Kotler 

(2012), os processos de manufatura podem ser protegidos por patentes e as 

embalagens podem ser protegidas por direitos autorais e designs registrados. Esses 

direitos de propriedade intelectual asseguram que a empresa invista na marca com 

segurança tirando proveito dos benefícios desse valioso ativo.  

As marcas que inspiram confiança sinalizam determinado nível de qualidade e, 

dessa maneira, consumidores satisfeitos podem facilmente optar de novo pelo 

produto. 

A fidelidade à marca proporciona à empresa previsibilidade e 
segurança de demanda, além de criar barreiras que tornam mais difícil 
para outras empresas ingressar no mercado. A fidelidade também 
significa disposição para pagar um preço mais alto, normalmente de 
20 a 25 por cento a mais. (KOTLER, 2012, P. 258).  
 

Embora as empresas impulsionem a criação da marca por meio de planos de 

marketing e outras atividades, em última análise, a marca é algo que se instala na 

mente dos consumidores. Trata-se de uma identidade perceptiva que tem origem na 

realidade, mas reflete as percepções e talvez até as idiossincrasias dos 

consumidores. (KOTLER, 2012, pg. 259). 

Já para Kunsch (2006), o planejamento realizado pelas organizações é, em 

geral a melhor fonte e o melhor ponto de partida para um planejamento de Relações 

Públicas, tendo em vista a excelência e a eficácia da comunicação nas organizações. 

É exatamente por ser um instrumento que permite fazer um raio X da 
real situação da organização diante do ambiente e do mercado 
competitivo, no contexto da sociedade onde está inserida, que a 
relações públicas é considerada uma função relevante que precede as 
demais funções administrativas. (KUNSCH, 2006, p. 36 - 37). 
 

Aaker (1998), coloca que a lealdade à marca pelos consumidores é 

frequentemente a medida do brand equity, embora os consumidores sejam diferentes 

e compram segundo as características, preço e conveniência, pouco considerando o 

nome da marca, provavelmente existe um baixo brand equity, se por outro lado, 

continuam a comprar a marca mesmo existindo concorrentes com características 

superiores, preço e conveniência, existe valor na própria marca e talvez no seu 

símbolo e slogans.  

Lealdade à marca é uma medida da ligação do consumidor com a 
marca, reflete a probabilidade de o consumidor mudar ou não para 
outra marca, especialmente se a concorrente fizer uma mudança no 

preço ou nas características do produto. (AAKER, 1998, p. 40) 
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Para compreender mais claramente a lealdade à marca e seu gerenciamento é 

útil considerar as formas para sua aferição e que essa ferramenta de aferição 

proporciona uma visão adicional em seu escopo e suas nuances e também é uma 

ferramenta prática para a sua construção e conexão com os lucros. Um caminho é 

considerar o comportamento real, outro é basear-se na construção da lealdade via 

custos da mudança, satisfação, ligação e comprometimento (AAKER,1998, p. 45). 

As marcas mais fortes segundo Aaker (1998) são aquelas de valores 

extremamente elevados, tem um grande número de consumidores comprometidos. 

Quando um nível de comprometimento existe, pode ser fácil detectá-lo porque se 

manifesta de várias maneiras. Um indicador chave é a quantidade de interação e 

comunicação envolvida com o produto. 

A lealdade à marca dos consumidores existentes representa um ativo 

estratégico que, se adequadamente gerenciado e explorado tem o potencial de 

proporcionar valor de diversas maneiras como sugere a figura 1. 

 

 

Figura 1. O valor da lealdade à marca. 

 

Fonte: Aaker, 1998, p. 45 

 

 

Desta forma, Aaker (1998, p.45 - 46) nos explica a definição dos quatro 

principais itens mencionados na figura acima: 

 

1. Custo de marketing reduzido 

Um conjunto de consumidores com lealdade à marca reduz os custos de 

marketing do negócio. É muito mais econômico reter consumidores do que atrair 

novos. Como os consumidores potenciais usualmente não tem motivação para mudar 
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de marca, o custo será alto em contatá-los, em parte porque eles não estão fazendo 

qualquer esforço para encontrar marcas alternativas. Os consumidores fiéis, são, 

normalmente, fáceis de reter se não estiverem insatisfeitos, pois o familiar é 

confortável e da segurança. 

2. Alavancagem comercial 

A lealdade à marca propicia uma arrancada comercial, fortes marcas 

asseguram presença destacada nas gôndolas, porque as lojas sabem que os 

consumidores terão tais marcas nas suas listas de compras. No extremo a lealdade 

pode dominar as decisões de escolha da loja. A arrancada comercial é particularmente 

importante na introdução de novos tamanhos, novas variedades ou extensões da 

marca. 

3. Atraindo novos consumidores 

Uma base de consumidores que inclua segmentos de pessoas satisfeitas e 

outras que gostem da marca pode proporcionar segurança a um comprador potencial, 

especialmente quando a compra se referir a um produto que envolva riscos (valor ou 

uso). 

4. Tempo para reagir a ameaças da concorrência 

Conquistar lealdade proporciona tempo, algum espaço de vantagem a uma 

marca para reagir ao movimento da concorrência. Se um concorrente desenvolve um 

produto superior, a lealdade permitirá que a empresa tenha o tempo necessário para 

que as melhorias do produto sejam igualadas ou neutralizadas.  

Light apud Aaker (1998, p. 9) explica que a guerra de marketing é uma 

competição de domínio de marcas. Os negócios e os investidores reconhecem as 

marcas como os mais valiosos ativos da empresa. Segundo Light, este é um conceito 

crítico, é uma visão de como desenvolver, fortalecer, defender e gerenciar o negócio, 

ou seja, a única forma de dominar o mercado é possuir uma marca dominante. 

Sendo assim, o fator dominante das marcas de sucesso é transmitir ao 

comprador o significado da marca e sua importância. 

 

II.3 A reputação das marcas 

Rosa (2006) afirma que uma das mais prodigiosas contribuições ao 

entendimento sobre um aspecto crucial da percepção humana foi dada pelo 

psicanalista francês Lacan, que formulou o princípio segundo o qual apenas aos 18 
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meses de vida é que passamos a nos reconhecer na imagem refletida por um espelho, 

começa então, ao menos conscientemente, nossa relação com as imagens. 

Para o psicanalista, o nosso primeiro grande salto em termos de percepção é 

quando passamos a nos ver, a nos reconhecer e a saber quem somos. Dessa forma, 

Rosa (2006, p.319), afirma que “criarmos este condicionamento de achar que somos 

o que refletimos”, baseado no estudo de Jaques Lacan.  

Assim, Rosa (2006) assinala que olhar para a própria imagem exige um 

amadurecimento, uma sofisticação e uma evolução maior do que a necessária para 

olhar a realidade em volta, é assim desde o começo, essa limitação começa na 

infância, na relação com a própria imagem. 

No contexto das imagens públicas, também é possível afirmar que existe uma 

percepção maior com a imagem do próximo do que a que nos diz respeito, em 

contrapartida e possível dizer que o outro presta mais atenção na imagem pessoal de 

cada indivíduo do que o próprio.   

De acordo com Rosa (2006, p.117), há uma nova forma de ver e ser visto. O 

mundo diariamente fornece uma quantidade inestimável de imagens inéditas de todos 

os tipos, vindas de todos os lugares, para serem processadas por uma audiência com 

a visão congestionada: tudo se mistura, as informações se contrapõem e se fundem. 

Tudo isso exige uma nova forma de conquistar a atenção, uma nova forma de se 

expor. 

Como manter a credibilidade nesse território tão convulsionado, ainda mais 

quando sabemos que a reputação está exposta a um novo ambiente moral, cujas 

regras ainda não estão totalmente claras e onde as possibilidades de transgressão 

aumentam simplesmente porque podemos não estar compreendendo corretamente a 

nova lógica de funcionamento da sociedade? 

O próprio Rosa (2006, p. 118), responde “num mundo assim, em que somos 

intimados a prestar atenção em tanta coisa, a alma do negócio estará na capacidade 

de despertar confiança”. São tantas as escolhas, tão rápidas, tão frequentes e 

sucessivas que nos transformamos em máquinas de descarte, temos de estar 

descartando quase tudo, o tempo todo, para ficar somente com aquilo que realmente 

nos interessa, o essencial. E um dos critérios de exclusão mais automático é descartar 

qualquer item que não pareça confiável. 

Na era da informação, não basta mais informar. Informar é obrigação. 
Informamos e somos informados o tempo todo. O desafio agora é 
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convencer. O valor agregado está, primeiro, em despertar a atenção, 
como se fossemos uma marca perdida numa glândula infinita 
implorando aos transeuntes: pare, olhe para mim! (ROSA, 2006, 
p.119) 
 

E para que prestem a atenção na marca faz-se necessário que ela possua uma 

identidade forte em relação ao mercado em que está posicionada. Argenti (2014) 

enfatiza que a identidade de uma marca ou organização é a manifestação visual de 

sua realidade, conforme transmitida por meio de seu nome, logomarca, lema, 

produtos, serviços, instalações, material impresso, uniformes e todas as outras peças 

que possam ser exibidas, criadas pela organização e comunicadas a uma grande 

variedade de públicos. 

Argenti (2014), afirma que os diferentes públicos formam percepções baseadas 

nas mensagens que as empresas enviam de forma tangível. 

Se essas imagens refletirem com precisão a realidade organizacional, 
o programa de identidade terá obtido sucesso. Se as percepções 
discordarem rapidamente da realidade (e isso acorre em geral quando 
as empresas não dedicam tempo necessário para analisar se existe 
uma correspondência entre elas), a estratégia foi ineficiente ou o modo 
como a empresa percebe a si mesma precisa ser modificado. 
(ARGENTI, 2014, p. 89) 
 

Rosa (2006) explica que quando isso acontece, quando ao despertar a atenção 

de alguém para os serviços de uma organização, para seus produtos, para sua marca, 

para seu líder ou para sua instituição, quando se atrai esse olhar tão disputado, 

conclui-se que o ato dele ou dela, de prestar atenção na marca, é algo extremamente 

perigoso. Porque esconde o risco de uma opção errada, uma escolha que sempre 

pode gerar arrependimento, por isso, para perenizar a escolha será preciso despertar 

e manter a confiança na marca. Sem reputação não há confiança. E sem confiança 

não há escolha. Essa é a importância da reputação. 

Nessa perspectiva, Rosa (2006, p.119) constata, onde houve uma época da 

humanidade em que a propaganda era a “alma do negócio”.  

Nesse mundo, que culturalmente parece ser tão distante quem conseguisse se 

propagar com mais rapidez e se tornar mais conhecido realmente levaria vantagem 

sobre a concorrência; por esse motivo que a capacidade de propagar era a alma do 

negócio. Quem fosse mais conhecido, tinha mais chance de vencer ou de competir 

em melhores bases e conquistar o consumidor, o cliente ou a posição desejada. Quem 

fosse mais conhecido levava vantagem, pois isso, por si só, agregava mais valor a 
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seu produto, a sua marca, a seu currículo. Isso pode ter funcionado até um tempo 

passado, onde o mundo não era tão interconectado. 

No mundo em que a reputação cresce em importância, estamos mais 
perto de acontecimentos geograficamente distantes de nós do que de 
fatos que estão fisicamente do nosso lado. Olhando a questão do 
ponto de vista inverso, isso significa que as pessoas também estão 
mais próximas de nós, de nossos defeitos, do que estavam 
antigamente. Daí porque é preciso zelar por nossa reputação em cada 
mínimo detalhe: porque estamos mais expostos do que nunca para o 
bem e para o mal, mas especialmente para o mal numa extensão 
inteiramente nova e potencialmente devastadora. E nem sempre nos 
damos conta disso em nossas ações práticas do dia a dia. (ROSA, 
2006, p.121) 

 
 

Diante de tal situação, Rosa (2006) observa que o mais importante reter de 

todas essas informações é que se o mundo não é mais mesmo, a forma de lidar com 

ele e de preservar a reputação da marca também precisar acompanhar esse 

movimento. Porque a velocidade hoje virou commodity1, quer dizer, a velocidade de 

propagação de uma imagem não é mais um diferencial, é algo que todos teoricamente 

podem ter (partindo-se do pressuposto de que a sua capacidade e a de seu 

concorrente são iguais). 

É por isso que a propaganda deixou de ser a alma do negócio, porque 
no mundo do Homo Bytens não basta ser apenas conhecido. Não 
basta apenas ser famoso e ter seu nome massificado: é preciso ser 
respeitado. (ROSA, 2006, p.122) 

 

Ressalta Argenti (2014), ao afirmar que, no mundo em que vivemos as pessoas 

escolhem certos tipos de roupas, dirigem determinados carros, ouvem certos tipos de 

músicas ou adotam certos cortes de cabelo para expressar individualidade, tudo forma 

uma impressão sobre nós, ou uma identidade, que as outras pessoas identificam 

facilmente, sendo o mesmo verdadeiro para as organizações.  

A reputação não garante a escolha, mas a ausência dela pode servir como um 

passaporte para o descarte. Por isso é tão importante lutar pela reputação, defendê-

la, protegê-la, olhar o impacto que as inúmeras estratégias e iniciativas que tomam 

                                                           
1 Commodity é uma mercadoria de importância mundial, que tem seu preço determinado pela oferta e pela 

procura internacional. Para ser considerado uma commodity, um produto precisa seguir algum tipo de 
padronização, ou seja, precisa ser similar em todas as partes onde é negociado. Em geral, uma commodity 
tem um grau pequeno de industrialização, como a soja, a carne, o minério de ferro etc. 
http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/05/palavra-do-dia-saiba-o-que-e-

commodity.html, acesso em 12 de novembro de 2016, às 15h45 

http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/05/palavra-do-dia-saiba-o-que-e-commodity.html
http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/05/palavra-do-dia-saiba-o-que-e-commodity.html
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terá sobre ela, porque é a certeza, provocada pela confiança, que nos aproxima dessa 

legião de consumidores, eleitores e cidadãos ariscos.  

Por isso, quando uma crise de reputação que afeta a capacidade dos outros de 

confiarem nas organizações, o que estará em discussão na verdade é a possibilidade 

de uma sentença de morte profissional ou empresarial, é por isso que a reputação 

passou ser algo tão estratégico: passou a ser a alma do negócio. (ROSA, 2006, 

p.123). 

Nessa mesma linha de entendimento Argenti, explica que ter objetivos bem 

definidos é essencial no processo de identidade. “Uma reputação sólida é criada 

quando a identidade de uma organização e sua imagem estão alinhadas” (ARGENTI, 

2014, p. 107) 

nas empresas em que a reputação é levada em conta, os gerentes 
dedicam bastante tempo a construir, sustentar e defender essa 
reputação, seguindo práticas que (1) formam uma identidade única e 
(2) projetam uma série de imagens coerentes e consistentes para o 
público. (FOMBRUN apud ARGENTI, 2014, p. 107)  

 
No contexto das práticas apresentadas acima por Argenti (2014), Rosa (2006) 

coloca que ao observar marcas sublimes que encantam nosso olhar cotidiano, muita 

gente gostaria de ter um iMac, mas a pergunta é: quantos se dedicam a ser um iMac? 

Ser um iMac no sentido de possuir uma ética tão estética quanto o produto em 

cima da mesa, não dá para exibir uma reputação que seja diferente. A marca tem que 

possuir ou ser vista com as mesmas virtudes do produto que é fabricado.  

Podemos ver o iMac de diversas formas: uma delas é achar que se 
trata de uma escultura que reveste o computador da Apple. Ou uma 
escultura que ganhamos de brinde, ao comprar aquele computador. É 
um símbolo do casamento mais sublime entre design e funcionalidade 
de um produto, na virada do século XXI.  (ROSA, 2006, p.185). 
 
 

O iMac se transformou em referência de uma tendência cristalizada nos meios 

empresariais de todo o mundo, segundo a qual o que irá definir escolha dos 

consumidores será a experiência que um produto, ou um serviço, for capaz de 

proporcionar.  

A diferença entre um produto e outro estará cada vez mais na ligação que essa 

mercadoria estabelece com um estilo de vida de cada público. Ao se associar a um 

produto ou um serviço, o que o consumidor estará crescentemente buscando é 

expressar uma forma de ver o mundo ou transmitir uma imagem pela qual quer ser 

visto. 
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Nessa perspectiva Rosa (2006), afirma que o ex-presidente de outra referência 

do consumo, a Harley-Davidson, confidenciou certa vez ao americano Tom Peters que 

durante anos não conseguiu ter sucesso em suas tentativas de explicar aos analistas 

de Wall Street, que a empresa não devia ser vista como uma mera fabricante de 

motocicletas. (Rosa, 2006, p. 187). Richard Teerlink, afirmava que, “Eu fazia de tudo 

para que entendessem que éramos uma empresa de estilo de vida e não de veículos” 

(ROSA, 2006, p. 188). 

Produtos das principais empresas do mundo vão se tornar cada vez 
mais similares. De forma inevitável, isso significa que toda 
personalidade da empresa, sua identidade, vai se tornar o fator mais 
importante ao fazer a escolha entre uma empresa e um produto. 
(ROSA, 2006, p.187). 
 

Rosa explica que para se tornarem marcas de sucesso, as organizações 

precisam associar um produto a um estilo de vida. 

As marcas precisam despertar uma ligação com algo que transcenda 
às coisas comuns. Acima de tudo, o que não pode acontecer de modo 
algum é significarem o oposto daquilo que o público pretende ter: uma 
experiência positiva. (ROSA, 2006, p.187). 

 

Se o público deseja adquirir uma sensação quando opta por um produto, isso 

coloca a questão de que a noção do design vai muito além da forma arrojada e 

agradável dos objetos. Na perspectiva de Rosa (2006), deve envolver também o que 

poderíamos chamar de design moral, um conjunto de atitudes e posturas das pessoas 

que estejam ligada com a demanda por graça, beleza e sofisticação exigidas dos 

produtos. 

Do ponto de vista da imagem pública de organizações e líderes, a aceitação de 

que estamos vivendo um processo de onde marcas nos oferecem possibilidades para 

novas percepções. Isso porque se nossa relação com as marcas está baseada em 

algo, de alguma forma, parecido com a devoção tradicional, só irão conquistar os 

pedestais da percepção aquelas reputações capazes de inspirar um significado maior.  

As marcas e seus profetas tem de estar sintonizados com valores que 
invoquem a transcendência, em busca de um estado sublime que 
transporte o relacionamento com o produto ou o serviço para algo 
próximo do ate reverencial. (ROSA, 2006, p. 193). 
 

 

Conferindo a análise de Rosa (2006) em um mundo em que a velocidade virou 

commodity, em que teoricamente todos rapidamente podem alcançar ou 

simplesmente imitar o avanço obtido por outros. Num mundo onde, a última tecnologia 
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de ontem dificilmente será a primeira de amanhã. Num mundo onde todos 

teoricamente podem se equiparar ao concorrente em termos de qualidade, preço e 

oferta de facilidades e do novo, esse mundo é um rolo compressor das diferenças, a 

não ser que a diferença esteja em algo único e exclusivo, em algo que não possa ser 

copiado, em algo que patente nenhuma possa preservar. Esse algo a mais é a 

transcendência que deve existir em cada objeto, em cada profissional, é a capacidade 

de despertar uma percepção que os associe a valores que superam os limites do 

trivial. 

Argenti (2014), ao avaliar a reputação, afirma que uma organização deve 

examinar as percepções de todos os seus públicos, muitas empresas de Relações 

Públicas desenvolvem diagnósticos para ajudar as organizações a conduzir essa 

avaliação e coloca que “qualquer que seja o modo como as empresas estruturem suas 

funções de marketing e RP, todas podem se beneficiar do uso estratégico de agências 

de RP e comunicação”. (ARGENTI, 2014, p. 69). 

Para Argenti (2014), qualquer que seja o modo como as empresas estruturam 

suas funções de Marketing e Relações Públicas, todas podem se beneficiar do uso 

estratégico de agências de Relações Públicas e comunicação para obter os melhores 

resultados. As agências externas precisam ser gerenciadas ativamente e receber 

expectativas claras quando ao que deve entregar, em alguns casos, segue Argenti 

(2014) a nos informar, que as empresas e as organizações usam as agências de 

Relações Públicas e comunicação externa devido à falta de mão de obra ou de 

experiências internas. 

As empresas devem considerar firmemente como e quando integrar o 
trabalho de agências externas. O estudo GAP de 2010, informa que 
as funções de RP/comunicação que trabalham com agências externas 
são mais propensas a ter responsabilidade com intranet corporativa, 
responsabilidade social empresarial, comunicação executiva 
gerenciamento de problemas e filantropia, enquanto funções de 
RP/comunicação que não trabalham com agências externas são mais 
propensas a ter responsabilidades com propaganda da imagem 
corporativa e produto, site corporativo externo, imagem corporativa 
(incluindo figuras e logomarca) e relações com o cliente. (ARGENTI, 
2014, p. 69). 
 

Assim Kunsch (2006) assinala que as organizações mais do que nunca, não 

poderão dispensar de uma comunicação viva e permanente sob a ótica de uma 

política de Relações Públicas, onde uma filosofia empresarial restrita ao Marketing 

certamente não daria conta dos grandes desafios da atualidade. O planejamento de 
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Relações Públicas no composto da comunicação das organizações na sociedade 

globalizada, assume novas formas e características, diferente do caráter tático e 

técnico do passado passa a ter uma característica muito mais estratégica 

Os programas de comunicação levados a efeito por um setor ou pelo 
departamento de comunicação de uma organização devem ser 
decorrentes de todo um planejamento a agregar valores aos negócios, 
ajudando as organizações a cumprirem sua missão, atingirem seus 
objetivos e a se posicionarem institucionalmente perante a sociedade 
e os públicos com os quais se relaciona. (KUNSCH, 2006, p. 36). 
 

Por sua vez Pinho (2006) relata que a amplitude do campo de estudo centrado 

na comunicação organizacional aberta externa permite identificar três funções gerais, 

mas básicas das atividades de Relações Públicas como ferramenta da comunicação 

organizacional. A primeira é criar e manter a identidade e o prestígio da organização 

mediante informação dirigida aos seus públicos de interesse.  A segunda diz respeito 

a ajudar na sobrevivência da organização, por meio da identificação de ameaças 

potencias e do planejamento de estratégia para resistir a essas ameaças e a conseguir 

a cooperação de outros agentes externos. A terceira é aumentar a efetividade da 

organização para melhorar a produtividade por meio da ampliação dos seus 

mercados. 

Argenti (2014), ressalta que de acordo com pesquisas recentes, mais da 

metade dos executivos de comunicação empresarial supervisionam funções que 

incluem reputação/comunicação empresarial, gerenciamento de crise, comunicações 

executivas, comunicação interna/com funcionários e Relações Públicas e 

Marketing/produto. Quase 70% dos dirigentes entrevistados confiam em seus 

assessores de comunicação/ Relações Públicas para administrar a reputação 

corporativa. Com o atual aumento do uso de mídias sociais, quase 30% dos 

assessores de comunicação/ Relações Públicas também oferecem a experiência em 

mídias digitais e sociais que faltam aos dirigentes. 

Argenti (2014), aponta que, o sucesso da estratégia de comunicação de uma 

empresa depende em grande medida do elo entre a estratégia de comunicação e a 

estratégia geral da empresa como um todo, onde, além do projeto cuidadoso e do 

bom planejamento da estratégia da empresa, é preciso ter um sólido desempenho da 

função de comunicação para apoiar sua missão e visão. 

Os profissionais de comunicação devem estar dispostos a desempenhar uma 

variedade de subfunções e seus papéis continuarão a se ampliar e diversificar a 
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medida que a globalização e os fluxos de informação de uma variedade de fontes 

exigirem uma comunicação estratégica e significativa. (ARGENTI, 2014, p. 81). 

 

III. O BRANDING DAS MARCAS 
 

Para Fontenelle (2002), a imagem da marca é construída e sedimentada por 

um conjunto de imagens, como embalagem, símbolos, slogans, jingles, veiculadas 

pelos mais diferentes meios de divulgação (televisão, rádio, cinema, jornais, revistas, 

outdoors), por meio de publicidade e propaganda e de relacionamento com os 

públicos de interesse. “Ela é um ‘símbolo complexo’, cuidadosamente remetida à 

imagética principal com a qual a marca quer ser identificada”. (FONTENELLE, 2002, 

p. 179). 

Ainda neste sentido, Kotler (2012, p. 259) define “branding como dotação de 

bens e serviços com o poder de uma marca, ‘tem tudo a ver com criar diferenças’ ”. O 

autor afirma que os profissionais da área precisam ensinar aos consumidores “quem” 

é o produto, batizando-o e utilizando outros elementos de marca para identificá-lo, a 

que ele se presta e porque o consumidor deve se interessar por ele, o branding diz 

respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu 

conhecimento sobre os produtos de modo a tornar sua tomada de decisão mais clara 

e, nesse processo, gerar valor à empresa.  

Dessa forma, entende-se que, num processo bem-sucedido de 
branding, cria-se mais do que uma imagem: cria-se uma identidade 
para a marca. E é com esse mesmo princípio que as Relações 
Públicas atuam – a comunicação é feita por meio de aspectos reais da 
marca. Ao elaborar uma estratégia de “RP”, o objetivo pode, sim, ser 
em prol da imagem e, principalmente, da reputação da marca no 
mercado, mas, para que esse objetivo seja atingido, o ponto de partida 
é considerar o que a marca realmente é e faz. As Relações Públicas, 
assim como o branding, priorizam o conteúdo e as ações para que, a 
partir disso, seja formada uma imagem sólida, consistente e real da 
marca. (D’ ÁVILA, 2013) 
 

Para que as estratégias de branding sejam bem-sucedidas e o valor da marca 

seja criado, os consumidores devem ser convencidos de que existem diferenças 

significativas entre as marcas que pertencem a uma categoria de produto. 

O brand equity é o valor agregado atribuído a bens e serviços. Esse 
valor pode se refletir no modo como os consumidores pensam, sentem 
e agem em relação à marca, bem como nos preços, na participação 
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de mercado e na lucratividade gerada pela marca. (KOTLER, 2011, p. 
260). 

O brandy equity baseado no cliente pode ser definido como o efeito diferencial 

que o conhecimento de uma marca exerce sobre a resposta do consumidor ao 

marketing dessa marca.  

Uma marca possui brand equity positivo baseado no cliente se os 
consumidores reagem mais favoravelmente a um produto e a forma 
como ele é divulgado quando a marca é identificada, do que quando 
ela não é identificada. De modo análogo, podemos dizer que a marca 
possui brand equity negativo baseado no cliente se os consumidores 
reagem menos favoravelmente à atividade de marketing da marca sob 
as mesmas circunstâncias. (KOTLER, 2012, p. 260).  

  

 

Figura 2. Principais benefícios do brand equity. 

  
Fonte: Kotler, 2012, p. 251. 

 

Assim, o desafio dos profissionais da área de comunicação, afirma o autor, na 

construção de uma marca forte é garantir que os clientes tenham experiências 

adequadas com bens e serviços e seus planos de marketing, a fim de criar as 

estruturas desejadas de conhecimento da marca. “Em um sentido abstrato, o brand 

equity pode ser entendido como algo que oferece às empresas uma ‘ponte’ estratégica 

vital entre seu passado e seu futuro”. (KOTLER, 2012, p. 260). 

Para Nogueira, o trabalho do relações-públicas na construção do brand equity 

equity é fundamental quando coloca que  
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a maioria dos executivos de marketing dos EUA afirma que o trabalho 
de relações públicas é a ferramenta de comunicação mais importante 
para construir a reputação de uma marca, gerar o ‘de-boca-em-boca’ 
e o condicionamento pré-comercialização de um produto. 
(NOGUEIRA, 2003).  
 

         Kotler (2012, p. 263-264) afirma, que os profissionais de marketing ou da área, 

constroem o brand equity de suas empresas criando estruturas certas de 

conhecimento da marca com os consumidores certos. Esse processo depende de 

todos os contatos relacionados com a marca, iniciados ou não pela empresa. Sob a 

perspectiva da administração de marketing, porém, existem três conjuntos principais 

de impulsionadores do brand equity: 

1- As escolhas iniciais dos elementos ou identidades da marca (nomes da 

marca, URLs, logomarcas, símbolos, personagens, representantes, 

slogans, jingles, embalagens e sinais).  

2- O produto e todas as atividades de marketing e programas de suporte de 

marketing associados a ele. 

3- Outras associações indiretamente transferidas para a marca, vinculando-a 

a alguma outra entidade (uma pessoa, local ou coisa).  

 

Segundo esse modelo, para executar essas três etapas é preciso erguer uma 

pirâmide de seis “alicerces de marca” como ilustra a figura. 

 

Figura 3. Pirâmide de alicerce das marcas 

 
Fonte: Kotler, 2012, p. 265. 

 

         Kotler afirma que o modelo enfatiza a dualidade das marcas – a rota nacional 

para a construção da marca está no lado esquerdo da pirâmide, enquanto a rota 

emocional fica no lado direito. 
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         Para criar um brand equity significativo, é preciso atingir o topo da pirâmide de 

marca, o que ocorrerá apenas se os alicerces adequados forem estabelecidos. 

A proeminência da marca está relacionada com a frequência e a facilidade 

com que ela é evocada em diversas situações de compra ou consumo. 

         O desempenho da marca diz respeito ao modo como o produto atende às 

necessidades funcionais do cliente. 

         A imagem da marca descreve as propriedades extrínsecas de produto, 

incluindo as formas pelas quais a marca tenta atender às necessidades psicológicas 

ou sociais do cliente. 

         Os julgamentos da marca se concentra nas opiniões e avaliações pessoais do 

cliente. 

         As sensações da marca são respostas e reações emocionais dos clientes a 

marca. 

         A ressonância da marca se refere à natureza do relacionamento que os 

clientes mantêm com a marca e mede até que ponto eles se sentem “em sincronia” 

com ela. 

A ressonância se caracteriza pela intensidade do vínculo psicológico 
dos clientes com a marca, bem como o nível de atividade gerado por 
essa fidelidade. (KOTLER, 2012, p. 265).  

 

Como um ativo fundamental e duradouro da empresa, uma marca precisa ser 

cuidadosamente gerenciada para que seu valor não sofra depreciação. Muitas marcas 

líderes de 70 anos atrás permanecem líderes até hoje, mas isso só foi possível graças 

à batalha ininterrupta em busca do aperfeiçoamento de bens, serviços, 

relacionamento e marketing.  

a cultura organizacional, trabalhada pelas Relações Públicas, possui 
grande importância para a consolidação de uma marca forte. O 
atendimento, as ouvidorias, os eventos institucionais, as relações com 
a mídia, os SAC’s (Serviços de Atendimento ao Consumidor), formam 
um conjunto de atividades que transmitem cuidado, qualidade, solidez. 
Toda identidade corporativa com um mínimo de consistência transmite 
esses conceitos (LISBÔA, 2004, p.66). 

 
O brand equity é reforçado por ações de Relações Públicas que transmitem 

com coerência o significado da marca para os clientes no tocante a quais produtos ela 

representa, quais vantagens principais oferecem e quais necessidades ela satisfaz, e 

como a marca torna esses produtos superiores e quais associações fortes, favoráveis 

e exclusivas a ela devem existir na mente dos públicos-alvo.  
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Sabemos que uma marca coorporativa deve ser trabalhada de forma 
multifacetada, considerando todas as especificidades de suas 
características, tanto do ponto de vista estético, quanto ético, pois tem 
vínculos profundos com a imagem institucional. As Relações Públicas 
(RP), por sua vez, têm como uma das suas premissas, exatamente, a 
gestão da imagem institucional, desenvolvida a partir do 
estabelecimento e do gerenciamento da qualidade das relações entre 
a organização e os seus diversos públicos de interesse. O processo 
de branding busca de forma incondicional a integração das atividades 
administrativas em torno do conceito de marca que se pretende 
estabelecer, requerendo em todas as suas etapas a utilização de 
técnicas de relações públicas para consolidar seus objetivos e metas. 
(CHAMUSCA, CARVALHAL E WENDHAUSEN, 2006) 
 

Segundo Nogueira (2003), o trabalho de relações públicas é reconhecido 

também como uma importante ferramenta de marketing. Uma pesquisa2 mostra que 

os executivos de marketing esperam muito das estratégias de relações públicas, onde, 

cabe aos profissionais do setor mostrarem que a atividade é, por exemplo, muito mais 

que a simples assessoria de imprensa, assim como atestar toda a amplitude e 

profundidade da nossa especialidade, a fim de justificar essas altas expectativas. 

Nogueira (2003) nos aponta a pesquisa feita nos Estados Unidos em que a 

maioria dos executivos de marketing afirma que o trabalho de relações públicas é a 

ferramenta de comunicação mais importante para construir a reputação de uma 

marca, gerar o "de-boca-em-boca" e o condicionamento pré-comercialização de um 

produto.  

De acordo com Nogueira (2003) e a pesquisa realizada, os executivos foram 

solicitados a listar os segmentos de Publicidade, Relações Públicas, Marketing direto 

e internet por sua ordem de importância para o atingimento de objetivos de marketing, 

os entrevistados declararam que Relações Públicas é a função mais eficaz para 

superar crises (83%), cultivar lideranças de opinião empresariais (71%) e construir 

imagem institucional (67%). Entretanto, o resultado indicou ainda que a relevância de 

das Relações Públicas vai além desses aspectos tradicionais, pois a disciplina é 

mencionada como a mais importante para gerar o processo "de-boca-em-boca" 

(61%), para o condicionamento dos consumidores antes da comercialização de um 

produto (50%) e para a construção da imagem de marca (48%). Para a elaboração de 

                                                           
2 www.sinprorp.org.br/Clipping/2003/295.htm (NOGUEIRA, Nemércio, acesso em 9 

de outubro de 2016 às 18h10) 

http://www.sinprorp.org.br/Clipping/2003/295.htm
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estratégias, criação de mensagens e lançamento de produto, o trabalho do relações-

públicas foi considerado tão importante quanto do publicitário.  

não obstante os executivos de marketing reconhecerem claramente o 
valor de relações públicas, eles continuam a aplicar em publicidade o 
dobro dos recursos que investem em RP. [...] os resultados da 
pesquisa indicam que os profissionais de RP precisam aproveitar 
todas as oportunidades que surgirem para liderar os processos de 
comunicação integrada e programas estratégicos de branding. [...] 
Todavia, apesar de os executivos de marketing disporem de sólida 
compreensão do valor de RP em termos de imagem de marca e 
comunicação integrada, parece haver certo desencontro entre o que 
eles acham que relações públicas é capaz de realizar e o que esse 
trabalho efetivamente produz. Enquanto 75% dos entrevistados 
acreditam que as empresas de relações públicas têm capacidade de 
trabalhar no branding estratégico, somente 57% afirmam que elas 
fazem isso. Fica evidente que, para eliminar essa dissonância — ou 
seja, para que o trabalho de relações públicas deixe de ser apenas 
considerado capaz de atuar no branding estratégico, passando a ser 
um fator efetivamente indispensável a esse processo —, os 
profissionais de RP precisam pensar e agir como consultores 
estratégicos. A compreensão do trabalho de relações públicas pelos 
executivos de marketing é indispensável, como asseverou a 
investigação, para o crescimento e sucesso do negócio de relações 
públicas.  (NOGUEIRA, 2003) 
 
 

 

Assim, D’Ávila defende a ideia de que Relações Públicas é essencial para o 

processo de branding. 

é considerando a profissão com funções que vão além de eventos ou 
assessoria de imprensa, como é reconhecida por grande parte das 
pessoas. Em termos gerais, Relações Públicas trabalha com 
relacionamento, defende a transparência e é embasada em conteúdo. 
O papel de um “RP” é levar a mensagem (conteúdo) ao seu público-
alvo (relacionamento) de uma maneira ética (transparência). É 
importante ter consciência de que, para que essas 3 fases possam ser 
colocadas em prática, é preciso entender o momento em que a 
organização está vivendo, conhecer o perfil do potencial consumidor 
e gerar o conteúdo de maneira clara e eficiente. (D’ÁVILA, 2013)  
 

D’Ávila faz um breve resumo de como o processo do branding é desenvolvido 

pelos relações-públicas 

para construirmos – ou reposicionarmos – uma marca é necessário 
entendermos o mercado, identificarmos os concorrentes, 
conhecermos os perfis dos públicos e detectarmos uma oportunidade. 
Feito isso, passamos para a fase de dar forma à marca definindo o 
posicionamento, a essência, o propósito, os objetivos, as promessas, 
os valores, o tom de voz e, claro, nome e identidade visual. Com tudo 
criado, é hora de comunicar o mercado sobre a existência da marca. 
Branding é conteúdo, assim como as Relações Públicas, e é nesse 
momento que os dois se convergem. A marca deve ter muita clareza 
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de seu posicionamento para que possa se comportar de maneira 
coerente em todos os seus pontos de contato, sejam eles físicos ou 
virtuais.  (D’ÁVILA, 2013). 
 

O cliente, ao entrar em contato com a marca, seja pela internet, por telefone ou 

presencialmente, precisa ser tratado da mesma forma, identificar as mesmas 

características e perceber que as promessas estão sendo cumpridas. Isso pode ser 

percebido no atendimento, na qualidade oferecida, nos preços estipulados, na 

localização e no ambiente dos seus pontos de contato, na padronização da sua 

identidade visual e nos mais variados benefícios que ela pode oferecer ao seu público. 

Todos esses aspectos e muitos outros são formas de a marca colocar em prática o 

que ela é. E, enquanto ela pratica, ela comunica. 

Dessa forma, entende-se que, num processo bem-sucedido de 
branding, cria-se mais do que uma imagem: cria-se uma identidade 
para a marca. E é com esse mesmo princípio que as Relações 
Públicas atuam – a comunicação é feita por meio de aspectos reais da 
marca. Ao elaborar uma estratégia de “RP”, o objetivo pode, sim, ser 
em prol da imagem e, principalmente, da reputação da marca no 
mercado, mas, para que esse objetivo seja atingido, o ponto de partida 
é considerar o que a marca realmente é e faz. As Relações Públicas, 
assim como o branding, priorizam o conteúdo e as ações para que, a 
partir disso, seja formada uma imagem sólida, consistente e real da 
marca. (D’ÁVILA, 2013). 
 

Para Kunsch (2006), nas perspectivas discutidas, podemos facilmente localizar 

a importância das atividades de relações públicas na implantação, manutenção e no 

desenvolvimento da filosofia de marketing dentro das empresas.  

A Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) apresenta as Relações 

Públicas como o  

esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta 
administração para estabelecer e manter uma compreensão mútua 
entre uma organização pública ou privada e seu pessoal, assim como 
entre a organização e todos os grupos aos quais está ligada, direta ou 

indiretamente. (ABRP, 1955) 

 

Pinho, (1990, p. 28) coloca que  

Para o Conselho Regional de Relações Públicas (CONRERP), de São 
Paulo, Relações Públicas é uma função de caráter permanente, 
planificada e regular, que partindo do pressuposto de que a boa 
vontade da opinião pública é fundamentalmente importante para a vida 
de qualquer empresa, pessoa, entidade ou órgão governamental, 
trabalha junto a esta mesma opinião pública - essencialmente os que 
são mais relevantes ou próximos - visando: 
a) conhecer e analisar suas atitudes. 
b) recomendar à empresa ou entidade meios e modos pelos quais 
ela possa satisfazer aos anseios da opinião pública. 
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c) informar a opinião pública sobre a satisfação de seus anseios, 
por parte da empresa ou entidade. 

d) promover a imagem da empresa e de seus produtos ou serviços 
junto à opinião pública. 
 
 

De acordo com Kunsch (2006) enquanto o Marketing propicia a empresa 

localizar seus mercados e definir objetivos e estratégias para alcançá-los, as Relações 

Públicas planejam e executam ações que visam melhorar as relações da empresa 

com seus públicos (mercados). 

Os produtos e serviços de uma empresa são resultados do somatório 
de todos os seus esforços administrativos, técnicos, operacionais, 
financeiros, logísticos, de vendas etc. A percepção que o mercado 
(público-alvo) tem do produto ou serviço de uma empresa está 
diretamente relacionada com a percepção da empresa como uma 
instituição em um contexto social que dela exige o desempenho e 
funções construtivas e positivas para a comunidade a que pertence. 
(KUNSCH, 2006, p. 74). 
 

Para Kunsch (2006) o apoio que as Relações Públicas podem oferecer a 

empresa para que ela alcance seus objetivos mercadológicos será efetivo na medida 

em que, por meio das atividades planejadas, suas relações com os públicos sejam 

caracterizadas pelo entendimento. 

Kunsch (2006, p. 76) indica que, para melhorar a relação da empresa com seus 

públicos e minimizar os conflitos existentes, constituem funções de relações públicas 

as seguintes tarefas: 

1- Entrosamento com os setores da empresa que atuam direta ou 

indiretamente com os públicos em questão, a fim de se conhecer todas as 

variáveis relevantes para levantar as causas e os pontos de conflitos; 

2- Quando possível, consultas pessoas influentes dos públicos envolvidos, 

para conhecer a versão dos conflitos sob a ótica externa da empresa; 

3- Debater com todos envolvidos, da empresa e dos públicos, possíveis 

soluções, definitivas ou provisórias, para estabelecer o bom relacionamento 

ou minimizar os efeitos das controvérsias; 

4- Direcionar ou motivar os envolvidos no conflito, tanto da empresa quanto 

dos públicos, a buscar as soluções cabíveis; 

5- Acompanhar a implementação das soluções registrando todos os passos, 

os responsáveis, o cronograma de implantação e os resultados obtidos; 
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6- Uma vez solucionado o problema ou minimizado o conflito, comunicar esse 

resultado a todos, empresa e públicos, com os meios de comunicação 

dirigida disponíveis, tirando proveito dos esforços realizados. 

 

Por fim, Kunsch (2006), explica que outras atividades poderiam ser citadas, 

mas estas já são o suficiente para demonstrar e fundamentar a importância e a 

potencialidade dos Relações Públicas dentro das estratégias mercadológicas das 

organizações. 

Devemos entender que o Marketing é a filosofia empresarial que 
norteia a ação da empresa no mercado e que as Relações Públicas, 
assim como a propaganda e promoção de vendas, são atividades de 
comunicação que aproximam a empresa de seu público, informando, 
conquistando e convencendo-o a adotar uma atitude positiva em 

relação a ela. (KUNSCH, 2006, p. 78). 
 

Neste cenário Pinho (2006, p. 281) nos informa que aos poucos, os 

profissionais de Marketing e de Comunicação perceberam a importância do uso das 

atividades de Relações Públicas em apoio ao Marketing, auxiliando a empresa na 

tarefa de atingir objetivos específicos, como a ampliação do mercado para seus 

produtos, serviços e marcas. Assim o profissional de relações públicas pode assumir 

outros objetivos de Marketing, como criar o conhecimento sobre produtos e serviços, 

construir relacionamentos entre consumidores e empresas, e estimular as vendas. 

No longo prazo, o trabalho de Relações Públicas de uma empresa tem por 

objetivos gerias “conquistar e manter a credibilidade e a aceitação da companhia junto 

ao seu principal público alvo, de maneira a assegurar a empresa a criação e projeção 

de uma imagem institucional positiva, bem como auxiliá-la a alcançar suas metas de 

mercado” (NOGUEIRA, 1985, p. 45). 

O quadro geral de funções gerias e específicas de relações públicas, informado 

por Pinho (2006, p.282), criado pela Federação Interamericana, identifica as cinco 

funções básicas das Relações Públicas no âmbito das organizações: 

assessoramento, pesquisa, planejamento, execução (comunicação) e avaliação. 

Assessoramento – o profissional de Relações Públicas, também na condição 

de consultor, assessora os diferentes setores e a empresa como um todo no que diz 

respeito ás suas políticas. As principais atividades do assessoramento consistem em 

sugerir e coordenar a política de relações públicas, de propagando institucional, de 

relações industriais, de apoio ao marketing, bem como propor atitudes para o 
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tratamento com os públicos da empresa, tendo em vista os seus variados interesses 

e aspirações. 

Pesquisa – torna possível o conhecimento da empresa, de sua situação 

externa e interna, dos problemas que afetam seu posicionamento perante a opinião 

pública e os públicos 

Planejamento – essa função envolve a orientação e a formalização de 

objetivos, além do estabelecimento de prioridades com relação a campanhas e 

propaganda institucional e programa gerais e específicos de relações públicas. 

Elabora orçamentos e custos para relações públicas e seleciona pessoal para 

colaborar na implementação dos programas. 

Execução (comunicação) – compreende a produção de material informativo e 

de todas as ações a serem desenvolvidas nos setores de divulgação, de informação 

e de contatos. 

Avaliação – trata-se do exame dos resultados dos trabalhos de relações 

públicas desenvolvidos, utilizando principalmente técnicas de pesquisa. 

Já o departamento de Marketing, de acordo com Argenti (2014), coordena e 

gerencia a publicidade relativa a novos produtos ou a produtos já existentes e lida com 

atividades relacionadas com os clientes. Ele também pode administrar a propaganda 

corporativa, a publicidade de produtos e o patrocínio de eventos. 

A existência de consumidores bem informados, capazes de examinar 
as mensagens e os anúncios apresentados a eles com um olhar 
crítico, significa que as equipes de comunicação de marketing devem 
garantir que a promoção de produtos e marcas esteja enviando as 
mensagens certas. (ARGENTI, 2014, p. 77) 

 

Kotler (2012) nos relata que coerência não significa uniformidade e 

imutabilidade; embora haja pouca necessidade de se desviar de um posicionamento 

bem-sucedido, muitas modificações táticas podem ser necessárias para manter o 

impulso e o direcionamento estratégico da marca. Quando uma modificação é 

realmente necessária, as fontes de brand equity devem ser preservadas e protegidas 

a todo custo.  

Ao gerenciar o brand equity, é importante reconhecer as trocas entre 
as atividades de marketing que fortalecem a marca e reforçam seu 
significado, tal como uma melhoria de produto que seja bem recebida 
ou uma campanha publicitária criativa, e aquelas que alavancam ou 
se valem de um brand equity preexistente para obter alguma 
vantagem financeira. Em algum momento, o fracasso em reforçar a 
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marca diminuirá seu reconhecimento e enfraquecerá sua imagem. 
(KOTLER, 2012, P. 275). 
 

Qualquer fato novo no ambiente de marketing pode afetar o sucesso de uma 

marca afirma Kotler (2012), entretanto, várias marcas conseguiram se recuperar de 

forma impressionante nos últimos anos. “Nenhuma empresa pode vencer se seus 

produtos se assemelham a qualquer outro no mercado” (Kotler, 2012, p.293).  

Como parte do processo de gestão estratégica de marca, cada oferta deve 

representar os tipos certos de associação ao público estratégico. Toda estratégia de 

posicionamento de marca baseia-se em segmentação, seleção de público-alvo e 

posicionamento. Uma empresa identifica diferentes necessidades e segmentos de 

públicos e estabelece como alvo aqueles que são capazes de atender melhor e, então, 

posiciona seus produtos de modo que o mercado-alvo reconheça as ofertas e imagens 

diferentes da empresa. 

Posicionamento é a ação de projetar a oferta e a imagem da empresa 
para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo. O 
objetivo é posicionar a marca na mente dos consumidores a fim de 
maximizar a vantagem potencial da empresa. (KOTLER, 2012, p.24) 

 

Um posicionamento eficaz de marca ajuda a orientar a estratégia de marketing 

(estabelecimento e posicionamento de marca), esclarece a essência da marca, 

identificando os objetivos que ela ajuda o público-alvo a alcançar e mostrando como 

isso é feito de maneira inigualável.  

O posicionamento calcado na atual situação do mercado não é suficientemente 

voltado para o futuro, mas, ao mesmo tempo, o posicionamento não pode se distanciar 

tanto da realidade que se torne essencialmente impossível de atingir. O verdadeiro 

segredo do posicionamento é alcançar o equilíbrio entre o que a marca é e o que ela 

poderia ser.  

Kotler (2012, p.295), por sua vez, nos mostra que, o posicionamento exige que 

os profissionais de comunicação definam e comuniquem as semelhanças e as 

diferenças entre sua marca e a de seus concorrentes. Mais especificamente, para 

decidir o posicionamento é preciso: 

1- Determinar uma estrutura de referências, identificando o mercado-alvo e a 

concorrência relevante. 

2-  Identificar as associações de ideia com a marca no que diz respeito aos 

pontos de paridade e de diferença com base na estrutura de referências. 
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3-  Criar um mantra para a marca que resuma seu posicionamento e sua 

essência. 

Um bom ponto de partida para definir uma estrutura de referência competitiva 

para o posicionamento da marca é determinar os pertencentes à categoria. (KOTLER, 

2012, p. 295). Os produtos ou conjuntos de produtos com os quais a marca compete 

e que funcionam como seus substitutos próximos. O universo de concorrentes reais e 

potenciais de uma empresa, no entanto, pode ser muito mais amplo do que parece à 

primeira vista, para uma marca com intenções explícitas de crescimento ingressar em 

novos mercados, uma estrutura competitiva mais ampla, ou talvez ainda mais 

ambiciosa, pode ser necessária para refletir possíveis futuros concorrentes.  

É mais provável que uma empresa seja prejudicada por concorrentes 

emergentes ou novas tecnologias do que por concorrentes preexistentes. 

Depois de identificar seus principais concorrentes e respectivas 
estratégias, uma empresa deve perguntar: O que cada concorrente 
busca no mercado? O que impulsiona o comportamento de cada 
concorrente? Muitos fatores definem os objetivos de um concorrente, 
como tamanho, histórico, gestão corrente e situação financeira. Se o 
concorrente for uma divisão de uma grande empresa, é importante 
saber se a empresa-mãe a está administrando para fins de 
crescimento ou de lucro, ou se está apenas resgatando receitas.  
(KOTLER, 2012, p.297). 
 

Um esquema útil para isso é o alvo de posicionamento de marca, criar um alvo 

para a marca garante que nenhuma etapa será desconsiderada durante seu 

desenvolvimento. 

Estabelecer o posicionamento e uma marca no mercado exige que os 
consumidores entendam o que ela oferece e o que torna uma escolha 
competitiva superior. Para isso os consumidores precisam 
compreender em que categoria ou categorias um produto compete, 
além de seus pontos de paridade e pontos de diferença em relação 
aos concorrentes. (KOTLER, 2012, p.303). 
 

Kotler (2012) nos dá três formas de comunicar em qual categoria um produto 

se enquadra: 

1- Anunciar os benefícios da categoria. Para garantir aos consumidores que a 

marca corresponderá ao principal motivo pelo qual eles usam aquela 

categoria, os profissionais de comunicação costumam usar os benefícios 

para anunciar a categoria do produto.  

2-  Comparar a produtos exemplares. Marcas conhecidas e notáveis também 

podem ser usadas para especificar a categoria de um produto. 
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3- Contar com um nome que descreva o produto. A descrição do produto que 

acompanha o nome da marca é, de modo geral, um meio conciso de 

expressar a origem da categoria.  

Para desenvolver uma marca forte e evitar a armadilha da commodity, os 

profissionais de comunicação, afirma Kotler (2012, p.306), devem partir do princípio 

de que é possível diferenciar tudo. 

Vantagem competitiva é a capacidade de desempenho de uma 
empresa em uma ou mais maneiras que os concorrentes não podem 
ou não pretendem equiparar. (KOTLER, 2012, p.306) 
 

Porter apud Kotler (2012), incitou as empresas a criarem uma vantagem 

competitiva sustentável, mas poucas vantagens competitivas são sustentáveis, na 

melhor das hipóteses, elas podem ser alavancáveis.  

Uma vantagem potencial, é aquela que uma empresa pode usar como 
trampolim para novas vantagens. De modo geral, uma empresa que 
pretende durar deve estar no negócio de continuamente inventar 
novas vantagens. (KOTLER, 2012, p.306). 
 

No entanto, para uma marca ser posicionada eficazmente, os clientes devem 

considerar qualquer vantagem competitiva como uma vantagem do cliente.  

Seguindo o exemplo de Kotler (2012, p.306), as empresas também devem se 

concentrar na criação de vantagens do cliente, assim, elas entregarão alto valor e 

satisfação ao cliente, o que levará a maior repetição de compras e, por fim, a uma alta 

rentabilidade para a empresa. 

Muitos especialistas em marketing acreditam que um posicionamento 
de marca deve ter componentes racionais e emocionais. Em outras 
palavras um posicionamento adequado deve conter pontos de 
diferença e pontos de paridade que sensibilizem tanto a mente quanto 
o coração. (KOTLER, 2012, p.307). 
 
 

Nesse cenário de posicionamento da marca, Kunsch (2006) afirma que as 

relações públicas têm como sua maior missão estabelecer as estratégias destinadas 

a criar, manter e defender as relações de confiança entre as organizações e os seus 

públicos, é nesse ambiente de confiança que as organizações, com segurança 

poderão desenvolver suas missões no rumo de suas metas.  

Nesse sentido, é fundamental que as formas de comunicação e de 
relacionamento expressem os valores e as crenças. Para isso é 
importante que as estratégias de relações públicas estabeleçam o 
posicionamento da organização acerca de temas importantes para os 

inúmeros públicos e a sociedade. (KUNSCH, 2006, p. 157) 
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O profissional de relações públicas deve estar preparado, hoje e no futuro, 

explica Kunsch (2006), para enfrentar a falta de visão das lideranças e dos executivos, 

na maioria das organizações, quanto as estratégias de comunicação. O marketing, 

recursos humanos e outras áreas devem ter seus objetivos centralizados em 

determinados públicos, condição necessária para que cumpram, de forma adequada, 

suas funções em prol do desenvolvimento da organização.  

O profissional de relações públicas é preparado para ter essa visão da 
comunicação como um todo na organização e os demais profissionais 
da área de comunicação são especialistas voltados para campos 
específicos dessa estrutura maior. (KUNSCH, 2006, p. 183) 
 

Toda estrutura de valores, missão, metas e a definição estratégica do conceito 

organizacional devem estar integrados de forma adequada, pelo profissional de 

relações públicas, para estruturar as mensagens preferenciais. Isto é, explica Kunsch 

(2006), frases que estarão presentes em todos os pronunciamentos públicos, peças 

institucionais e promocionais da organização, mostrando, dessa forma, coesão e 

força.   

 

III.1   Brand Equity 

 

Em relação ao conceito brand equity, Aaker coloca que  

brand equity é um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, 
seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor 
proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para 
os consumidores dela. Para que certos ativos e passivos determinem 
o brand equity eles devem estar ligados ao nome e símbolos da marca.  
Se o nome da marca ou seu símbolo for mudado alguns ou todos os 
ativos ou passivos poderão ser afetados, e mesmo perdidos, embora 
parte deles possam ser desviados para um novo nome ou símbolo. Os 
ativos e passivos nos quais o brand equity se baseia vão diferir de 
contexto a contexto. Contudo, de forma prática podem ser agrupados 
em cinco categorias: 
1. Lealdade à marca. 
2. Conhecimento do nome. 
3. Qualidade percebida. 
4. Associações a marca em acréscimo a qualidade percebida. 
5. Outros ativos do proprietário da marca – patentes, trademarks, 
relações com os canais de distribuição etc. (AAKER,1998, p. 16) 

 
O conceito pode ser resumido na figura 4, em que as cinco categorias listadas 

acima são colocadas como a base para a construção do conceito e que pode criar 

valor para os públicos-alvo, assim como para as empresas.  
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Figura 4. Brandy Equity 

 

Fonte: Aaker, 1998, p. 18 

 

 Segundo a análise de Aaker (1998, p. 16-17) os ativos do brand equity ajudam 

os consumidores a interpretar, processar a acumular grande quantidade de 

informações sobre produtos e marcas, podem afetar também a confiança do 

consumidor na decisão de compra. Potencialmente mais importante, é o fato de que 

tanto a qualidade percebida como as associações da marca podem aumentar a 

satisfação do consumidor com a experiência de utilização. 

Como parte do seu papel em adicionar valor para o consumidor, o brand equity 

tem o potencial de acrescentar valor para a empresa. Primeiro, pode dar destaques a 

programas para atrair novos consumidores ou reconquistar antigos. 

Os ativos do brand equity proporcionam uma vantagem competitiva 
que frequentemente representa uma barreira real aos concorrentes. 
Uma associação do tipo “Tide é o detergente para os serviços pesados 
de lavagem da família” pode preencher antecipadamente um atributo 
importante para tal segmento. Por exemplo, outra marca teria 
dificuldade de competir com Tide no segmento de “serviço de limpeza 
pesada”. (AAKER, 1998, P. 19). 

 

Segundo Aaker (1998, p. 20-21), as cinco categorias de ativos que firmam o 

brand equity são definidos da seguinte forma: 

Lealdade à marca: para qualquer negócio, é caro conquistar novos 

consumidores e é relativamente barato manter os existentes, especialmente quando 

estes últimos estão satisfeitos com a marca, ou até mesmo gostam dela. De fato, em 
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muitos mercados há uma inércia substancial entre os consumidores, mesmo que haja 

custos muito baixos para a mudança e baixo comprometimento desses para com a 

marca existente. Assim, uma base instalada de consumidores tem o seu investimento 

de aquisição baseado amplamente no passado. Além disso, alguns consumidores 

atuais proporcionam a exposição da marca e a confirmação para novos consumidores. 

A lealdade da base de consumidores reduz a vulnerabilidade da ação 

competitiva. Os concorrentes podem ver-se desencorajados a investir recursos para 

atrair consumidores satisfeitos. Uma alta lealdade implica, ainda, melhores negócios 

com o comércio, uma vez que os consumidores leais esperam que a marca esteja 

sempre disponível.  

O conhecimento do nome da marca e de seus símbolos: as pessoas 

tendem a comprar uma marca conhecida pois sentem-se confortáveis com o que lhes 

é familiar. Ou, inversamente, porque lhe ocorre que a marca familiar é provavelmente 

confiável, veio para ficar e tem boa qualidade. Uma reconhecida será, assim, 

frequentemente selecionada diante de uma outra desconhecida. Ser conhecida é 

particularmente importante para que ela seja considerada uma alternativa de compra, 

tem que ser uma das marcas bem avaliadas. Uma marca desconhecida geralmente 

tem pouca chance. 

A qualidade percebida: uma marca terá associada a ela uma percepção de 

qualidade geral, não necessariamente baseada no conhecimento de especificações. 

A percepção da qualidade pode assumir, de certo modo, diferentes formar para 

diferentes tipos de indústrias.  

Contudo, será sempre uma característica importante da marca. A qualidade 

percebida influencia diretamente as decisões de compra e a lealdade à marca, 

especialmente quando um comprador não está motivado ou capacitado a fazer uma 

análise detalhada. A percepção de qualidade pode ser a base para a extensão da 

marca. Se uma marca é bem-conceituada em um segmento, a suposição natural é de 

que ela terá uma alta qualidade num contexto correlato. 

O conjunto de associações: o valor subjacente do nome de uma marca 

frequentemente se baseia em associações específicas ligadas a ela.  

Outros ativos da empresa: os ativos, para serem relevantes, devem estar 

ligados à marca. Se a distribuição é um fundamento para o brand equity, tem que ser 

baseada numa marca ao invés de uma empresa. Esta não poderia simplesmente 

ocupar o espaço na gôndola pela substituição de uma marca por outra. Se o valor de 
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uma patente puder ser facilmente transferido para outra marca, a sua contribuição ao 

brand equity será baixa. Se um conjunto de pontos comerciais puder ser explorado 

eficazmente com outra marca, não contribuirá para o brand equity. 

 Aaker (2000), coloca ainda que o modelo de liderança de marca encoraja o 

desenvolvimento de medições de lucro da marca para complementar cifras de vendas 

e vantagens de curto prazo. Essas medições, acompanhadas normalmente ao longo 

do tempo, devem refletir as principais dimensões do brand equity, como 

conscientização, fidelidade, qualidade percebida e associações.  

A identificação de elementos de identidade de marcas se diferenciam 
e impulsionam o relacionamento cliente-marca, é um primeiro passo 
para a criação de conjunto de medições do brand equity. (AAKER, 
2000, p. 23). 
 

Por sua vez, Kunsch (2003) explica que as relações públicas desenvolvem 

atividades em parceria com o marketing e em apoio a ele, mas fica subtendido que 

elas têm funções distintas, na medida que em suas preocupações ultrapassam os 

limites do mercado e dos produtos. “Seu terreno é muito mais amplo, pois trabalham 

com as organizações como um todo e seu universo de públicos no contexto social” 

(KUNSCH, 2003, p. 94). 

Corrado apud Kunsch, coloca que ao enfatizar o trabalho de relações públicas 

com o mercado como um diferencial do trabalho de marketing,  

Algumas pessoas dizem que o componente de relações públicas das 
comunicações corporativas deve fazer parte do marketing. Outras 
afirmam o contrário. Algumas sugerem que ambas as atividades têm 
caminho próprio, mas devem se reunir quando necessário. Antes, 
cada função tinha responsabilidades distintas, que não eram 
percebidas como tendo intercessão alguma, além da necessidade de 
publicidade do produto para apoiar as vendas, entretanto, a sociedade 
de comunicações e informações de hoje, em que um público educado 
tem fortes interesses em questões como segurança dos produtos, 
relações inter-raciais, meio-ambiente, valor dos produtos, serviço ao 
cliente etc., existe um ambiente, que com facilidade, pode torna-se 
hostil ao marketing de produtos ou serviços que entrem em choque 
com essas preocupações, como, por exemplo, cigarros e cervejas. 
(Corrado apud Kunsch, 2003, p. 94) 
  

Assim, Kunsch (2003) assinala que as Relações Públicas enfatizam o lado 

institucional e corporativo das organizações. Em síntese, como atividade profissional, 

elas: 
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Identificam os públicos, suas reações, percepções e pensam em estratégias 

comunicacionais de relacionamento de acordo com as demandas sociais e o ambiente 

organizacional. 

1- Supervisionam e coordenam programas de comunicação com os públicos. 

2- Preveem e gerenciam conflitos e crises que porventura passam as 

organizações e podem despontar dentro de muitas categorias; empregados, 

consumidores, governos, sindicatos, grupos de pressão etc. 

 

Para as relações públicas, exercer a função estratégica significa 
ajudar as organizações a se posicionar perante a sociedade, 
demonstrando qual é a razão do ser do seu empreendimento, 
fortalecendo seu lado institucional. (KUNSCH, 2003, p. 103). 
 

 Segundo Kunsch (2003), são atribuições diferentes das que estão reservadas 

ao marketing, que põe ênfase no mercado, no produto ou no serviço, bem como na 

satisfação do consumidor. O marketing como área administrativa e estratégica, visa 

atingir o mercado, para tanto, informa (KUNSCH, 2003, p. 95-96). 

1- Baseia-se em modelos de competitividade para atingir objetivos 

econômicos; 

2- Objetiva persuadir o público-alvo e satisfazer os clientes/consumidores; 

3- Identifica e cria mercados para os produtos e serviços das 

organizações; 

4- Coordena e supervisiona os programas de comunicação mercadológica 

ou de marketing para criar e manter os produtos e serviços. 

 

Para Kotler, “marketing é um processo social por meio do qual as pessoas e 

grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, 

oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros” (KOTLER, 2000, 

p. 30). Ou como diz o autor em outra fonte: “Seu objetivo é, na realidade, fazer com 

que a economia se ponha em movimento, que as pessoas desejem as coisas, utilizem 

parte de seus recursos limitados para desfrutar mais coisas” (KOTLER, 2001, p. 120). 

Ao concluir esse assunto, Kunsch (2003) destaca que ambas as áreas exercem 

funções essenciais nas organizações modernas, utilizam pesquisas e planejamento 

para direcionar de forma mais eficiente, eficaz e efetiva as respectivas atividades, com 

vista no alcance dos objetivos globais das organizações nas quais desempenham 

suas funções.  
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III.2 Relações Públicas e Branding 

 

Segundo Ferrari (2009), as organizações na sociedade contemporânea devem 

ser analisadas como “seres vivos”, graças as constantes mudanças externas que 

sofrem e também aos impactos que elas causam ao ambiente.  

Nesse cenário, é importante refletir sobre a importância das relações 
públicas, como uma atividade estratégica de relacionamentos com 
diferentes públicos para que sua atuação traga benefícios à 
organização e aos seus negócios, o profissional de relações públicas 
deve desvendar a cultura organizacional por meio de 
comportamentos, valores, politicas, condutas e estilos de 
comunicação adotado pela organização. (FERRARI apud KUNSCH, 
2009, p. 243). 

De acordo com o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas 

(CONFERP) “Relações Públicas são, mais que uma profissão e um conjunto de 

atividades ou escolha de formação. As Relações Públicas privilegiam a 

multidisciplinaridade, a visão holística da comunicação e o entendimento de que as 

organizações se constituem de relacionamentos que demandam, sempre, 

aprimoramento e gestão. As relações Públicas com o público interno, imprensa, 

comunidade, governamentais, agências reguladoras, investidores, consumidores, são 

funções que a formação em Relações Públicas sempre privilegiou com vistas à tão 

desejada “cidadania corporativa”  

Partindo desse entendimento, Kunsch (2009, p. 15) nos diz que é possível 

fundamentar teoricamente as relações públicas a partir de três eixos temáticos: o 

subsistema institucional, que inclui essa área nas organizações; a dimensão 

estratégica, que tem como base o planejamento; e a comunicação integrada, onde o 

pensamento predominante está em ver as relações públicas de uma perspectiva 

estratégica e presente na gestão dos processos comunicacionais das organizações 

com seus públicos.  

Ao longo das décadas passou-se a se constituir em todo o mundo um 
campo para as relações públicas, a evolução caminhou para novos e 
mais adequados modelos de trabalho no âmbito profissional. Isso 
possibilitou com que a área adotasse um modelo mais atuante, de 
visão estratégica, utilizando as ferramentas de maneira integrada e 
com objetivos mais amplos, como a formação da imagem 
organizacional. (KUNSCH, 2009, p. 49). 
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Considerando o conceito de Kunsch (2009), a cada dia surgem propostas de 

novos serviços de comunicação, e as agências de propaganda continuam a se 

reposicionar no sentido de oferecer um serviço multidisciplinar, demonstrando que 

podem atender e administrar toda ou alguma parte da comunicação que seus clientes 

procuram. De acordo com Kunsch (2009), a maioria das agências reconhece que o 

sucesso no futuro depende da sua habilidade em dominar todas as possibilidades 

promocionais e ajudar seus clientes a desenvolverem e implementarem um programa 

de comunicação integrada de marketing. 

No entanto, segue Kunsch (2009, p. 231) a nos informar, que compete as 

organizações reconhecerem o seu papel de comunicadoras e resgatarem a atividade 

de relações com os seus públicos de interesse, com seriedade, cautela e, acima de 

tudo, consciência de que cada gesto ou atitude se reflete em um ato comunicativo, 

transformando-se, portanto, em mensagem. 

Segundo Harris (1998 apud Kunsch, 2009, p. 232), um dos mais importantes 

papéis que as relações públicas podem desempenhar a favor do marketing é 

sensibilizar a empresa para as preocupações e os interesses de todos os públicos 

envolvidos (stakeholders), somente as relações públicas são capazes de identificar 

assuntos e interpretar mudanças no ambiente social e cultural que podem impactar 

significativamente o mercado. 

Certamente o caráter multidisciplinar da comunicação integrada de 
marketing reside na articulação de todos os esforços para diferenciar 
as marcas, dando-lhes sentido, com criatividade, impacto, 
transparência, ética e muito bom senso em relação aos investidores. 
(KUNSCH, 2009, p. 232). 

 

Por sua vez, considerando o conceito de Simões (2003 apud Chamusca, 

Carvalhal & Wendhausen, 2006, p. 2), de que, “as relações públicas são a gestão da 

função organizacional política, e analisando-a como uma atividade administrativa, 

mais especificamente de gestão da comunicação de uma organização, o seu objetivo 

é a busca da cooperação no sistema organização-públicos”.  

Segundo Simões (1995), para se chegar ao conceito central de relações 

públicas deve-se partir da dedução da sua definição operacional, que oferece as 

tradicionais etapas do exercício da atividade: (1) diagnosticar a dinâmica no sistema 

organização-públicos na conjuntura política-econômica; (2) prognosticar o que irá 
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acontecer, neste sistema, a curto e médio prazos; (3) assessorar os líderes nas 

políticas organizacionais; (4) implantar programas de comunicação; e, por fim, (5) 

avaliar os resultados da intervenção no relacionamento da organização com os seus 

públicos. 

Todo esse processo de decisão de marca, de acordo com Chamusca, Carvalhal 

& Wendhausen (2006) é parte do processo de gestão de marcas, que chamamos de 

branding, que, segundo Knapp (2002, p.18 apud Chamusca, Carvalhal & 

Wendhausen, 2006, p.7) é “o amplo plano de ação utilizado por uma organização para 

definir sua essência, criar uma mudança no paradigma de marca, ou seja, tornar-se 

distintiva, e ganhar uma vantagem competitiva sustentável”. Para Lisboa, (2004, p.36 

apud Chamusca, Carvalhal & Wendhausen, 2006, p.7), branding “é uma nova postura 

empresarial que coloca a marca no foco da gestão corporativa, dispondo serviços, 

produtos e comunicação em torno de uma mensagem clara e relevante para o 

consumidor”.  

Nesse sentido, as empresas devem buscar, a cada dia, avançar no processo 

de gestão de suas marcas, fazendo o conceito de branding se estender por todos os 

setores da organização, pois,  

No branding, a filosofia da empresa é voltada para a marca. Dessa 
forma, todas as decisões a serem tomadas pela organização devem 
estar voltadas para o comportamento e para a personalidade dela. 
Cada participante da empresa, empregados e dirigentes, deve 
perceber claramente qual a contribuição de suas atividades para o 
alcance desse objetivo. [...] Em essência, branding é a efetivação de 
todas as promessas e percepções que a organização quer que seus 
consumidores, empregados, dirigentes e todos que a constituem, 
tenham dela (LISBOA, 2004, p.36-37 apud CHAMUSCA, 
CARVALHAL & WENDHAUSEN, 2006, p.7). 

 

Neste contexto, segundo Lana (2007), as marcas ganharam tamanha 

importância que se tornaram parte de ativos da empresa, e em alguns casos, seu valor 

chega a ultrapassar o valor de seu patrimônio tangível. “Neste âmbito de 

competitividade cada vez maiores é que as marcas aparecem primeiramente com o 

marketing, voltado para as necessidades do mercado que cria um diferencial 

intangível e impossível de ser copiado” (LANA, 2007, p. 27). Segundo Kotler (1999, p. 

426 apud Lana, 2007, p. 27) “o estabelecimento de uma marca é a essência do 

marketing”. 
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Contudo, esse conceito tem evoluído muito, afirma Lana (2007) a ponto de as 

empresas dedicarem uma área inteira a gestão de suas marcas, o branding é uma 

nova postura empresarial que coloca a marca no foco da gestão corporativa, dispondo 

serviços, produtos e comunicação em torno de uma mensagem clara e relevante para 

o consumidor.  

Branding é o amplo plano de ação utilizado por uma organização para 
definir sua essência, criar mudança no paradigma de marca, ou seja, 

torna-se distintiva e ganha vantagem competitiva. (KNAPP, 2002, 
p.18 apud LANA 2007, p.27). 

Seguindo os fundamentos de Lana (2007), no branding a filosofia da empresa é 

voltada para a marca, todas as decisões a serem tomadas pela organização devem 

ser voltadas para o comportamento e para a personalidade dela.  

A postura pro ativa do branding, busca criar valor para a marca, 
mostrando aos consumidores, que eles podem confiar na marca, que 
de certa forma, buscam sua “blindagem” contra concorrentes ou 
mesmo contra possíveis crises de imagem. (LANA, 2007, p. 27). 
 

Assim, atesta Lana (2007), que o discurso da empresa ou da marca, torna-se 

convergente para um objetivo comum, cabendo as relações públicas administrar essa 

comunicação, tendo em vista a empresa, com o apoio da publicidade, da propaganda 

e do jornalismo, pois uma vez que a área de relações públicas aconselha as decisões 

da alta administração, as ações concebidas visam a construção de uma imagem 

institucional coerente. Em essência, branding é a efetivação de todas as promessa e 

percepções que a organização quer que seus consumidores, empregados, dirigentes, 

e todos que a constituem, tenham sobre a mesma.  

Para Denise Lana, “o sucesso do branding depende dos valores da marca que 

serão comunicados, isto é, o quão o público está familiarizado com os valores de uma 

marca” (LANA 2007, p.30)  

Nessa perspectiva, Lana (2007) salienta que quanto mais clara for essa 

associação, maior será a qualidade percebida, e consequentemente, a marca será 

mais lembrada e possivelmente mais consumida. Segundo Tomiya (2007, apud LANA, 

2007, p. 27), “uma estratégia de marca só existe para dar suporte à estratégia de 

negócios definida”, ou seja, a comunicação segundo o branding deve trabalhar para 

dar suporte a razão de existir de um negócio, o que em Relações Públicas poderia ser 

definido como a missão da empresa, tornando-se clara a relação entre as duas áreas, 

tanto o branding quanto o relações-públicas visam o alinhamento entre discursos e 
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ação, promessa e entrega, cultura e missão da empresa afirma (LANA 2007, p.30) 

  

Desta maneira, as relações públicas podem contribuir para o branding 
à medida que fortalecem a marca perante todos os públicos de 
interesse da organização e coordenam a divulgação de informações 
integradas e condizentes com os objetivos da organização. (LANA, 
2007 p. 31). 
 
 

De acordo com Kunsch (2003, p. 89-90), “as Relações Públicas têm como 

objetivo as organizações e seus públicos, instâncias distintas que, no entanto, se 

relacionam dialeticamente”. A área desta forma, trabalha com a promoção e 

administração dos relacionamentos e na mediação de conflitos, utilizando para isso, 

estratégias e programas de comunicação, de acordo com as diferentes situações no 

ambiente social. 

Lana (2007, p. 57) apresenta um quadro que aponta pontos de ligação entre as 

Relações Públicas e o branding. 

 

Tabela 1. Relação entre objetivos do branding e contribuição das Relações 

Públicas. 

Proposições do Branding  Colaboração das Relações Públicas 

Lealdade à marca (aumentar a  

Satisfação do cliente). 

Estabelecimento da comunicação de mão dupla 

ouvindo as necessidades do cliente e a proposição de 

ações que vão ao encontro desse objetivo 

 

Identificação com a marca, criar 

empatia entre marca e consumidor. 

Coordenação da promoção de eventos e 

patrocínios relacionados à identidade da marca 

 

Reduzir os custos de marketing. 

A comunicação alinhada á identidade da marca, 

realiza sistematicamente, cria associações, com 

isso os produtos a que a marca for estendida 

contarão com o respaldo de uma marca forte, 

reduzindo os esforços de promoção.  

 

Coerência entre discurso e ação. 

Estabelecimento e dimensão da missão, visão e 

valores entre o público interno que levará esses 

conceitos a todos os públicos externos com os 

quais tiverem contato. Orientar a alta 
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administração para ações coerentes com os 

objetivos estabelecidos.  

Aumentar a percepção da 

qualidade percebida.  

Auditoria de imagem, relacionamento com a 

imprensa, gestão de programas de 

responsabilidade social. 

Fonte: Lana, 2007, p. 57 

 

Segundo Lana (2007, p. 57) para que a promessa da marca efetivamente se 

cumpra, é recomendado que a empresa conheça bem seus públicos afim de satisfazer 

seus anseios, e a forma encontrada pelo branding para que isso aconteça é o 

relacionamento empresa-consumidor, que fornece valiosos ativos para a marca 

criando vínculo, aproximação e por consequência, a lealdade dos consumidores.  

Martins (2006, p. 150 apud Lana, 2007, p. 58), propõe que o marketing de 

relacionamento, que pode ser interpretado como administração de relacionamento 

com os públicos da organização pela área de relações públicas, “tem o objetivo de 

antever os anseios dos consumidores, e por que não de todos os públicos, a fim de 

preparar a marca para ser pioneira no atendimento dessas lacunas deixadas pelos 

concorrentes e até mesmo, pela própria marca”.  

Conforme Kunsch (2003), o papel fundamental do planejamento de Relações 

Públicas é o de exercer um caráter proativo nas ações de relacionamento das 

organizações com seus públicos. “Com planejamento é possível fazer projeções e 

prognósticos e prever eventuais comportamentos e reações dos públicos ante 

algumas decisões ou atitudes das organizações” (KUNSCH, 2003, p. 318). 

Ainda embasado em Kunsch (2003), o exercício da função estratégica de 

Relações Públicas só é possível por meio do planejamento.  

Buscar a excelência da comunicação organizacional é uma das 
finalidades do planejamento de relações públicas. A comunicação 
excelente é aquela que administrada de forma estratégica, que 
valoriza a cultura corporativa, o envolvimento das pessoas e tem como 
parâmetros os princípios éticos. (KUNSCH, 2003, p. 318). 
 

Como defende Kunsch (2003, p. 103), as Relações Públicas precisam 

demonstrar sua contribuição também como um valor econômico para as 

organizações. Segundo a autora, suas atividades devem gerar resultados, cumprindo 

sua missão, desenvolvendo a visão e cultivando os valores, uma vez que suas 

atividades colocam-se a serviço da prática de branding, esse objetivo é cumprido, pois 
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as Relações Públicas se propõem a abrir canais de comunicação entre empresa e 

públicos para identificar o cenário em que a organização está inserida, bem como as 

oportunidades e ameaças vindas do ambiente externo, construindo uma marca forte 

e bem posicionada não só perante os consumidores e clientes, mas frente toda a 

opinião pública.  

 

III. O RELACIONAMENTO DAS MARCAS 

 

IV.1 A marca e a formação de públicos 

Segundo França (2004, p. 30) as Relações Públicas são uma atividade cujo 

objetivo primordial é consolidar a marca da empresa, promover seu conceito 

corporativo e estabelecer relacionamentos planejados estrategicamente com os 

públicos, essa atividade se torna mais compreensível e recebe um foco diferente 

daquele que lhe é conferido pelas inúmeras definições descritivas que apenas indicam 

suas funções e propriedades. 

Nesse contexto poderá ser definida por meio de um conceito preciso 
de relacionamentos com públicos específicos para atingir seus 
objetivos institucionais e mercadológicos. Foi nesse sentido que o 
Parlamento Nacional, em suas conclusões, considerou que a atividade 
tem por objetivo o “estabelecimento de relacionamentos”. (FRANÇA, 
2004, p. 30). 
 

Desta forma França (2004, p. 30) assinala que “o estabelecimento de 

relacionamentos estratégicos da organização com os públicos específicos é atividade 

de Relações Públicas”. 

A necessidade de se determinar de maneira clara os públicos aos quais são 

dirigidos os projetos de comunicação e com os quais as empresas têm 

necessariamente de lidar pode ser verificada nesta afirmação de Lesly (1995 apud 

França, 2004, p. 31), “as comunicações são básicas para a existência diária de todo 

o individua moderno e de toda organização, de qualquer tamanho”. 

Reconhecidos autores de Relações Públicas como Philip Lesly, Doug Newson 

e Alan Scott mencionado por França (2004, p. 32), ao estudar os relacionamentos das 

organizações com seus públicos, consideram essa relação dentro de uma visão macro 

(macropúblicos), direcionada aos papéis que os diferentes públicos desempenham na 

sociedade e, como parte dela, estudam os laços desses públicos com as 

organizações. França (2004), afirma ainda que a pratica de relações públicas no 
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Brasil, durante muito tempo, dedicou-se, por razões históricas, a atuação interna nas 

empresas, perdeu assim, sua perspectiva macro e estratégica de se concentrar no 

gerenciamento das relações externas da organização, nos assuntos públicos e na 

relação com os poderes constituídos. “A essa visão míope talvez se possa atribuir a 

reduzida aceitação da atividade no mercado e a manutenção de sua posição 

conservadora, que se reflete, inclusive, em relação ao conceito de públicos, 

concretizados em três categorias: internos, externos e mistos” (FRANÇA, 2004, p. 33). 

O conceito de público é considerado por Rodrigues (2000, p.97 apud França, 

2004, p. 33) “uma categoria moderna, criada no século XVIII, que, na origem era 

constituída por pessoas esclarecidas com vista ao livre debate político, literário ou 

científico. Tratava-se de uma categoria política empenhada no esclarecimento e na 

emancipação do homem moderno em relação ao domínio do poder autoritário do 

Antigo Regime”. 

Dessa forma Lesly (1995, p.15 apud França, 2004, p. 33-34), ao abordar as 

relações da organização com os diversos grupos, diz que uma das concepções desse 

papel era:  

dirigir o que eles devem pensar e fazer de acordo com os desejos da 
organização envolvida. Esta é a aproximação da ação, que ve os 
públicos como alvo dos próprios interesses da organização. Era esse 
o aspecto predominante da ascensão de relações públicas durante a 
época na qual a sociedade era dominada de modo inquestionável 
pelas instituições que a regiam. (LESLY, 1995, P.15 apud FRANÇA, 
2004, P. 33-34) 
 

Ao se referir à classificação de público em internos, mistos e externos, Simões 

(1995, p. 131 apud França, 2004, p. 63) afirma que  

ninguém a contestou na visão anterior de relações públicas, apesar de 
sua restrita utilidade para a elaboração de diagnósticos e prognósticos 
da dinâmica da relação”. E acrescenta: “os públicos precisam ser 
compreendidos sob outra ótica. É imprescindível identifica-los, 
analisa-los e referencia-los quanto ao poder que possuem de 
influenciar os objetivos organizacionais, obstaculizando-os ou 
facilitando-os. 
 

Assim França (2003), define propõem um detalhamento do conceito de públicos 

com um maior detalhamento para o atendimento das necessidades de segmentação 

dos públicos-alvo de Relações Públicas da seguinte maneira:  

O mapeamento de públicos proposto por França (2003 apud Marquêz 2010, p. 

4) propõe um conceito de caráter lógico e único, que define o tipo e as interações com 

esses públicos, atendendo aos seguintes objetivos: 
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a)  Identificação dos públicos; 

b)  As formas de relacionamento; 

c)  Designações dos públicos; 

d)  A importância da relação; 

e)  Duração/temporalidade da relação; 

f)  Prioridades; e 

g) Expectativas da relação por parte dos públicos e por parte da 

organização. 

Percebe-se aí, segundo França (2010, p.4) a existência de públicos que 

contribuem para a constituição da organização, sua viabilização e a realização de 

negócios, bem como outros que complementam as ações da organização, divulgando-

a ou promovendo seus produtos e/ou serviços. Esses públicos podem ser 

classificados em: 

Públicos essenciais: divididos em constitutivos e não constitutivos, estão 

ligados juridicamente à organização e são fundamentais para sua constituição, 

manutenção, estrutura, sobrevivência e execução das atividades-fim, como 

investidores, acionistas, sócios, empregados, fornecedores, clientes e/ou 

consumidores, etc.;   

Públicos não-essenciais: divididos em públicos de consultoria, setores 

associativos, setoriais sindicais e setoriais da comunidade, não estão ligados aos 

fatores produtivos da organização, mas aos de prestação de serviços, podendo atuar 

externamente na promoção institucional e mercadológica da organização ou 

intermediando relacionamentos políticos ou sociais, como as agências de publicidade 

e propaganda, de relações públicas, conselhos profissionais, sindicatos, associações 

da comunidade, partidos políticos, escolas, universidades, etc.; e  

Públicos de redes de interferência: divididos em concorrentes e os de 

comunicação de massa (mídia impressa e mídia eletrônica), são representados por 

públicos especiais do cenário externo das organizações e podem exercer fortes 

influências (negativas ou positivas) junto ao mercado e à opinião pública – o que pode 

favorecer ou prejudicar a organização – tendo em vista seu poder de liderança 

operacional ou representativa. 

Para conhecer o quanto e em que grau esses determinados públicos 

contribuem para a constituição da organização e sua viabilização, França (2004 apud 

Marquêz 2010, p. 5) apresenta os seguintes critérios de relacionamento: 
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Grau de dependência: para constituição, existência e sobrevivência da 

organização, como os acionistas, colaboradores, clientes e fornecedores (públicos 

essenciais); 

Grau de participação: menor ou maior, dos públicos nos negócios da 

organização, na defesa de seus interesses e na sua promoção institucional ou 

mercadológica (públicos não essenciais); e 

Grau de interferência: dos públicos sobre a organização e os seus negócios. 

Esses públicos não participam nem da constituição nem da manutenção da empresa. 

Porém, podem interferir no desenvolvimento de seus negócios e até na sua 

sobrevivência (públicos de redes de interferência). 

Já para Monteiro (2003), atualmente há uma tendência a classificar os públicos 

tomando por base os princípios de marketing, onde adota-se a noção de stakeholders: 

“interessados”, ou seja, pessoas ou grupos que têm interesse pela organização. 

Podem ser funcionários, fornecedores, governo, comunidade, grupos de proteção 

ambiental, etc. Com a globalização e o surgimento das novas tecnologias de 

informação e de comunicação, o critério de proximidade física tornou-se questionável 

pois é possível trabalhar em uma organização sem, necessariamente, estar 

fisicamente dentro dela, ou comprar um produto sem ir à loja, ou ainda, fazer um curso 

de graduação sem ser presencial e sim a distância.  

Essas mudanças levaram as instituições a classificar seus públicos 
pelo critério de interesse ou de prioridade que têm para a organização. 
Daí o uso do termo públicos de interesse ou públicos prioritários para 
designar os públicos com os quais a organização precisa manter 
relacionamento e dos quais depende para sobreviver no mercado. 
(MONTEIRO, 2003)  
  

Segundo Monteiro (2003), o conceito de stakeholder vem do marketing de 

relacionamento que significa a prática da construção de relações satisfatórias a longo 

prazo com partes-chave (públicos de interesse) para reter sua preferência e negócios 

a longo prazo, ou seja, sua fidelização. Organizações inteligentes tentam desenvolver 

confiança e relacionamentos a longo prazo com esses públicos, realizam isso 

prometendo e entregando alta qualidade, bons serviços e preços justos às outras 

partes, no decorrer do tempo. O resultado final do marketing de relacionamento ou 

das ações de Relações Públicas afirma Monteiro (2003) é a construção de 

uma rede formada pela empresa e todos os interessados (stakeholders) que a 

apoiam: consumidores, funcionários, fornecedores, distribuidores, varejistas, 
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agências de propaganda, cientistas, estudantes e outros com quem constrói 

relacionamentos comerciais mutuamente rentáveis. 

Observa Hunt (1994, p. 14 apud França, 2004, p. 59) que os termos 

‘stakeholders’ e ‘público’ são usados como sinônimos, havendo uma ligeira diferença 

entre eles. “As pessoas são stakeholders porque situam-se em uma categoria afetada 

pelas decisões de uma organização ou porque suas decisões afetam a organização”. 

Entende-se, portanto que os stakeholders participam das decisões de compra.  

França (2004, p. 60) ressalta que assim como os stakeholders podem ser 

afetados pelas decisões da empresa, eles também podem afetar as ações, decisões, 

e politicas da organização. 

Na sua presença existe sempre uma interação bidimensional ou troca 
de influências, havendo dois pontos importantes: “1) o de que um 
‘stake’ é um legítimo genuíno interesse ou reinvindicação em relação 
à companhia e não apenas as reflexões dos espectadores 
interessados; 2) ‘skateholders’ podem ser indivíduos ou grupos que 
reivindicam ter ‘stake’ legais ou morais”. (FRANÇA, 2004, p. 60). 
 

Segundo França (2004, p. 60), os stakeholders e o limitado conhecimento do 

termo fazem com que seja entendido como se significasse o mesmo que qualquer tipo 

de público, o autor ressalta ainda que o termo não se subdivide em designações de 

públicos internos e externos; “indica as pessoas ou grupos que estão ‘conectados’ a 

uma organização porque eles e a organização mantem um encadeamento lógico de 

um em relação ao outro” (FRANÇA, 2004, p. 60). 

Carroll (1998, p. 38-40 apud França, 2004, p. 61) define o termo com precisão 

nos informando que:  

Do ponto de vista de negócios, os mais legítimos stakeholders são os 
shareholders (acionistas), os consumidores e os funcionários. Do 
ponto de vista de uma sociedade altamente diversificada, os 
stakeholders podem incluir outros grupos, assim como: a comunidade, 
os grupos com interesses especiais, o governo, a mídia e o público em 
geral, os stakeholders incluem todos aqueles indivíduos ou grupos que 
possuem legitimidade e/ou poder. 
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Figura 5: Diagrama de públicos citados como stakeholders 

 

Fonte: França, 2004, p. 62 

 

Nesse sentido, segue Monteiro (2003) a nos informar que o público passa a ser 

conceituado como qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial ou que cause 

impacto na capacidade da empresa de atingir seus objetivos. Esses grupos podem 

estar no macroambiente empresarial (forças sociais maiores que afetam a empresa: 

forças demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, políticas e culturais que 

possam vir a gerar assuntos públicos ou questões públicas) ou 

no microambiente (forças próximas à empresa que afetam sua capacidade de servir 

seus clientes: grupos ou departamentos dentro da própria empresa, fornecedores, 

revendedores, agências de propaganda, institutos de pesquisa, os próprios clientes, 

os concorrentes, e outros tipos de públicos).  

Segundo Kotler apud Monteiro, 2003, os públicos podem ser classificados em: 

Públicos financeiros: influenciam a capacidade da empresa de obter fundos. 

Bancos, empresas de investimento e acionistas são os principais públicos 

financeiros. 

Públicos de mídia: divulgam novidades, notícias e opiniões editoriais. Incluem 

jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão, e os sites na internet. 
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Públicos governamentais: os três poderes governamentais (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) em suas diferentes esferas (nacional, estadual e 

municipal). 

Grupos de interesse: organizações de consumidores, grupos ambientalistas, 

representantes de minorias e outros. 

Públicos locais: toda empresa tem públicos locais, como vizinhos e 

organizações comunitárias. 

Público geral: a imagem que o público em geral tem da empresa afeta as 

decisões de compra. 

Públicos internos: seus empregados, gerentes, voluntários e diretores. 

Monteiro (2003), conceitua a questão da segmentação de públicos e conceitua 

o público-alvo como 

um segmento do público de interesse sobre o qual o profissional de 
comunicação vai atuar para resolver ou prevenir um problema. Na 
visão de marketing, esse público pode constituir-se de consumidores 
atuais, de consumidores potenciais, daquelas pessoas que decidem a 
compra ou, ainda, das que a influenciam. Pode ser composto de 
indivíduos, grupos, públicos particulares, ou do público em geral. O 
público-alvo afetará fortemente as decisões do comunicador sobre o 
que será dito, como será dito, quando será dito, onde será dito 
e quem irá dizê-lo. (MONTEIRO, 2003) 

Portanto, enfatiza Marquêz (2010, p.5 - 6), que a classificação dos públicos 

permite que as organizações construam relacionamentos estratégicos e esclareçam 

a razão de ser da relação e o que se pretende alcançar com ela. Não há interesse em 

saber se o público é interno, externo ou misto; o foco é o tipo da relação e o seu 

objetivo, com isso, o enfoque lógico proposto permite a organização planejar e 

comunicar de maneira apropriada com os públicos de interesse, pois facilita o 

planejamento das mensagens e permite determinar os veículos de comunicação a 

serem dirigidos a cada público evitando-se, assim, a produção de instrumentos 

inadequados e até reduzindo custos. 

De acordo com Fortes (2003), na questão dos públicos, o primeiro ponto que 

surge é quanto ao próprio conhecimento de quais públicos interessam a determinada 
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organização, “porque não existe o público, mas sim vários públicos, todos com 

características diversas” (ANDRADE, 1989, p. 75-6 apud FORTES, 2009, p. 63).  

De qualquer modo e por uma questão prática, atesta Fortes (2003) “grupos” 

são determinados “públicos”, mas serão verdadeiramente públicos somente após o 

efetivo trabalho de Relações Públicas. 

IV.2 O relações-públicas como gestor de relacionamentos 

 

A partir da literatura de Ferrari apud Kunsch (2009) foi possível o 

aprofundamento no olhar da gestão de relacionamentos por meio das atividades de 

Relações Públicas dentro das organizações. Para isso, é preciso entender o papel do 

relações-públicas na comunicação organizacional, suas funções na administração e 

no gerenciamento da comunicação entre as organizações e seus públicos e 

compreender a diferença entre Marketing e as Relações Públicas no gerenciamento 

das marcas junto a seus segmentos de públicos. 

 Desta forma, Ferrari apud Kunsch (2009) aponta que no atual cenário 

globalizado, a comunicação tem sido cada vez mais valorizada nas/pelas 

organizações.  

As relações públicas surgem como uma subárea da comunicação 
social, sendo definidas como uma filosofia de ação e uma estratégia 
de relacionamento. São uma filosofia na medida em que reconhecem 
as necessidades de equilibras razões públicas e privadas; e são uma 
estratégia que se dedicam a analisar os cenários interno e externo 
para definir o tipo de mediação entre pessoas e organizações; as 
relações públicas como função comunicacional, são indispensáveis 
para a organização agregar valores tangíveis e intangíveis, mediante 
estratégias de relacionamento. [...] O forte ritmo dos avanços das 
tecnologias da informação e da comunicação, somado as novas 
demandas políticas e econômicas dos países, vem alterando nos 
últimos anos o relacionamento entre as pessoas e a sua maneira de 
se comunicar. Neste cenário, a gestão das organizações passa a ser 
cada vez mais complexa devido á quantidade de atores que influem 
no seu desenvolvimento. As mudanças ocorrem em ambientes únicos, 
que impõem a cada organização a adoção de um modelo próprio de 
gestão, do qual a comunicação é um processo intrínseco e, ao mesmo 
tempo, determinante de sua sobrevivência. (FERRARI apud 
KUNSCH, 2009, p.77). 

 

Segue a autora a nos informar que, durante muito tempo as Relações Públicas 

foram definidas pelas suas técnicas e não por teorias que a sustentam, a função aos 

poucos passou a ser exercida de formas mais estratégicas nas organizações, 
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utilizando-se um leque de conhecimentos baseados em teorias e pesquisas que 

justificam a sua existência. Conforme Ferrari apud Kunsch (2009, p. 79) os 

pesquisadores norte-americanos tiveram um papel racional no desenvolvimento 

dessas teorias, que até hoje influenciam as práticas da comunicação nas 

organizações, a história e o desenvolvimento de Relações Públicas na América Latina, 

sempre foram dependentes dos modelos e das técnicas praticadas em países como 

Estados Unidos, Inglaterra e França. 

A atividade de Relações Públicas tem como função ajudar uma 
organização a interagir com os componentes sociais e políticos do seu 
ambiente. Esses componentes interagem o ambiente institucional de 
uma organização, que consiste de públicos que influenciam em sua 
capacidade de atingir seus objetivos e esperam que ela os ajude a 

atingir seus próprios objetivos. (FERRARI apud KUNSCH, 2009, p. 83-

84). 
 

Nesse sentido Kunsch (2009) defende a ideia de que a área de Relações 

Públicas deve ter como foco central fortalecer o sistema institucional das 

organizações, e, para tanto, terá de valer-se de técnicas, instrumentos e estratégias 

de comunicação.  

As relações públicas como atividade profissional, tem como objetivos 
as organizações e seus públicos, instancias distintas, mas que 
relacionam dialeticamente. É com elas que que a área trabalha, 
promovendo e administrando relacionamentos e, muitas vezes, 
mediando conflitos, valendo-se, tanto de estratégias e programas de 
comunicação de acordo com diferentes situações reais do ambiente. 
(KUNSCH, 2009, p. 198). 
 

Para tanto, explica Kunsch (2009) as organizações não poderão prescindir de 

uma comunicação viva e permanente, pela ótica de uma política de Relações 

Públicas. Uma filosofia empresarial restrita ao marketing certamente não dará conta 

do enfrentamento dos grandes desafios da atualidade.  

As organizações têm de valer-se de serviços integrados nessa área, 
pautando-se por políticas que privilegiem o estabelecimento de canais 
de comunicação com os públicos a elas vinculados. (KUNSCH, 2009, 
p. 199). 
 

Para Kotler (2015, p. 497) as Relações Públicas consistem de atividades 

desenvolvidas com o objetivo de construir um bom relacionamento com os diversos 

públicos da empresa, com o objetivo de obter publicidade favorável, desenvolver uma 

boa imagem corporativa e administrar ou conter boatos, histórias ou eventos 

desfavoráveis.  
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Seguindo a mesma linha de raciocínio Ferrari apud Kunsch (2009, p. 85) julga 

essencial considerar nesse processo é que o ato comunicacional só se efetiva quando 

existe o relacionamento entre pessoas ou entre uma organização e seus públicos, 

esse relacionamento está baseado no vínculo, no envolvimento e no 

comprometimento, em que tanto as pessoas quanto a organizações e seus públicos 

compactuam com as múltiplas possibilidades de escolha.  

A intenção de manter o processo de comunicação permanente e 
duradouro tem por finalidade consolidar a marca, promover a 
credibilidade e a reputação e, evidentemente, uma vez cumprida 
essas funções, agregar valor aos negócios das organizações. 
(FERRARI apud KUNSCH, 2009, p.85). 
 

O gerenciamento de Relações Públicas nas organizações tem como 

fundamentos, de acordo com Ehling, White e Grunig (1992, p. 384 apud Kunsch 2009, 

p. 199), quatro teorias essenciais:  

Teoria interorganizacional: ajuda a compreender os conceitos gerais 
e as interdependências entre indivíduos, grupos e organizações, trata 
das relações e interações no mundo da sociedade organizacional e no 
interior de cada organização. 
Teoria de gerenciamento ou administração: as aplicações são 
claras em todo o processo de planejamento, pois as Relações 
Públicas lidam com as incertezas, com tarefas e responsabilidade para 
tomadas decisões e para implantação dos planos de ações. 
Teoria da comunicação: é uma esfera balizadora para os exercícios 
das Relações Públicas, como promover relacionamentos, fazer 
mediações entre as organizações e públicos. 
Teoria de conflitos-resoluções: lida com problemas gerados com 
crises, confrontos, disputas, etc., suas origens e seus impactos na 
sociedade. 
Para os autores, são essas teorias que embasam as atividades de 
relações públicas nas organizações, diferenciando-as da área de 
marketing. (EHLING, WHITE E GRUNIG,1992, P. 384 apud KUNSCH 
2009, P. 199) 

 

Na visão de Kotler (2015), as Relações Públicas são utilizadas para promover 

produtos, pessoas, lugares, ideia, atividades, organizações e até mesmo países. 

Segundo o próprio autor (2015, p. 498) “as empresas as usam para construir bons 

relacionamentos com consumidores, investidores, a mídia e suas comunidades”.  

Segue Kotler (2015) a nos informar que as Relações Públicas podem causar 

grande impacto sobre a conscientização do público a um custo muito mais baixo que 

o da propaganda, onde, ao utilizar o profissional de relações públicas, a empresa não 

paga pelo espaço e tempo de mídia, em vez disso, paga para uma equipe desenvolver 

e divulgar informações, bem como gerenciar eventos.  
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Se a empresa cria uma história ou um acontecimento interessante, ele 
pode ser captado por várias mídias diferentes, o que, no final, tem o 
mesmo efeito de uma campanha de propaganda que custaria milhões 
de dólares. E mais: as Relações Públicas tem o poder de envolver os 
consumidores e torna-los, não só parte da história da marca, mas 
também contadores dessa história. (KOTLER, 2015, p. 498).   
 

Fundamenta Kotler (2015, p. 497) que os as Relações Públicas podem 

desempenhar qualquer uma das seguintes funções ou todas elas: 

Assessoria de imprensa ou relação com a imprensa: criação ou 
inserção de informações de interesse público em diferentes mídias, 
afim de atrair a atenção para uma pessoa, produto ou serviço. 
Publicidade de produto: divulgação de produtos específicos. 
Assuntos de interesse público: construção e manutenção de 
relacionamentos nacionais ou com comunidades locais. 
Atividades de relações governamentais: construção e manutenção 
de relacionamentos com legisladores e funcionários do governo para 
influenciar nas leis e nas regulamentações. 
Relações com investidores: manutenção de relacionamentos com 
acionistas e outros representantes da comunidade financeira. 
Desenvolvimento: trabalho junto a doadores ou membros de 
organizações sem fins lucrativos para conseguir apoio financeiro ou 
auxilio voluntário. 

 

De acordo com Benine (apud Kunsch 2009) as organizações têm buscado 

reformular seus processos administrativos a partir da compreensão de que são 

Marketing e Relações Públicas são sistemas abertos, e portanto, estão em constante 

relação com os ambientes externos e internos.  

A partir desse consciência, Marketing e Relações Públicas têm 
intensificado a discussão de como podem trabalhar juntos. As 
organizações, para se comunicarem eficientemente, devem servir-se 
de técnicas adequadas, para tanto, elas podem contar com os 
recursos oferecidos por dois subsistemas: o de Relações Públicas e o 
de Marketing. (BENINE apud KUNSCH, 2009, p.365). 
 

Para Benine apud Kunsch (2009) não restam dúvidas de que as duas funções 

devem ser tratadas como convergentes, primeiro porque se baseiam no atendimento 

de necessidades dos indivíduos e da sociedade, e principalmente, porque de ambas 

se espera uma contribuição efetiva para que a satisfação dessas necessidades se 

reflita nos resultados da empresa, onde o marketing se volta precisamente para o 

consumidor e as Relações Públicas, para os diversos públicos e as instituições. 

Em Relações Públicas, tudo depende do tratamento que a 
organização privilegia no que se diz respeito aos seus públicos. As 
pessoas buscam continuamente gerar sentido para suas experiências. 
Há necessidade de construção de relacionamentos efetivos, o que 
exige entendimento e compromisso tanto a respeito dos públicos como 
da organização. Hoje não se pode mais desenvolver uma ação sem 
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pensar nas consequências, pois tudo é muito rápido, é necessário que 
administradores entendam as atitudes e os valores de cada um de 
seus públicos para que, dessa forma, possam atingir objetivos 

institucionais. (BENINE apud KUNSCH, 2009, p. 367). 

 

Segundo Kotler (2015), o departamento de Relações Públicas geralmente fica 

na sede das empresas ou, então, as atividades são executadas por uma agência 

terceirizada, podendo acorrer de seu pessoal estar sempre ocupado lidando com 

vários públicos como acionistas, funcionários, legisladores e a imprensa, que pode 

acontecer de programas de Relações Públicas para apoiar os objetivos de marketing 

de um produto serem ignorados. Além disso, para o autor os gerentes de marketing e 

profissionais de relações públicas nem sempre falam a mesma língua afirma o autor. 

Mas essa situação está mudando, embora na maioria das empresas 
as Relações Públicas ainda fiquem com uma pequena parte do 
orçamento geral de marketing, as atividades de relações públicas 
podem ser uma poderosa ferramenta de construção de marcas. 
(KOTLER, 2015, p. 499). 
 

Para Kunsch (2009, p. 483), “às relações públicas cabe colaborar para 

conscientizar, criar e organizar o conjunto de projetos, ações e programas voltados à 

questão social, até porque tais ações acabam por favorecer a imagem das 

organizações, os seus negócios e a qualidade de vida de cada um de nós”. 
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IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho discorreu sobre a importância da construção, gestão e 

reputação das marcas, sob a ótica das Relações Públicas, e foi motivado ao perceber 

que os profissionais de relações públicas estão preparados para suprir as 

necessidades das organizações em suas estratégias de relacionamento com seus 

diversos tipos de públicos. 

Atualmente, a vantagem competitiva de uma organização não está mais 

somente ligada à qualidade, desempenho e preço, uma vez que grande parte dos 

produtos e serviços apresentam características muito semelhantes. Em sua maioria, 

os principais fatores capazes de diferenciar e valorizar um produto de outro são a 

marca e seu valor agregado. Nessa perspectiva, as atividades de Relações Públicas 

se tornam peça-chave no processo de gestão de marcas, como foi discutido no 

decorrer deste trabalho, o relações-públicas possui habilidades que contribuem 

fortemente para este processo: inicialmente, atuando com a construção da identidade 

corporativa, para então trabalhar com a gestão e a consolidação da imagem da marca. 

A partir de entrevistas comparativas entre os profissionais da área, nota-se que 

por meio do alinhamento entre as ações de Relações Públicas e Marketing é possível 

criar uma boa reputação organizacional e credibilidade, benefícios que são estendidos 

aos produtos ou serviços oferecidos pela organização. Sendo assim, verifica-se a 

importância da consolidação de uma imagem no processo de branding, fazendo com 

que a marca seja bem vista pelos seus stakeholders, uma vez que a imagem influencia 

o processo de compra como um todo. Ao planejar a marca, considera-se função das 

Relações Públicas compor exatamente aquilo que é desejável que a marca seja 

associada, além de indicar quem será o público atingido por essa mensagem, pois a 

imagem e a reputação da marca é formada por todos os conceitos que a envolvem. 

No processo de gestão de marcas, as Relações Públicas também atuam no 

gerenciamento do relacionamento entre marca e o consumidor, abrindo de forma 

adequada canais para transmitir os valores da marca, buscando fidelizar seus 

stakeholders através dos sentimentos transmitidos, uma vez que o relações-públicas 

possui habilidades para planejar uma comunicação dirigida, eficaz e adequada para 

cada tipo de público. Desta maneira, as Relações Públicas devem atuar 

estrategicamente no relacionamento entre organizações e públicos, já que foi 

observado durante a exposição deste estudo que diversos autores da área, tanto de 
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Marketing quanto de Relações Públicas consideraram de suma importância o papel 

dos profissionais de relações públicas na gestão e na manutenção das marcas.  

O trabalho de gestão de marcas deve ser entendido e praticado de maneira 

correta, pois uma marca forte e bem gerenciada é capaz de agregar valor aos produtos 

e serviços, é um trabalho que envolve um planejamento bem estruturado, pois a marca 

é usada como meio de apresentação para seus públicos, além de ser um dos 

principais alicerces na perspectiva estratégica para a construção de percepções em 

seus consumidores. Nesse contexto, a reputação consolida o papel das marcas como 

símbolo de comportamento e atitude, onde cabe ao profissional de relações públicas 

ouvir, entender e atender os interesses de seus públicos e transmitir de forma ética, 

por meio de uma comunicação de mão dupla os interesses da organização, dessa 

forma os relações-públicas conseguem desenvolver um trabalho para a elevação do 

nível de confiança com seus skateholders, o que gera um aumento no fator 

comercial/vendas, desta forma colaborando com o marketing, atraindo novos 

consumidores para a consumação de um determinado produto e fidelizando cada vez 

os antigos consumidores.  

A partir da análise das entrevistas nota-se que a preocupação dos profissionais 

de Marketing está voltada para a venda, promoção e a oferta dos bens de consumo 

de uma organização, mesmo julgando necessário o apoio das Relações Públicas para 

realizar essas tarefas, eles não fogem de suas origens, tendo como ideia principal 

descobrir novos compradores, expor produtos de maneira atraente e negociar com 

eficiência. Por outro lado, os relações-públicas voltam-se para os públicos e suas 

relações com a organização. Como colocado nas entrevistas, o Marketing procura 

impactar de forma marcante, enquanto as Relações Públicas têm a credibilidade como 

meta principal; o Marketing se concentra em atingir e estabelecer uma posição segura 

em um segmento de mercado: as Relações Públicas se concentram em manter uma 

identidade consistente e verdadeira; o Marketing tem um padrão rígido em suas 

comunicações; enquanto as Relações Públicas são extremamente flexíveis de acordo 

com as circunstâncias.  

Com isso, entende-se que, na atualidade, as duas são dependentes uma da 

outra, as Relações Públicas e Marketing trabalhando alinhadamente, em parceria, 

podem defender e proteger a identidade das organizações criando canais de 

comunicação estratégicos efetivos. 
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Apêndice – Entrevistas 

Entrevistas com profissionais de Marketing 

Questionário – Fernando Russel – Gerente de Marketing da Universidade 

Católica de Santos 

Como o marketing trabalha para conquistar/fidelizar seu público-alvo? 

A premissa básica do Marketing é descobrir (por meio de pesquisa) quais são 

as necessidades e desejos dos seus públicos e oferecer serviços e produtos que os 

satisfaçam. A satisfação do “cliente” é sempre o passo mais importante para a 

fidelização.  

Como o marketing pode gerar ou criar valores a uma marca? 

O posicionamento da marca, registrado na missão, visão e valores da 

organização é o norte para agregar valor à marca. A marca é a imagem que o público 

tem dela, então, praticar o que se prega e comunicar isso de maneira efetiva, é a 

maneira mais assertiva para esse objetivo.   

 

De que forma o marketing transmite ao comprador o significado da marca e sua 

importância? 

A parte de cima do iceberg é sempre a comunicação. Por meio de publicidade, 

promoção, relações públicas e assessoria de imprensa, a marca e seu 

posicionamento se tornam conhecidos. Porém, abaixo da linha da superfície, existe 

muito mais do que a comunicação. As práticas transparentes, a garantia de satisfação, 

o respeito pelo cliente é o que realmente definem a identidade da marca. A 

comunicação sem a coerência do marketing da empresa não se sustenta.  
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Questionário - Elias Salim Haddad – Professor de Marketing da 

Universidade Católica de Santos. 

Como o marketing trabalha para conquistar/fidelizar seu público- alvo? 

Satisfazendo a necessidade dos seus clientes melhor do que o concorrente. As 

pessoas se movem em busca da satisfação de necessidades, quando ela sai em 

busca de satisfazer suas necessidades e busca o ofertante que satisfaz melhor a ela, 

então se você for nessa direção, é de você que ela vai comprar. Essa necessidade 

não é só do produto ser melhor ou não, atender a melhor a necessidade do que o 

concorrente significa o conjunto de benefício e custo, é claro que uma pessoa que não 

pode comprar uma Mercedez e compra um carro mais simples se for olhar a 

característica do produto, é claro que ela preferiria uma Mercedez, mas não é isso, é 

que naquela situação de compra a pessoa está numa condição que o máximo que ela 

pode compra é aquele carro que não é a Mercedez, então aquela oferta é a que melhor 

satisfaz a necessidade, por que a necessidade também é o produto estar numa 

condição que eu posso pagar, por isso que a gente segmenta mercado, diferentes 

tipos de compradores e dentro dos segmentos é que você faz a competição entre si, 

então dentro do segmento que você está competindo você tem que buscar melhor 

satisfazer a necessidade do que o seu concorrente.  

 

Como o marketing pode gerar ou criar valores a uma marca? 

O conceito de valor é a relação de benefício e custo, então, o conjunto de 

benefícios percebido pelo custo que o cliente tem é que dá valor ou não, então se 

você quer gerar valor para uma marca, então você ofereça sempre uma relação 

positiva de benefício e custo, por que se o cliente percebe o mesmo benefício entre a 

marca A e B ele vai quer compra a mais barata, ela só vai estar disposta pagar um 

pouco mais para você se ele perceber que tem um pouco mais de benefício. Então 

sempre olhar que benefício eu posso melhorar pro cliente ou que custo eu vou reduzir, 

por que se eu abaixar o custo com menos benefício eu também mecho na equação, 

por que valor é uma equação na relação de benefícios sob custo, como é que eu 

aumento o V?, ou aumento o benefício ou diminuo o custo, sendo que benefícios é 

uma gama de coisas, benefício pode ser uma entrega mais rápida, uma assistência 

técnica diferenciada, pode ser garantia, pode ser a tecnologia do produto em si, é, 

pode ser uma condição de pagamento diferenciado, um acesso mais fácil ao produto, 

então tem uma série de coisa que se constituem em benefícios. 
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De que forma o marketing transmite ao comprador o significado da marca e sua 

importância? 

Pelo trabalho de construção da marca que envolve toda gestão de marketing, 

por que quando você desenvolve produto, com todos os atributos dele, embalagem, 

designer, enfim..., as estratégias de preço, as estratégias de comunicação, os lugares 

onde o produto é distribuído, todo esse conjunto de ações que você gerencia na oferta 

, que é o mix de marketing, na verdade tem que ser integrado para atingir o objetivo 

maior que é posicionar aquela marca da forma como a empresa planejou antes, então 

a empresa defini como quer se posicionar, depois nos seus níveis gerencias ela 

constrói essas outras estratégias para se atingir esse objetivo de posicionamento de 

marca, então essa questão de construir significados você faz não só por associações 

usadas na forma de comunicação aonde você associa a marca a determinados 

sentimentos, valores, etc. Isso está na comunicação, mais a precificação, a 

distribuição, os atributos do produto, tudo isso tem que estar alinhado, por exemplo: 

um produto que quer passa status, quer passar exclusividade, ele tem quem ser 

distribuído em lugares exclusivos, ele tem que ter um preço diferenciado, ele tem que 

ter uma comunicação que leve a essa diferenciação e os atributos do produto de 

desempenho dele também que ser diferenciado, então é um conjunto de ações. 
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Questionário - Rafael Mateus Barreto – Professor de Marketing da 

Universidade Santa Cecília  

 

Como o marketing trabalha para conquistar/fidelizar seu público- alvo? 

Eu acho que o marketing trabalha para entender o seu público, e depois que 

ele entende seu público ele atende seu público. Essa é a minha opinião, então ele 

primeiro faz a pesquisa para entender o que o público precisa, ai depois que ele sabe 

o que precisa, eu vou lá e entrego pro cliente. Então para conquistar é assim. 

Para fidelizar, fidelizar é negócio sempre de agregar valor, ou seja, entregar um 

pouquinho a mais, imagine que você está indo comer um prato de 20 reais, só que na 

hora que você come o prato você fala: esse prato valo mais que 20 reais, esse prato 

valo 35 reais, ai eu consigo te fidelizar, por que a tua mente entende que você está 

fazendo um bom negócio comprando comigo. Então para conquistar eu entendo e 

atendo o cliente e para fidelizar eu agrego valor a aquele produto. 

Como o marketing pode gerar ou criar valores a uma marca? 

Ter muita honestidade no que você faz, por exemplo o presidente da Nike que 

bota o logo Just do it, ele faz acontecer, somente faça e pronto. Ele começou com um 

caminhãozinho vendendo tênis e hoje ele tem a marca mais poderosa do mundo. 

Então a primeira coisa é ser honesto, para você criar um valor na marca, você tem 

que ser muito honesto, e logicamente você colocar percepção no teu público, mas 

com honestidade. 

Então se você vai falar sobre Microsoft, você tem que colocar que valor à 

marca?, um produto totalmente correto, tecnológico que não vai te deixar na mão. Por 

exemplo, um negócio local, o Australianos bar, de um colega meu, o Clibas, o Clibas 

não quer ser o melhor bar da cidade, ele quer ser o bar mais legal da cidade, pode até 

ter um problema de atendimento e tudo, mas tem um som ambiente bacana, então ela 

bota lá o bar mais legal da cidade, então você tem que criar um valor honesto e que o 

teu público alvo perceba isso.  

 

De que forma o marketing transmite ao comprador o significado da marca e sua 

importância? 

O comprador tem que entender que a marca é mais importante do que o próprio 

aparelho, por que ela compra um Iphone e não compra um aparelho mais barato?, 

primeiro de tudo, o cara começa ter amor a marca, então a Apple é o principal disso, 
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o cara que esta usado um Macintosh, ele deixa o Macintosh aberto para aparecer a 

maça, isso é uma necessidade do consumidor, não é só uma necessidade de usar um 

produto, é necessidade de status, a Harley-Davidson por exemplo não vende moto, a 

Harley-Davidson te vende um convite para participar de um grupo de motoqueiros, 

que sem a Harley você não vai participar, então eles fazem uma coisa maior do que o 

próprio produto em si, você não compra requeijão cremoso, você compra catupiry, 

então se a partir do momento que você fazer com tua marca  seja mais poderosa do 

que o próprio produto  isso vai acontecer. A Chilli Beans hoje tem 300 pessoas que 

tatuaram Chilli Beans no braço, o pessoal não está mais preocupado com os óculos, 

o pessoal está preocupado em pertencer a aquela marca. A Mont Blanc você não usa 

para escrever, a Mont Blanc você usa para ficar no bolso com o desenho branco 

aparecendo então na maioria das vezes quando você está preocupado com a marca, 

você está preocupado a pertencer aquele grupo que usa aquela marca, não é a 

questão do produto em si e sim de você praticar daquele grupo. 
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Entrevistas com profissionais de Relações Públicas 

Questionário – Penélope Lacerda – Analista de Marketing Sênior na CCP 

Cyrela Commercial Properties (formada em Relações Públicas pela Universidade 

Católica de Santos em 2010) 

Como o profissional de relações públicas trabalha para conquistar/fidelizar 

seu público-alvo? 

O profissional de relações públicas tem uma visão estratégica da empresa 

perante seus públicos de interesse, ele analisa situações do cotidiano e propõe ações 

correlatas ao assunto, tanto para reverter alguma eventualidade quanto para que os 

stakeholders formem opiniões sobre a empresa. O trabalho pode ser pró-ativo, antes 

de um acontecimento, ativo, seguindo um planejamento, ou reativo. 

 

Como as relações públicas pode gerar ou criar valores a uma marca? 

Há diversas maneira de um relações-públicas gerar ou criar valor a uma marca, 

tudo depende de quais são os objetivos dessa marca e de quais valores essa marca 

quer gerar, só depois de um entendimento desses valores é possível traçar um plano 

estratégico de relações públicas para todos os públicos-alvo. 

 

De que forma o relações-públicas transmite ao comprador o significado da 

marca e sua importância? 

Atualmente não atuo com vendas diretas para que haja um comprador, em 

shopping temos várias lojas que vendem diversos produtos, sendo assim a venda é 

indireta, eu como “shopping” tenho que gerar valor para que as lojas vendam, por meio 

de minhas ações. Assim preciso conhecer muito bem os clientes do shopping, 

realizamos pesquisas (qualitativa e quantitativa, de satisfação, consumo, hábitos de 

mídia, etc.) constantemente para que as ações sejam assertivas. Também realizamos 

um trabalho constante com lojistas, o contato é muito próximo, há reuniões mensais 

para apresentar as próximas ações, fazemos treinamentos, simulados, etc. Essa 

relação próxima é uma cultura do shopping e é praticada com os funcionários 

terceirizados e funcionários da administração. Tudo na comunicação é importante na 

transmissão de valores, da abordagem às cores, do título ao canal de comunicação. 

 

 

https://www.facebook.com/pages/CCP-Cyrela-Commercial-Properties/612437215446149
https://www.facebook.com/pages/CCP-Cyrela-Commercial-Properties/612437215446149
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Questionário – Barbara Pisanelli - Product Manager na dafiti.com.br (formada 

em Relações Públicas pela Fundação Armando Alvares Penteado, em 2005) 

 

Como o profissional de relações públicas trabalha para conquistar/fidelizar seu 

público- alvo? 

O relações públicas é responsável por organizar e direcionar a comunicação 

entre os públicos, com uma comunicação honesta e clara gerando segurança entre 

os públicos e isso conquista e fideliza o público. 

 

Como as relações públicas pode gerar ou criar valores á uma marca? 

O relações públicas é responsável por se posicionar perante os públicos, 

quando bem feito a alinhado ao brandinha da empresa é mais um fator que agrega na 

construção da marca. 

 

De que forma o relações-públicas transmite ao comprador o significado da 

marca e sua importância? 

Relações públicas é uma das ferramentas indispensáveis da comunicação 

integrada das empresas, com o fortalecimento das outras ações de marketing como 

publicidade e propaganda, a mensagem chega ao cliente de forma muito coerente e 

forte, isso provável será sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/title/product-manager-dafiti.com.br?trk=mprofile_title
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Questionário – Paulo Eduardo Batista - Gerente Geral de Comunicação e 

Assuntos Corporativos na Vale Fertilizante (Formado em Relações Públicas pela 

Universidade Católica de Santos em 2006) 

 

Como o profissional de relações públicas trabalha para conquistar/fidelizar 

seus públicos- alvo? 

A chave é conhecer muito bem seu público e ter muito claro o cenário no qual 

se está trabalhando. O profissional de relações públicas lida 100% com pessoas e 

relacionamento e estes variam e se alternam o tempo todo. Pessoas são naturalmente 

diferentes entre si, o tratamento não pode assim ser o mesmo.   

 

Como as relações públicas pode gerar ou criar valores á uma marca? 

           Por meio da construção e/ou manutenção do relacionamento com os diversos 

públicos. Se você mantém estes grupos de interesse da empresa favorável à sua 

causa, eles passarão a enxergar sua empresa de maneira próxima e positiva. Um 

trabalho bem estruturado de relações públicas faz com que a marca conquiste boa 

reputação perante os stakeholders, que podem se transformar em “guardiões” da 

marca. Marcas preocupadas com suas relações públicas e boa reputação sobrevivem 

a crises. As que apenas se preocupam em manter boa imagem estão sujeitas a cair 

em qualquer deslize. 

 

De que forma o relações-públicas transmite ao comprador o significado da 

marca e sua importância? 

Agregando valor à marca (como descrito na questão anterior).  

 


