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Os conceitos de Relações Públicas e Branding, embora possam ser parecidos para alguns, não 
possuem os mesmos significados. Fazer Relações Públicas de uma empresa, produto ou serviço, é 
torná-los conhecidos e ter seu valores consolidados pelas (boas) notícias que eles geram. Já, fazer 
branding, segundo Roberta Cabral em seu artigo - Marca é toda comunicação - (no site: 
www.vencer-rs.com.br/dicasmarketing)...” um profissional que se propõe a zelar por essa 
‘uniformização’ da comunicação em todos os processos que envolvem a empresa, passando pelo 
atendimento, layout, logomarca, equipes de vendas, campanhas de publicidade e até o carro da 
empresa". 
 
A meu ver, isso nada mais é que comunicação integrada, e, segundo nosso código de ética, o 
gerenciamento e a uniformização da comunicação empresarial com seus diferentes públicos, 
devem ser realizados pelos Relações Públicas. Vendo por outra perspectiva, branding é a imagem 
visual, a “embalagem” que a empresa e seu produto usam para serem identificados pelos 
públicos, portanto está mais ligada à comunicação visual? Deixo a pergunta aberta. 
 
Em um projeto de Relações Públicas o objetivo mercadológico também faz parte dos objetivos 
gerais, mas o objetivo principal é o relacionamento e a comunicação clara e objetiva que o 
produto ou serviço fazem, aumentando o brand equity (valor agregado) da marca para essa 
empresa. 
 
Outra diferença está na duração do planejamento... os projetos de branding, via comunicação de 
Relações Públicas, são a médio e longo prazo, tendo processos de:criação, desenvolvimento, 
avaliação, manutenção e até mesmo, adequação, conforme a resposta do consumidor. Nesses 
projetos, o que o consumidor deseja e espera de um produto ou da empresa que o comercializa, 
sempre é levado em conta. Nada é imposto ou manipulado a favor do produto ou empresa, 
mesmo porque o comportamento do consumidor mudou e muda constantemente, assim como sua 
forma de ver e perceber as empresas e seus produtos.  
 
Os processos de desenvolvimento de branding também envolvem várias fases, mas os resultados 
a serem obtidos têm prazo determinado, o que não permite haver furo nas estratégias, 
esquecendo de acrescentar o comportamento e a resposta do consumidor, como uma das 
principais variáveis externas.  
 
Em resumo, como mencionei acima, os conceitos apesar de parecidos não são a mesma coisa, 
pois o foco é diferente...em Relações Públicas, o foco é o cliente e o conceito (ou a imagem 
institucional),que esse cliente vai criar a partir dos serviços e produtos da empresa, somando a 
isso tudo, a maneira com que essa empresa comporta-se com relação ao cliente. Já em branding, 
tudo é milimetricamente estudado e desenvolvido com o objetivo de atingir o share da marca ou 
produto na mente do consumidor, na hora da compra. A diferença portanto, é mercadológica. 
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