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Resumo 

A atual sociedade globalizada e digitalizada cobra por empresas que entregam, entre diversos 

fatores, confiabilidade e tranquilidade para seus públicos. Cada vez mais, essas organizações 

têm como parte de seus desafios criar estratégias que originem um relacionamento de longo 

prazo com seus stakeholders, de forma a fortalecer a marca e impactar o comportamento do 

consumidor na hora da escolha e fidelização por um produto e/ou serviço. Por conta disso, 

surgiram os objetivos deste trabalho, que serviram para entender como as ações de Relações 

Públicas geram valor para o ‘’branding’’ de uma ‘’startup’’. Dessa maneira, os resultados 

demonstram o grau de entendimento por parte de sócios da empresa X¹ e escolha do consumidor 

final, profissionais de Recursos Humanos, assim como suas características pessoais  

Palavras-chave: (relações públicas; marca; fidelização; comportamento; consumidor). 

 

Abstract 

 

The present society that is globalized and digitized requires companies that deliver, among 

other factors, trustworthiness and easiness to their target market. More and more these 

organizations have their challenges of creating strategies and creating actions that generate a 

long term relationship with their stakeholders, in a way that strengthens the brand and impacts 

the behaviour of the customer when they are choosing a product and/or service. For that reason 

this paper was in need to understand the actions of Public Relations generate value to a 

startup's branding. The results demonstrate the level of understanding of the partners of the 

studied company X¹ and the choice of the final customer, Human Resources professionals, as 

well as their personal characteristics. 
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Introdução 

A atividade de Relações Públicas [RP] existe desde a origem da humanidade, mesmo 

que de forma informal, já que na história sempre houve formas de comunicação que se ligavam 

a essa profissão sempre que alguém criava uma relação de mútuo acordo entre públicos 

diferentes (PERUZZO, 1993, p. 125). 
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Fundamentada no fenômeno da opinião pública, a atividade manifesta-se unicamente 

em sociedades democráticas, onde a opinião ganha um papel importante nas discussões, 

tomadas de decisões e desenvolvimento de relacionamentos entre estado-indivíduo-empresa. 

Para Fleta (1999, p. 98), a emergência das Relações Públicas está diretamente relacionada ao 

surgimento da necessidade de estabelecer conexões estáveis e duradouras dentro das sociedades.  

Por mais que a atividade tenha mais de um século de existência, ela ganhou formato e 

recebeu nomenclatura a partir da ideia do jornalista americano Ivy Lee. De acordo com Marconi 

(2009, p. 3), “O marco oficial das Relações Públicas originou-se em 1906, com a criação do 

primeiro escritório destinado a atividade, na cidade de Nova York, que iniciou o 

desenvolvimento do papel de relações-públicas em virtude de uma onda de protestos da 

sociedade contra barões do livre mercado.” 

No ambiente doméstico, a atividade iniciou originariamente em São Paulo, no início do 

século XX, com a primeira área criada pela empresa “The San Paulo Tramway and Power 

Company Limited” (Eletricidade de São Paulo S.A), já que, neste período, as empresas tinham 

grande dificuldade de se aproximar e se relacionar com clientes. Contudo, há profissionais, 

como Penteado (1978), que defendem que a atividade de Relações Públicas originou-se por 

ocasião do descobrimento do Brasil, por meio da carta que Pero Vaz de Caminha escreveu ao 

rei de Portugal, D. João VI.  

Quando olha-se mais a fundo, percebe-se que a real função de um “RP” (Relações 

Públicas), segundo a  Associação Brasileira de Relações Públicas [ABRP], corresponde ao 

esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta administração, com o intuito de 

estabelecer e manter uma compreensão entre as partes, sejam elas indivíduos ou empresas. 

Assim, ao se comunicarem, as organizações contribuem para a existência de 

relacionamentos mais saudáveis, conseguindo transmitir informações necessárias mas, ao 

mesmo tempo, formando um canal de mão dupla, onde a comunicação, com seus públicos de 

interesse, ganha um papel nas melhorias, nas relações de vendas e na fidelização em relação 

aos produtos ou serviços prestados. Em razão de novas exigências da sociedade, as empresas 

tiveram que se adaptar e realizar um trabalho constante para criar um posicionamento de marca 

e aproximar a empresa de seus “stakeholders”.  Dessa forma, o profissional que não cuida 

apenas de clientes e sim de todos os públicos, consequentemente estreita os relacionamentos e 

impacta na ponta de vendas também.  



  

 

Destarte, as Relações Públicas surgem com força neste contexto, apoiando o Marketing 

como estratégia principal para o conhecimento do “querer” humano e de como é possível 

aproximar o conceito deste “querer”, apostando em novas linguagens e na criatividade de um 

novo relacionamento que extrapola o nível produto/serviço-consumidor. Diante de todo 

contexto supracitado, apresenta-se o seguinte objeto de pesquisa: compreender como as 

Relações Públicas podem gerar valor para o ‘’branding’’ de uma ‘’startup’’. 

A respeito dos objetivos específicos, os seguintes aspectos foram analisados: a) abordar 

os conceitos de RP voltados para a comunicação corporativa e ‘’branding’’; b) entender, junto 

aos donos da empresa e ‘’stakeholders’’, se compreendem a importância do trabalho de 

Relações Públicas voltado a uma startup; d) propor ações de relações públicas para agregar 

mais valor à marca corporativa da branding de uma startup. 

Como justificativa deste trabalho, falar de força de marca é falar de grandes empresas, 

da criação de necessidades, da qualidade a ser entregue e da vantagem competitiva. Falar de 

marca não é apenas falar sobre o impacto numa sociedade ou cultura; mas, também, o que isso 

gera na economia, como abertura de fronteiras e impacto no negócio.  

Segundo Martins (2005), uma marca é formada por identidade, nome, desenho, proteção 

legal, comunicação, reputação e gerenciamento, desta forma, para o autor, uma marca 

conhecida e respeitada deve reunir todos estes componentes. Reforçando o fato de que a marca 

é fundamental para estabelecer laços entre consumidor e a empresa, pelo fato de transmitir 

informações e gerar uma preferência consciente ou não por um produto ou serviço, quando um 

consumidor faz a sua escolha, quer dizer que ele está satisfeito, aceitando o fato de, às vezes, 

pagar até mais caro ou dar preferência na escolha e fidelização do produto ou serviço.  

Além do mais, observando os mercados e as grandes marcas, não existe uma empresa 

sem um admirável posicionamento, já que se ganha mais dinheiro quando há uma marca forte, 

se tornando fundamental para uma companhia sobreviver em meio a tantas outras concorrentes. 

Um grande exemplo disso é a Coca-Cola, que vale bilhões de dólares, chegando a corresponder 

a mais de 60% do valor total da empresa. Isso significa que, mesmo se a empresa não tivesse 

mais fábricas e ativos, poderia negociar o montante de reputação e posicionamento. De acordo 

com Vilela (2001, p. C-7), “em uma sociedade em que um produto pode representar menos de 

3% sozinho como valor de mercado de uma empresa, a marca merece maior atenção, sendo que 



  

 

no caso da Coca-Cola não é diferente, já que seus valores intangíveis - a marca em si, a criação 

intelectual e a distribuição - representam os outros 97% do total”. 

Em um relatório divulgado pela Interbrand no ano de 2020, a Coca-Cola ficou em 6º 

(sexto) lugar dentro do ranking das marcas mais valiosas do mundo, apresentando um valor 

estimado em marca de 56,894 $m. Junto ao relatório, a empresa teve três fatores avaliados como 

grandes diferenciais, sendo eles: comprometimento, autenticidade e presença. 

 

Material e Métodos 

Nesta seção, apresentam-se métodos aplicados no presente estudo, divididos nas 

seguintes etapas: a) parte 1 – embasamento teórico; b) parte 2 – pesquisa junto aos “stakeholders” 

para entender novas exigências a fim de agregar valor à ‘’branding’’ da empresa; c) parte 3 - 

coleta e análise de dados 

Para a primeira fase, uma pesquisa exploratória foi realizada para ter embasamento 

teórico sobre o cenário atual e a percepção de consumidores e clientes perante as marcas, novas 

exigências e o comportamento do consumidor com escolha e fidelização, por meio de fontes 

confiáveis como livros, artigos acadêmicos e reportagens de jornais renomados. Segundo Gil 

(2002, p.44), “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 

Para a elaboração do roteiro qualitativo, foram utilizados pontos relacionados ao 

referencial teórico do tema (vide próximos capítulos), pois, segundo Marconi e Lakatos (2003, 

p.201), “o pesquisador deve conhecer bem o assunto para poder dividi-lo, organizando uma 

lista de [...] temas, e, de cada um deles, extrair duas ou três perguntas”. Com relação à criação 

das perguntas, foram criadas questões semi-estruturadas, de modo a entender a opinião dos 

“stakeholders” envolvidos com a ‘’startup’’ e que são impactados pelo trabalho de Relações 

Públicas da empresa. 

Já dentro do roteiro, a inserção de perguntas abertas foi adotada por deixar o respondente 

usar uma linguagem própria e emitir sua opinião, já que, consequentemente, isso possibilita 

obter investigações mais profundas. Adjacente a esse conjunto, há também perguntas de 

avaliação, já que esse tipo de questão foi criteriosamente escolhido para avaliar o grau de 

intensidade em relação a como os “stakeholders” sabem e entendem sobre suas 



  

 

escolhas/fidelizações, de acordo com o que o posicionamento de uma marca repassa a eles 

(Marconi e Lakatos, 2003, p.203 a 208). 

Além disso, as entrevistas tiveram como foco dois públicos distintos da empresa, sendo 

eles: a) fundadores e sócios - de modo a compreender a visão interna sobre as relações públicas 

e seu impacto na marca e negócio; b) clientes RH - de modo a compreender como as empresas 

contratantes entendem o valor da marca e qual a imagem percebida sobre a X¹.  

A amostragem do estudo caracterizada como não-probabilística foi efetuada por 

conveniência, método no qual as amostras são selecionadas apenas com base na conveniência, 

e por julgamento, também chamadas de amostragem proposital, modelo no qual o entrevistador 

seleciona os entrevistados por acreditar que eles atendem aos quesitos do estudo (Marconi; 

Lakatos, 2003). 

A análise de dados foi baseada no pensamento de Yin (2001), o que consiste no exame, 

categorização, classificação ou mesmo na recombinação das evidências, onde foram avaliadas 

as citações e extraídas as palavras-chaves. 

A estratégia aplicada no seguinte estudo foi baseada na descrição de caso, o que permitiu 

identificar, por exemplo, tipos de decisões que ajudaram ou não no processo analisado, um 

maior nível de entendimento das pessoas envolvidas, entre outros. Com relação aos métodos de 

condução da análise do estudo de caso, Yin (2001) afirma que “consiste no exame, na 

categorização, na tabulação, no teste ou de outra forma na recombinação de evidências 

quantitativa e qualitativa para abordar as proposições iniciais de um estudo” (p. 109). 

 

Referenciais teóricos 

 

Relações Públicas, instrumentos e estratégias 

 O faturamento e prosperidade de um negócio, principalmente na atual sociedade - digital 

e globalizada - pede por uma empresa que entregue, além de um bom produto e/ou serviço, 

qualidade e confiabilidade para seus “stakeholders”.  Com o intuito de criar uma harmonia 

social, a atividade de Relações Públicas entra em ação e, conforme Peruzzo (1986, p.34), 

“requer ação planejada, com apoio na pesquisa, comunicação sistemática e participação 

programada, para elevar o nível de entendimento, solidariedade e colaboração entre uma 

entidade, pública ou privada, e os grupos sociais a ela ligados, num processo de interação de 



  

 

interesses legítimos, para promover seu desenvolvimento recíproco e da comunidade a que 

pertencem.”  

 Quando são levantadas as funções básicas desta profissão, são elencados por Simões 

(2001, p.36) quatro pontos cruciais, sendo eles diagnóstico, prognóstico, assessoramento e a 

implementação. Onde: a) diagnóstico: é o levantamento de dados e pesquisa; b) prognóstico: 

antecipação de possibilidades futuras, adaptado às individualidades de cada organização; c) 

assessoria; que tem como principal função aconselhar a empresa sobre quais caminhos tomar e, 

por fim, d) implementação: que consiste em aplicar os projetos propostos pelo profissional de 

comunicação, ligados ao diagnóstico levantado pelas Relações Públicas. 

Ademais, para completar a linha racional sobre as funções desenvolvidas por um 

relações públicas, entende-se com Kunsch (1986, p. 53) que “as ações propostas precisam, 

imprescindivelmente ser antecipadamente planejadas, onde, o planejamento organizacional 

envolve todo o conjunto de unidades interdependentes da organização, facilitando e unificando 

as suas tomadas de decisões”.   

Ainda no tema das Relações Públicas e suas funções, é necessário aplicar instrumentos 

estratégicos e táticos que sejam capazes de promover de forma eficaz as ações propostas e seus 

resultados. De acordo com Andrade (1983), estes dividem-se em: instrumentos de comunicação 

de massa e de comunicação dirigida.  

Para o público interno, entende-se como principais instrumentos o jornal, revista interna 

e calendário institucional, além de campanhas internas com temáticas específicas e relacionadas 

à empresa, como a comunicação boca a boca. Em relação ao relacionamento com a comunidade, 

as Relações Públicas devem promover o auxílio de campanhas, cooperação com serviços 

sociais e/ou educacionais, apoio e patrocínio de eventos em prol de associações não lucrativas, 

entre outros. Nas relações com a mídia, os principais instrumentos se dão por meio da 

publicação de informativos, releases e discursos, além de organização de eventos e visitas à 

organização. As relações com governo e acionistas se dão por meio de fornecimento de 

informações transparentes, relatórios, bem como outras publicações. E, por fim, nas relações 

com o cliente utilizam-se pesquisas, campanhas de relacionamento, atendimento às 

reclamações e sugestões, qualidade e clareza nas informações sobre produtos e/ou serviços.  

Portanto, dentro dessa vasta gama de processos e instrumentos que dispõe a profissão 

de relações públicas, torna-se necessário utilizar e testar possibilidades que transformem e 



  

 

administrem a imagem da corporação com todas as suas interfaces, inclusive com seus 

“stakeholders”, como mostra o próximo tópico.  

 

Percepção de stakeholders perante a marca  

Conforme citado anteriormente, a atual sociedade encontra-se no mundo digital, onde 

as informações são cruzadas e também globalizadas, de forma que a relação entre quem compra 

um produto e/ou serviço ou quem oferece ultrapassa a barreira comercial. Segundo uma 

observação feita por Perez e Bairon (2002, p.58.), “diariamente é vendida a quantidade 

espantosa de milhões de produtos com as marcas da Unilever em todo o mundo; mais de um 

bilhão de pessoas usam um produto Gillette todos os dias, e aproximadamente 38 milhões de 

pessoas comerão num McDonald’s hoje, sendo que mais da metade escolherá um Big Mac”. 

Isso significa que a riqueza ou prejuízo também são impactados e estimulados pela força de 

uma marca. 

 Com o mercado acirrado e um alto número de concorrentes com produtos e/ou serviços 

similares, qualidade, desempenho e preço semelhantes, a grande diferenciação entra na força 

das marcas, onde está o valor agregado que ela traz para essa nova relação cliente-consumidor.  

Perez e Bairon (2002, p.64) reparam também que, para ter uma boa marca, ela precisa 

ser fácil de lembrar, ter fácil pronúncia, ser original e descrever seu produto de forma direta ou 

indireta. Os autores ainda chamam a atenção que “em todo o mundo, hoje, quase tudo é vendido 

com marca. Até frutas, como laranjas e bananas, são carimbadas com a marca do produtor ou 

distribuidor”, e que algumas marcas têm um nível tão forte de diferenciação que se transformam 

em metonímia de uma classe de produtos, por exemplo: Bombril como marca, mas o produto é 

lã de aço. Ou, Gilette como marca, mas para lâmina de barbear. Isso nos remete à ideia de que 

“uma marca existe num espaço psicológico, na mente do consumidor. É uma entidade 

perceptual, com um conteúdo psíquico definido” (2002, p. 67).  

Mas então, como a percepção do consumidor é afetada de acordo com o valor percebido 

que ele tem sobre uma marca?  Perez e Bairon (2002, pp. 12-13) elencam uma série de 

vantagens no uso de marcas: (a) a marca identifica o produto e, portanto, protege o consumidor; 

(b) atribui “status” ao produto; (c) facilita a compra e reduz o tempo de decisão; (d) protege o 

produto contra imitações; (e) facilita a localização do produto no ponto de venda; (f) satisfaz e 



  

 

estimula a compra repetida; (g) permite a lealdade; (h) possibilita melhor margem de lucro; e 

(i) permite segmentação.  

Conceitualmente, “uma marca é algo identificável por características que a distinguem. 

Uma marca é uma junção de impressões visuais, comportamentais e psicológicas que uma 

pessoa possui de certo produto ou empresa” (LISBÔA, 2004, p.30). Assim, entende-se que é 

fundamental ao relações públicas conhecer, não apenas a organização, mas seus públicos 

também e, assim, ter a capacidade analítica de planejar e executar ações que possam contribuir 

efetivamente na consecução dos objetivos organizacionais, consolidando, por fim, a imagem 

institucional positiva e desejada.  

E, para que a imagem possa se consolidar, é necessário, portanto, que os esforços das 

Relações Públicas estejam voltados à adequação estratégica dos objetivos organizacionais às 

expectativas, necessidades e desejo de seus “stakeholders” Portanto, seguindo o raciocínio da 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, isso equivale 

dizer que a qualidade da imagem de uma organização é proporcional à satisfação dos seus 

públicos para com elas, sobretudo colaboradores e clientes-consumidores, essenciais para sua 

sobrevivência.  

Portanto, entende-se que os públicos fazem suas escolhas não apenas pelo 

produto/serviço oferecido, mas também com a imagem percebida que têm pela marca. Dessa 

forma, seus comportamentos também são pautados pelas exigências éticas, qualidade do que é 

oferecido e sua satisfação, o que faz com que impacte diretamente em sua fidelização ou não.  

 

Resultados e Discussão 

 

Entrevistas qualitativas semi-estruturadas utilizam um pré-roteiro elaborado, com o 

objetivo de analisar opiniões específicas e em profundidade. Para a realização do presente 

estudo, foram entrevistadas seis (06) pessoas, sendo elas: 3 sócios da empresa X¹, que é 

caracterizada como empresa de tecnologia em saúde, médio porte, empregando 350 

funcionários diretamente sob regime de Consolidação das Leis Trabalhistas [CLT]. Sua sede 

de operações fica localizada na cidade de São Paulo, possuindo também outro escritório em 

Uberlândia (MG). E, por fim, 3 gerentes de Recursos Humanos de diferentes empresas clientes, 



  

 

sendo elas de diferentes portes e segmentos. Em cada subunidade, buscou-se compreender a 

relação entre Relações Públicas e o valor para o branding de uma startup.  

O caso definido foi “Relações Públicas e a geração de valor para o branding de uma 

startup” e delineou-se como questão de pesquisa: como as relações públicas estão ligadas à 

geração de valor ao ‘’branding’’ de uma ‘’startup’’? Os dados foram coletados entre os meses 

de janeiro e fevereiro de 2021.  

 

Tabela 1. Perfis de entrevistados (continua) 

Persona Cargo Ramo empresa  Empresa 

Sócio Entrevistado 1 Diretor Comercial Tecnologia em Saúde X¹ 

Sócio Entrevistado 2 Diretora Comercial Tecnologia em Saúde X¹ 

Sócio Entrevistado 3 Product Manager Tecnologia em Saúde X¹ 

 

 

Tabela 1. Perfis de entrevistados (conclusão) 

Cliente Entrevistado 1 Gerente de RH Farmacêutica A 

Cliente Entrevistado 2 Diretor de 

Comunicação 

Publicidade e 

Propaganda  

B 

Cliente Entrevistado 3 Gerente de RH Atacadista  C 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Após as entrevistas, no primeiro cenário: entrevista com sócios, gravações em áudio 

foram transcritas (de acordo com o apêndice 1) e depois, as respostas de cada um dos três sócios 

foram organizadas abaixo.  

Para Urde (1994), o futuro das empresas está nas marcas. O uso de marcas é o ponto de 

partida para a formulação da estratégia de uma empresa e, por isso, deve então ser praticada por 

executivos. Nesse caminho, ao indagar os executivos da empresa como associavam marca à 



  

 

empresa X¹, a maioria entende a importância da força da marca e cultura perante mercado e 

clientes, conforme relatos: “Guerreiros, temos construído um time com muita garra, temos 

intensidade demais como companhia e isso é traduzido na ponta para o cliente. Conseguimos 

tangibilizar o valor de guerreiros, acredito que o detalhe faz a diferença, a pessoa começa a 

confiar” (Sócio 1). O outro executivo entrevistado, por sua vez, enfatizou que “[...] Propósito. 

Percebo que as pessoas que permaneceram aqui desde então, em sua maioria permaneceram 

por terem uma conexão muito forte com nosso propósito de mudar o contexto da saúde no 

Brasil. E essas são as pessoas que mais trabalham e se dedicam para conseguirmos atingir 

esse objetivo diariamente” (Sócio 3).  

 Neste contexto, falar em força de marca implica práticas e estratégias que sejam capazes 

de melhorar o valor percebido, imagem e, consequentemente, manter um reconhecimento e 

força satisfatórios. Uma marca forte e com grande valor proporciona diversos benefícios para 

uma empresa, tal como lealdade, maiores margens e menor vulnerabilidade em relação a 

concorrência ou crises de mercado, maiores oportunidades e também respostas mais favoráveis 

em relação à variação de preços, conforme Keller (2001). 

No mesmo caminho, quando perguntado sobre como um bom relacionamento com 

‘’stakeholder’’ (admiração por marca e conhecimento por produto/ações) pode interferir na 

escolha de um produto na hora de uma negociação, foram ressaltados alguns pontos 

interessantes pelos sócios entrevistados: [...] grandes companhias costumam ir para marcas 

mais confiáveis. [...] tenho a sensação que o mercado já está começando a conhecer a gente, 

isso ajuda a vendermos mais valor e tirarmos tanta atenção ao preço” (Sócio 1). A visão dos 

outros sócios segue a mesma linha, uma vez que “a compra se dá no relacionamento e também 

na confiança”. [...] precisamos fazer comunicação para apoiar o negócio e para que ele chegue 

aonde precisa chegar” (Sócia 2). [...] “A compra está intimamente ligada ao relacionamento 

e também gatilhos de reciprocidade.” (Sócio 3) 

 Essas compreensões sobre relacionamento e marca vão ao encontro do pensamento de 

Aaker (1998), que afirma que “o conhecimento de uma marca é a capacidade que um potencial 

comprador tem de reconhecer ou de se recordar de uma marca como integrante de uma certa 

categoria de produtos. O posterior reconhecimento da marca é o primeiro passo básico na tarefa 

de comunicação e todos os modelos que tentam prever o sucesso de novos produtos têm o 



  

 

reconhecimento da marca como a chave do início da construção. Muito raramente, pode uma 

decisão de compra ocorrer sem que haja um reconhecimento”.  

Visto que os atrativos oferecidos pela internet expandem horizontes e proporcionam que 

os pequenos e grandes negócios possam concorrer de igual para igual por conta da 

democratização oferecida por meio da comunicação (Limeira, 2003) e também seguindo a 

afirmação de Laudon e Laudon (2000), que, por meio da mídias sociais o consumidor passa a 

acessar as informações e isso facilita a criação de opinião sobre determinado assunto e marca, 

os sócios foram questionados a respeito de quais redes e mídias sociais consideram importantes. 

Observou-se alguns padrões de pensamento e posturas defensivas quanto à presença nessas 

redes. Todos os executivos citam: e-mail marketing, Linkedin, WhatsApp e assessoria de 

imprensa como essenciais para gerar awareness para a marca e, também, captar o maior nível 

de leads possível, o que impacta em vendas.   

Para Kotler e Armstrong (1998), fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais 

influenciam o comportamento do consumidor em relação à compra. Estes fatores estabelecem 

uma relação entre o produto e o consumidor e, por isso, torna-se necessário que as empresas os 

reconheçam para utilizar as ferramentas de gestão da marca de forma estratégica. Para 

reconhecê-los a organização deve ouvir e conhecer as necessidades do seu público-alvo. Os 

executivos, quando questionados sobre a influência entre compra e mundo externo, deram as 

seguintes visões similares: [...] “são influenciados pelo valor da empresa o que ela passa para 

o consumidor ou cliente, em muitas coisas. Apple, por exemplo, as pessoas admiram a história 

e muitas vezes se vêem apaixonadas por um produto. Também acredito que são muito 

influenciadas por conta da marca, uma marca forte gera muita relação e faz com que as 

pessoas ajam mais emocionalmente” (Sócio 1). Outro entrevistado afirma que [...] “a 

influência está no escopo de serviço e relação de confiança” (Sócia 2).  

Por fim, Barbulho (2001) afirma que existe uma grande batalha pela conquista e 

manutenção da fidelidade, confiança e parceria da clientela, visto que hoje ela está mais 

exigente e também a concorrência cresce. Por isso, a grande importância de trabalhar com o 

branding, que, para Keller (2006) uma marca de sucesso mantém-se coerente com sua produção, 

fazendo com que cada aspecto apresentado ao consumidor tenha o reforço de toda a organização. 

Para todos os sócios foi realizado o questionamento sobre a importância das ações de relações 

públicas, marketing e comunicação.  



  

 

Obtivemos os seguintes aspectos: “Com certeza é muito importante, porque ainda 

temos uma companhia crescendo e essas ações nos fazem presentes, não temos nome 

conhecido.” [...]Como lançamos um conceito inovador e transformador no ponto de vista de 

serviço, precisamos de muita comunicação para nos tornar conhecidos” (Sócia 2). “Enxergo 

que, na maioria dos assuntos, o impacto do que é 'feito' tende a zero se não for, então, 

comunicado”. [... ] “Então, sem qualquer um destes pilares de comunicação não é possível 

ofertar sua geração de valor, seja ela qual for (de produtos a serviços), nem coletar feedbacks 

para compreender se está no caminho certo, e, indo até mais longe, nem se consegue construir 

o valor que, na maioria dos casos, dependerá de extrema comunicação entre os diferentes 

agentes que participam desta construção dentro das organizações.” (Sócio 3) 

No contexto mercadológico, onde cada vez mais consumidores e clientes fazem parte 

da construção ou destruição de uma marca, a imagem corporativa deve ser percebida de forma 

positiva e responsável. No segundo cenário de entrevista com cliente, após a análise das 

gravações e transcrições de áudio, foram levantados alguns pontos em comum. Para Kotler 

(2003), as pessoas criam vínculos com as marcas, relacionam-se com elas como se fossem 

pessoas e, por sua vez, as marcas devem transmitir valores e entregar satisfação às necessidades.  

Além disso, sugere-se que o “branding” como responsável por criar estruturas mentais na 

cabeça do usuário, precisa, portanto, influenciar positivamente de forma que a tomada de 

decisão por parte do cliente seja mais rápida. Para Barreto (2009), o branding deve agir com o 

papel conquistador e fidelizando clientes à marca “para fixar a imagem de uma marca em um 

serviço, é preciso doutrinar os consumidores sobre quem é o serviço, utilizando outros 

elementos de marca ou estratégias que ajudem a identificá-lo fazendo com que se interesse por 

ele. O papel principal do “branding” é criar modelos e estruturas mentais que ajudem o 

consumidor a identificar e organizar seu conhecimento sobre o serviço para que ele possa tornar 

sua tomada de decisão mais esclarecida, por consequência agregando mais valor à marca e à 

empresa. O sucesso das estratégias de branding gira em torno da convicção que o cliente tem 

com relação à diferença entre um serviço e outro.”. 

Nessa linha, ao questionar alguns clientes da X¹, foi possível levantar alguns 

apontamentos negativos e positivos em relação à associação, ou seja: ao pensar em X¹, qual 

palavra vem à cabeça. A primeira cliente entrevistada sugeriu a palavra imposição, [... ] a 

transição com a empresa X¹ foi muito top down, estamos construindo um bom relacionamento 



  

 

mas neste momento, ainda não temos um bom relacionamento” [...] “Eu sinto muita falta de 

proatividade por parte da empresa. Hoje eu tenho dificuldade porque como minha analista 

conhece o processo, ela sente falta de um problema e solução, isso impacta diretamente em 

como olhamos a empresa e também no nosso relacionamento.”  

Ainda apareceram trechos na transcrição sobre a falta de confiança na entrega da marca, 

[...] “Como não confiamos ainda, precisamos refazer isso, ficamos em um double check pesado 

e aumenta nosso trabalho.” Na paralela, ao questionar o cliente entrevistado Nº 2, ele levantou 

o fato de que [...] “Eu por exemplo não sei que a X¹ é uma startup, a empresa nunca se 

apresentou assim. Tive pouco contato com a equipe de saúde da X¹, porque no início achei o 

processo de implantação burocrático e lento, eu achei que estava tudo certo e lá na frente tentei 

usar e voltei o processo todo.” E por fim, o terceiro cliente entrevistado associa a X¹ com 

tecnologia em saúde, visto o trecho mencionado “tecnologia em saúde, direto. Porque eu falo 

isso, porque no primeiro momento veio inovação. Quando a X¹ chegou aqui na empresa, eu 

pensei “olha que legal, moçada nova que vai trazer inovação”.”   

Oliari (2010, p.12) reforça o branding como uma tendência estratégica que precisa fazer 

com que empresas trabalhem cada vez mais com ferramentas diferentes para a gestão da marca, 

fazendo com que o valor seja percebido pelo seu público, como consequência, gerando venda 

e lucratividade. Dessa forma, ao questionar os clientes sobre as notas que dariam às 

comunicações enviadas pela X¹ e se acompanhavam a empresa em redes sociais, obtivemos os 

seguintes apontamentos, “Olha, eu vou ser bem sincera, mas como cadastrei um e-mail do DP 

para todos receberem, eu não lembro de nenhuma comunicação. Você me perguntou da 

plataforma de treinamento, eu nem lembro de ter recebido. E se recebi, não me chamou atenção, 

não lembro de nada.”, (Cliente 1) [...]Talvez se eu soubesse mais das redes sociais de vocês, 

tipo assim, se seu time mandasse de forma direta onde vocês estão presentes, talvez eu me 

interessaria mais e entrasse”(Cliente 2). E por fim, “Eu recebia isso no ano passado, parece 

clichê mas as empresas gostam e o beneficiário também.” [...] No ano passado e no primeiro 

ano recebi coisas legais sobre história, por exemplo, no mês passado recebi um artigo de 

inteligência artificial e tal. Eu gostaria de receber mais whatsapp, porque por e-mail eu nem 

vejo as coisas. WhatsApp chego em casa, olho e depois respondo, sabe?” (Cliente 3). 

Quando entra-se no conceito de informação provida por parte da marca, Kotler e Keller 

(2006) afirmam que “brand equity” é o valor agregado de marca que é atribuído por produto ou 



  

 

serviço. O valor reflete diretamente na maneira em que o consumidor pensa na marca. Ao iniciar 

os questionamentos sobre o quanto o cliente estava satisfeito com a quantidade e/ou qualidade 

de comunicação sobre os produtos e também sobre empresa X¹, foram levantados os seguintes 

pontos: “Para mim teria que ser mais convincente para me chamar atenção. Existem algumas 

pessoas muito ligadas à internet e que adoram, mas outras são diferentes. Eu por exemplo sou 

mais velha, sou de números, não olho internet, cuido de folha de pagamento há 20 anos.” 

(Cliente 1). Além do mais, o mesmo cliente ainda ressaltou que [...] “A empresa fala pouco 

sobre os produtos e não consigo saber em como utilizar tudo em sua plenitude, nunca recebo 

nada sobre diferenciais e como utilizar, por exemplo. O que eu recebo é por meio de reunião, 

mas isso ainda falta para o meu time, eles poderiam usar mais coisas.” [...] “Eu gostaria de 

receber coisas que fazem parte do meu trabalho, me chamaria mais atenção, mas hoje não 

recebo nada.”.  

 

Ao indagar o segundo cliente sobre a mesma questão citada acima, foram observados 

os posicionamentos “Há muito tempo não escuto a X¹ conversar comigo, eu colocaria um 

insatisfeito, não existe comunicação”. [...] Gostaria de entender o que a X¹ pode fazer por mim 

enquanto cliente. Gostaria de ver o que poderia ser útil para mim, para o meu time e minha 

família”. E, por fim, o último e terceiro cliente entrevistado afirmou que “Eu não conheço os 

diferenciais! Vocês precisam disponibilizar para nós e reforçar todos os produtos, por exemplo. 

Eu com certeza não uso na totalidade e meu colaborador também não, com certeza. Às vezes 

por falta de comunicação”. Além do mais, ainda reforçou que “Eu adoraria receber o que o 

mercado está praticando, o que poderíamos implementar, o que a X¹ poderia dar de inovação? 

Eu adoro vídeo e redes sociais.” 

 

Tabela 2. Quadro resumo (continua) 

Dados coletados Sugestões 

Clientes não conhecem na totalidade todos os 

produtos contratados 

Diversificar modelos de comunicação direta e 

reuniões para atingir seus públicos  

Falta de ‘’awareness’’ para marca Investir em assessoria de imprensa e geração de 



  

 

conteúdos para fortalecer a marca  

 

Tabela 2. Quadro resumo (conclusão) 

Clientes não conhecem a história da companhia, 

seus valores e sua missão  

Investir em uma comunicação mais ‘’agressiva’’ 

para mostrar a variedade e diferenciais da 

empresa junto com interações mais atrativas. 

Assim os clientes criam um relacionamento mais 

forte e de confiança  

Por conta da variedade nos produtos, clientes têm 

dificuldade de entender o negócio da X¹ 

Dar mais ênfase ao conceito da empresa e 

proposta, ou seja, explicar para o público o 

significado de tecnologia em saúde, evolução de 

corretoras e modelos de cuidado, assim como o 

que existe por trás desse propósito 

Clientes sentem falta de proatividade de contato 

personalizado  

Priorizar reuniões e geração de conteúdos e 

contatos personalizados / exclusivos com clientes  

X¹ precisa trabalhar fortemente o relacionamento 

com seus clientes para gerar confiança e 

fidelização 

Melhorar frente de relacionamento com contato 

frequente, benefícios exclusivos, detalhes sobre 

produtos e também atrativos para fidelização 

X¹ precisa trabalhar melhor a cultura, missão, 

produtos, conteúdos de mercado em suas redes 

sociais e divulgá-las para clientes que sentem 

falta de conteúdos interessantes que possam 

apoiá-los no dia a dia 

Trabalhar fortemente em redes sociais com um 

plano editorial que pegue não apenas feed, mas 

também reels, story e IGTV. Antes de entender as 

redes, realizar uma pesquisa qualitativa ou 

quantitativa para entender onde o público-alvo 

está. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Conclusão 

De acordo com a necessidade de aprofundar as informações e conhecimentos sobre o 

impacto das Relações Públicas no branding de uma empresa, voltada para o segmento de 

‘’Startups’’, entende-se o verdadeiro significado e propósito da profissão, assim como as 



  

 

empresas e clientes têm reagido ao conceito de marca, exigências, relacionamento e entrega de 

valor percebida. 

Após o levantamento bibliográfico, informações e tendências do consumidor e com a 

coleta de dados que realizou-se para o desenvolvimento do estudo, aplicou-se um roteiro de 

pesquisa qualitativa com clientes de diferentes ramos da empresa X¹. Ao analisar o cenário, 

conclui-se que, ao longo dos anos têm-se discutido o valor das marcas e como elas impactam 

na escolha e fidelização de um consumidor e, por fim, como os clientes têm percebido o 

investimento por parte das empresas contratadas em posicionamento de marca. Por mais que a 

profissão de Relações Públicas ainda seja jovem no Brasil, os clientes percebem a entrega de 

valor por uma marca e tendem a criar um relacionamento mais forte de fidelização com marcas 

que agreguem algum tipo de valor percebido a eles, sendo o valor tangível ou intangível.  

Ademais, de acordo com a justificativa da pesquisa, “falar de força de marca é falar de 

grandes empresas, da criação de necessidades, da qualidade entregue e de vantagem competitiva. 

Falar de marca não é apenas falar sobre o impacto numa sociedade ou cultura, mas também o 

que isso gera na economia, como abertura de fronteiras e impacto no negócio”, entende-se que, 

de fato, os decisores trazem novas exigências e o comportamento de compra mudou. Por mais 

que o preço ainda seja um atrativo na hora de uma escolha, quando se trata de saúde, o 

relacionamento, admiração e entrega de valores pela empresa é um grande diferencial.   

Sugere-se a estudos futuros uma investigação profunda sobre como clientes se 

comportam perante entregas híbridas de comunicação e também a realização de uma análise 

sobre a fidelização em aquisição de planos de saúde, visto que este é um dos maiores atrativos 

oferecidos por uma empresa para um funcionário nos dias de hoje e como essa escolha se dará, 

após o momento de pandemia no país. 
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