
Por muito bom e fantástico que um produto ou

serviço seja, sem que este seja assim

percecionado pelo consumidor ou utilizador,

as vendas da empresa nunca descolarão. A

área das Relações Públicas assume aqui um

papel essencial. É ela que faz a ponte com os

diferentes públicos (imprensa, clientes,

funcionários, entre outros), e é a ferramenta

indispensável que, diariamente, constrói e

alimenta a reputação, a confiança e a

transparência das organizações. 

As Relações Públicas (RP) não são um

fenómeno recente. Existem desde sempre e a

sua relevância na atualidade é inquestionável.

Segundo a Public Relations Society of America

(PRSA), dizem respeito a um processo de

comunicação estratégica, que tem como

objetivo construir relacionamentos benéficos

entre as organizações e os seus públicos.

Desta forma, funcionam como veículos de

comunicação entre as organizações e a

sociedade em geral.

Saber que funções desempenha um médico,

um polícia ou um professor não é uma tarefa

complexa. Mas, quando pensamos num

profissional de RP, a resposta não é assim tão

linear. Afinal, o que faz um profissional de RP? 

De uma forma geral, o profissional de RP é a

pessoa que analisa a organização de forma

holística. Desempenha funções ligadas à

consultoria, à assessoria estratégica, à

negociação e à gestão. 

É uma profissão abrangente porque anda de

mãos dadas com muitas outras vertentes da

comunicação e, por essa razão, é

frequentemente confundida com o marketing

ou o jornalismo.

Especificamente, os profissionais de RP

desempenham funções de gestão de crise

reputacional, produção de conteúdo

institucional, estabelecimento e manutenção da

relação com os media,  organização de eventos,

angariação de entidades  parceiras, entre

outras.

Em suma, podemos definir RP como uma

variante da comunicação estratégica, através da

qual a empresa comunica com os seus

stakeholders. Por esse motivo, importa reforçar

que, independentemente do setor ou volume

de negócios, todas as organizações deveriam

integrar um profissional desta área, por forma a

garantir confiança e credibilidade aos seus

públicos.
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Em 1941, o presidente da Coca-Cola

Company, Robert Woodruff, fez uma promessa

às Forças Armadas dos Estados Unidos: os

soldados americanos teriam sempre uma

Coca-Cola para beber, independemente do

lugar onde se encontravam. Nos dias que

correm, a imagem de um soldado a desfrutar

de uma Coca-Cola ainda é recordada.
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