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Resumo 
 
Este artigo pretende refletir sobre a teorização do campo da comunicação 
organizacional e de relações públicas, à luz do aparato conceitual da Nova Teoria dos 
Sistemas, de Niklas Luhmann. Traça-se, para tanto, um paralelo entre a construção 
teórica sistêmica e os fenômenos comunicativos organizacionais, observando estes 
últimos em sua completude. Considera-se que as análises teóricas sobre a comunicação 
organizacional e relações públicas por vezes desconsideram que seu objeto se encontra 
num espaço de interseção entre a comunicação e as organizações.  As bases teórico-
metodológicas propostas por Luhmann não apenas validam tal espaço como um dos 
fundamentos da própria constituição da sociedade, como também questionam alguns 
dos pressupostos conceituais tradicionalmente utilizados na literatura que aborda os 
fenômenos comunicacionais que permeiam as organizações. 
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Preâmbulo 

 

O presente trabalho objetiva retomar a discussão sobre a contribuição da Nova 

Teoria dos Sistemas, de Niklas Luhmann, para o debate acerca da necessidade de 

fundamentação teórica para as áreas da comunicação organizacional e de relações 

públicas, alargando e aprofundando a interpretação de algumas idéias e conceitos 

cunhados pelo pensador alemão e inferindo, daí, algumas implicações para a 

compreensão dos fenômenos comunicacionais relativos a organizações. Trata-se, 

portanto, não apenas de um trabalho de exegese textual, mas sobretudo de uma tentativa 

de verificar como tais textos lançam luz a problematizações como a da autonomização 
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da comunicação organizacional enquanto campo de estudos, e das inter-relações entre a 

comunicação organizacional e as relações públicas. 

O esforço de apreensão da Nova Teoria dos Sistemas e de aplicação de seus 

pressupostos à comunicação que permeia a existência das organizações baseia-se num 

ponto de observação específico (e ainda pouco exercitado pelos pesquisadores de nossa 

área). Este não fragmenta a análise, não dissocia a comunicação da organização, e sim 

procura circunscrever como objeto um espaço de existência comum aos fenômenos 

comunicacionais e aos fenômenos organizacionais. A proposta teórica que aqui nos 

serve de paradigma orientador permite-nos identificar tal interseção – entre a 

comunicação e a organização – sem resvalar para pontos cegos de observação (como 

diria o próprio Luhmann) que enviesam as análises, como acontece, por exemplo, 

quando são utilizadas referências teóricas provenientes de teorias da administração, e 

mesmo das teorias da comunicação, que não raro deixam à margem de seus estudos o 

fator organização. 

 

A comunicação  

 

Em outra oportunidade (Soares, 2005) já se comentou a respeito da centralidade 

da comunicação para Luhmann, de como o elemento comunicação é a essência da 

sociedade, e de como essa virada epistemológica gera resistência e surpresa no meio 

acadêmico. Se é a comunicação, e não o homem, o que move a sociedade, como 

poderíamos classificar a participação da consciência ou da mente nos processos que 

vivenciamos? Aparentemente absurda, essa idéia sustenta que não há como garantir uma 

coerência entre o que se processa autopoieticamente no nível do pensamento e das 

idéias e aquilo que se expressa e se torna público, o que é parte do processo 

comunicativo. Apenas a comunicação comunica. Não importa o que se pensa, não 

importa o que se gostaria de comunicar. É claro que, biologicamente falando, há uma 

relação de dependência entre os processos mentais e os processos comunicativos, e 

muitas vezes os primeiros irritam os segundos, e mesmo os podem condicionar, mas 

esse não é um corolário universal. Um pressuposto importante, deve-se recordar, é o de 

que os sistemas não podem conduzir uns aos outros, de que sua evolução é auto-

centrada e de que, paradoxalmente, só é possível porque há um ambiente repleto de 

outros sistemas produzindo irritações e interferências. 
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Colocando de outra forma, a comunicação pode sofrer interferência da 
consciência e mesmo antecipá-la, mas apenas de modo que haja conexão em 
comunicações adicionais e que possa assim ser tratada comunicativamente. 
Dessa forma, uma mistura da autopoiese dos dois sistemas nunca acontece, 
ainda que um alto grau de co-evolução e de práticas reativas ocorram. 
(Luhmann, 2002a, p. 167). 

 
 Ainda assim, é certa a pressuposição de que a relação entre os dois sistemas é 

assimétrica, uma vez que enquanto o processo autopoiético do sistema consciência pode 

seguir sem a existência do sistema comunicação, o inverso já não pode ser. Porém, 

nesse ponto tocamos numa questão que tampouco outros campos da ciência, como por 

exemplo a neurobiologia, conseguiram resolver. 

 Mas não nos desviemos do foco. O importante, no âmbito da discussão aqui 

proposta, é perceber que implicações essa visão do sistema comunicação traz para o 

ambiente organizacional. E nesse ponto parece ser inevitável o paralelo com um dos 

problemas centrais da comunicação organizacional, e sobretudo das relações públicas: 

aquele que remete à necessidade de controle mínimo das comunicações para que estas 

irritem outros sistemas em benefício da organização (que, devemos recordar, também se 

caracteriza como um sistema). Ora, a complexidade da resolução desse problema reside 

justamente na dificuldade de se evitar comunicações espontâneas, provenientes de 

quaisquer sistemas psíquicos envolvidos com a organização, que contrariem as 

comunicações oficiais, ou as decisões organizacionais. E quão imensa é a probabilidade 

de que surjam tais comunicações espontâneas!  

 A isso, ainda, deve-se acrescentar que a comunicação é um processo que envolve 

seleções – de que informações são pertinentes, de que tipo de expressões comunicativas 

são necessárias e/ou adequadas, e de que compreensão se pode ter dessas expressões. 

Dada a complexidade do ambiente social em que vivemos, e a plenitude de informações 

disponíveis para seleção, de início já se depara com o problema de como garantir que 

determinada informação faz mais sentido que outra do ponto de vista da seleção 

sistêmica, do ponto de vista de sua possível incorporação em padrões autopoiéticos 

vigentes, principalmente se esta representar uma necessidade de reorganização de tais 

padrões. (Luhmann, 1995, 2002a, Neves, 2005). 

 Para clarear esta questão, expliquemos mais detalhadamente a composição do 

processo comunicativo. Como se insinuou, este contém necessariamente três elementos 

que, embora indissociáveis, são distintos. A comunicação, enfim, é a síntese destes 

elementos, destas “etapas”, “a síntese de três diferentes seleções, chamadas de seleção 
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de informação, de seleção dos mecanismos de expressão dessa informação, e de seleção 

da compreensão ou da incompreensão desta expressão e desta informação”. (Luhmann, 

2002a, p. 157). Em outras palavras, 

em sua unidade, a comunicação inclui mais eventos de seleção do que somente 
o ato de exprimir algo [de comunicar, propriamente, algo]. Dessa forma não se 
pode ingenuamente compreender o processo de comunicação apenas sob o 
aspecto de comunicações [em seus conteúdos visíveis e explícitos] que 
desencadeiam outras comunicações. A seleção do que é comunicado, 
informação, e a seleção da compreensão, sempre entram dentro da 
comunicação, e precisamente estas diferenças é que permitem sua unidade, 
constituindo a essência da comunicação. (Luhmann, 1995, p. 164). 

 

 Na verdade, essa tripartição do processo comunicativo – em informação; em 

expressão (Mitteilung), a qual que também é traduzida como participação (a 

“veiculação” do conteúdo que se quer comunicar) e em compreensão –, parece se 

aproximar da configuração do fenômeno comunicacional já delineado por abordagens 

provenientes da Teoria da Comunicação, que classicamente o dividia, em linhas gerais, 

entre emissão, mensagem e recepção3. A grande diferença, contudo, reside no fato de 

que, ao invés de pensar tais elementos como autônomos, ou de dar ênfase a um deles em 

detrimento dos outros, deve-se pensar que a comunicação só se completa, de fato, 

quando todos eles se reúnem. A informação, por exemplo, antes de participada ou de 

compreendida ou rejeitada, não passa de um ruído, o qual pode ou não ser convertido 

em comunicação, se houver a necessidade de dotação de sentido sobre essa informação 

pela recursividade do próprio sistema ou de seus sub-sistemas, dentro de suas 

possibilidades de evolução comunicativa interna. (Luhmann, 1995). Ou seja, a seleção 

ou não de uma novidade como passível de integrar o processo autopoiético de um 

sistema, na forma de comunicação, dependerá da capacidade de absorção deste, bem 

como de sua necessidade de complexificação.  

Os processos comunicativos, portanto, contribuem definitivamente com a auto-

organização sistêmica, com suas operações internas, além de garantir a manutenção de 

uma identidade sistêmica própria em relação ao ambiente.  É como se os sistemas se 

valessem desse recurso para controlar o caos comunicacional do mundo em que estão 

inseridos e manter um espaço de tranqüilidade para produzir suas próprias 

comunicações. Nesse ponto, podemos fazer uma analogia com os processos de 

                                                 
3 Aqui se deve oferecer o tributo a Edmund Husserl, em cuja discussão sobre o horizonte social de expectativas se 
inspira Luhmann para discutir a questão da compreensão como elemento fundamental do processo comunicativo. 
Luhmann (1995, p. 145) refere-se a Husserl inclusive para comparar as duas primeiras etapas de seu processo 
comunicativo ao que Husserl chamou, na obra Logical Investigations, de indicação e de expressão.   
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comunicação empreendidos pelas organizações que têm como finalidade destacá- las em 

seus ambientes, diferenciando-as de outras organizações, principalmente daquelas de 

função similar. Isso pode ser visto a partir das comunicações internas que reforçam as 

identidades organizacionais, pela promoção de um estreitamento de valores diversos ali 

presentes, pela criação de um mínimo denominador comum para se entender o que são 

comunicações aceitáveis relativas àquele contexto. Pode ser visto, também, a partir do 

momento em que são emitidas informações sobre as organizações aos seus ambientes, 

constituindo possibilidades de irritação de outros sistemas, de conversão em 

comunicação e de promoção, por isso, de determinadas imagens de diferença. Contudo, 

a observação dessas imagens por outros sistemas, tais como pretendidas por uma 

organização, escapa totalmente a seu controle, como se verá por meio da explanação 

que segue. 

Temos que a informação, pois, constitui-se como o start da comunicação e, 

numa dimensão mais ampla, como a matéria-prima para o funcionamento dos sistemas. 

Caracteriza-se, objetivamente, pela observação da novidade por um sistema. A 

participação constitui-se como o momento intermediário da comunicação. Nesta etapa, 

há a incorporação da novidade nos processos de auto-reprodução do sistema. E, por fim, 

a participação faz um sentido para o sistema, quando então temos a compreensão, ou 

rejeição, da informação. A partir da compreensão, desencadeiam-se as conseqüências da 

incorporação da novidade (informação). Estas podem ir desde a desestruturação dos 

padrões cognitivos do sistema, de seu desequilíbrio e perecimento, ao seu 

fortalecimento e complexificação; ou mesmo, ainda, à manutenção da estabilidade do 

mesmo processo autopoiético existente antes da comunicação, se esta se apresentar 

apenas como redundância. Mas tais conseqüências já implicam em novos processos 

comunicativos, pelo que se destaca que as reações pós-compreensão nada têm a ver com 

o processo comunicativo. “A comunicação determina um estado do receptor que não 

existiria sem a comunicação, mas que pode ser determinado apenas pelo receptor. Dessa 

forma o conceito de comunicação nada tem a ver com aceitação ou rejeição, ou com 

reações adicionais”. (Luhmann, 1995, p. 148). A essa observação referente à 

compreensão acrescenta-se ainda que pelo fato desta se constituir como mais uma 

seleção, entre várias possíveis, não se pode deduzir que é uma mera duplicação da 

expressão de idéias de um na consciência do outro, e sim uma pré-condição para 

conexão com uma comunicação posterior. (Luhmann, 1992a). 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 6 

É por isso que Luhmann diz também que a comunicação é, na verdade, 

improvável, devido às contingências da realidade social na qual estamos imersos. Isso 

traz conseqüências epistemológicas notáveis para a teoria da comunicação e também 

para a compreensão da comunicação organizacional. Afinal, não mais podemos partir de 

discursos normativos que pressupõem, por meio de fórmulas e manuais, uma eficácia da 

intervenção comunicacional em sistemas organizacionais que seja decorrente da escolha 

de determinado instrumento de comunicação, ou da identificação do perfil de um 

público. Essa garantia de “sucesso comunicacional” baseada em causalidades lineares 

não mais existe, pois o mundo contemporâneo é permeado por inúmeras comunicações, 

provenientes de sistemas muito diversos, e que podem, a qualquer momento, alterar 

estados de previsibilidade imaginados ou previamente estudados (por exemplo, por 

meio de um diagnóstico de relações públicas). Apesar disso, e paradoxalmente, o 

processo de evolução [mudança] sistêmica deve ser entendido como a transformação e 

ampliação das possibilidades de uma comunicação com êxito: é graças à comunicação, 

afinal, que a sociedade consegue criar suas estruturas sociais. (Luhmann,1992b, p. 44) 

Ressaltemos, por fim, e isso é fundamental para abarcarmos o objeto da 

comunicação organizacional em sua mais ampla perspectiva, que além de garantir a 

ordem intra-sistêmica, como se explicou acima, os processos comunicativos 

possibilitam diferentes categorias de relações inter-sistêmicas, entre as quais 

ressaltamos as interações (comunicação entre sistemas psíquicos), as interpenetrações 

(comunicações entre sistemas psíquicos e sistemas sociais) e o acoplamento estrutural 

(comunicação entre sistemas sociais). A relação inter-sistêmica é inerente ao sistema, 

uma vez que este precisa lidar continuamente com a dupla contingência, ou seja, com as 

comunicações ambientais e com suas próprias comunicações auto-referentes. (Neves, 

2005). E, ao mesmo tempo, do ponto de vista da comunicação organizacional, esses 

inevitáveis contatos inter-sistêmicos sugerem novas e novas improbabilidades. Para 

entender quão imenso é o potencial comunicativo de uma organização, assim, 

poderíamos fazer alusão a uma rede com infinitos pontos de conexão, os quais são 

ativados ininterruptamente e de forma simultânea por estímulos provenientes de 

diversos outros pontos. Em todos esses pontos a comunicação pulsa, sem parar, 

promovendo, em profusão, novos acordos de sentido, desentendimentos e mesmo a 

continuação de processos rotinizados.  

A esse respeito, inclusive, é preciso ainda dizer que a racionalidade 

comunicativa, para Luhmann, é uma falácia. O desentendimento e o dissenso, enquanto 
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possibilidades de expressão, são tão plausíveis como a busca de consenso. “Não há 

nenhuma razão para assegurar que a busca por consenso seja mais racional que a busca 

pelo dissenso”. (Luhmann, 2002a, p. 162). Daí depreende-se que pensar as relações 

públicas como busca de consenso e concordância entre as partes pode constituir-se 

como um desafio maior do que se imagina, talvez até mesmo utópico.  

 

As organizações 

 

 As organizações, como já se disse, são também vistas como sistemas por 

Luhmann. Porém, em sua maior parte, configuram-se como subsistemas de sistemas 

mais complexos, como o são, por exemplo, o sistema economia, o sistema política, ou o 

sistema meios de comunicação de massa. Nesse sentido, por exemplo, uma universidade 

é uma organização imersa num sistema mais amplo e complexo que ela: o sistema 

educação. Entretanto, pensar apenas nesta perspectiva seria reduzir em demasia as 

possibilidades de inter-relação sistêmica. Afinal, se tomamos o caso brasileiro como 

ilustração, a universidade também pode sofrer influências de outros sistemas 

complexos, como o sistema política, o sistema ciência, e o sistema economia. (Neves, 

2005). Além disso, o fato de que as organizações estejam contidas em sistemas maiores 

não quer dizer que estas dependam daqueles (lembremos que não há tal possibilidade na 

teoria luhmanniana). O que se pode estabelecer, na verdade, é uma relação de 

interdependência, e não de uma dependência unilateral. 

Reconhece-se, entretanto, que nem todas as organizações estão obrigatoriamente 

contidas num sistema ascendente. Se pensarmos numa grande organização 

multinacional, que atravessa “limites” políticos e mantém contato com inúmeros outros 

sistemas através do globo, não podemos supor que esta esteja vinculada a um sistema 

específico, ou contida dentro de um sistema específico, e sim mantenha intensas trocas 

comunicacionais, utilizando-se para tanto de inúmeros media – códigos de 

comunicação. 

 Cabe, neste momento, fazer um parênteses para falar a respeito do medium, ou 

meio de comunicação simbolicamente generalizado, que para Luhmann é um 

instrumento facilitador da comunicação criado por sistemas com um certo grau de 

complexificação. Entre os media dominantes em nossa sociedade estão o 

dinheiro/propriedade, regente do sistema economia, o poder/falta de poder, regente do 

sistema política e a informação/não informação, regente do sistema meios de 
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comunicação de massa. Os media representam, em suma, uma condensação dos sentidos 

possíveis em um código binário, um recurso para tornar a comunicação mais ágil, e 

mais compreensível também. (Luhmann, 1989, 1995). 

Mas voltando às organizações, pode-se dizer que estas possuem algumas 

características que as diferenc iam de outros sistemas. São elas a ocupação de posições 

específicas por indivíduos (ou sistemas psíquicos), os programas, as vias de 

comunicação – que resultam das estruturas hierárquicas da organização e que marcam 

posições e diferenciações internas, e as decisões. Assim sendo, o alcance de objetivos 

por uma organização está diretamente ligado à capacidade desta de “condensar” a 

comunicação através do condicionamento do comportamento e decisão/ação de um 

sistema individual. (Luhmann, 1997, 2003). Isso acontece quando são obedecidas 

“regras básicas”, pré-existentes na organização, as quais são indicadas pelos programas. 

Os programas 

estabelecem tanto os objetivos e meta do referido sistema quanto as condições 
nas quais estas metas têm de ser atingidas. O estabelecimento desses programas 
determina os limites de atuação dos membros das organizações, o rol de 
decisões que estão sob a responsabilidade de cada um dos membros, o modo de 
ascensão dentro da hierarquia da organização, entre outros aspectos de seu 
funcionamento. (...) Em outras palavras, a organização está estruturada em 
posições, que são ocupadas por membros determinados, que tem funções 
definidas e tarefas. Estas posições são a expressão da redução de complexidade 
do ambiente pelo sistema organizacional. (Neves, 2005, p. 64). 

  

Vale relembrar que a rigidez aparente da estrutura organizacional acima descrita 

não impede a transformação, nem tampouco promove obstáculos à mudança. Afinal, 

como se viu, essas vias de comunicação (canais em que ocorre a circulação de 

informações), são facilitadoras dos processos comunicativos (catalisadores de 

mudanças), na medida em que concedem a determinados sistemas psíquicos, preparados 

para determinadas funções de decisão, a responsabilidade de selecionar informações 

relevantes para a manutenção operacional de um sistema organizacional, e de em 

seguida promover sua participação, na tentativa de alavancar sua compreensão. Nas 

palavras do próprio Luhmann (1997, p. 48), essa composição acima descrita do sistema 

organizaciona l trata da “simplificação da referência [interna ao sistema] a serviços de 

outorgamento de sentido que podem ser atribuídas a decisões de outros [sistemas 

psíquicos]”. 

 
O que constitui a organização não é então uma regra de agregação de conteúdos 
em forma de decisões a serem fixadas (...), mas antes de tudo seu processo de 
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comunicação. Se se permite a exigência mútua de comportamentos de decisão e 
se é difícil, no contexto formal e social das organizações, fugir abertamente de 
tal exigência, o processo ofic ial de comunicação transcorre, tipicamente e para 
casos normais entre as premissas do comportamento de decisão universal. 
(Luhmann, 1997, p. 47). 

 

 Mas se, por outro lado, o sistema organizacional sofre irritações externas, 

provenientes de seu ambiente; ou internas, provenientes de um desajuste ou da 

complexificação de um sistema psíquico, ele pode recorrer às vias de comunicação. 

Estas, por sua vez, facilitam revisões ou complementações de sentido relevantes para o 

próprio sistema e consequentemente para a sociedade, promovendo (ou não) um ciclo 

autopoiético diverso do anterior. A operação da organização prossegue, assim, devido à 

própria complexidade social, num ritmo imprevisível de manutenções e transformações 

simultâneas de rotinas, o que seria impensável sem o elemento comunicação.  

Os sistemas organizacionais se constituem, dessa forma, livres para desenvolver 

seus níveis de complexidade interna e para recriarem seus processos de auto-referência. 

No entanto, a maneira como serão direcionados esses processos é, para Luhmann, 

indicada pelo elemento organizacional de maior peso entre os quatro acima referidos: a 

decisão, ou seja, uma escolha entre diversas alternativas concorrentes. E, para, o autor, a 

decisão não é um mecanismo psicológico mas, novamente, uma questão de 

comunicação, um evento social, portanto. (Luhmann, 2003). Ainda, considera-se que “a 

decisão é a transformação de insegurança em risco”. (Luhmann, 1997, p. 81). 

Insegurança devido às inúmeras possibilidades de seleção, e logo de decisão, o que põe 

em risco a autopoiese, uma vez que nunca se pode ter certeza se uma escolha é ou não 

acertada do ponto de vista da manutenção do equilíbrio e funcionamento sistêmicos. 

Neste ponto, vale a pena dizer que Luhmann não considera, em sua análise 

organizacional, o planejamento como uma ferramenta de importância para a gestão 

organizacional, sobretudo pelo fato de que, como já se discutiu, os sistemas lidam todo 

o tempo com as contingências ambientais inerentes à complexidade social 

contemporânea. Embora este aspecto da teoria seja criticado por outros autores, esta se 

torna uma questão interessante para debate, e até uma hipótese a ser testada. Afinal, em 

que medida as organizações efetivamente implementam seus planos? As comunicações 

com as quais precisam lidar a cada momento não invalidariam o que foi pensado de 

antemão? E, mesmo se for possível comunicar de acordo com o planejado, seria 

possível, por causa disso, controlar a realidade que dessa comunicação advém? 
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Novamente, reforça-se que, devido às diversas improbabilidades de completude da 

comunicação, tal controle não passa de uma quimera4. (Luhmann, 1992, 1997). 

  

Considerações finais 

 

Como se sugeriu, portanto, as diversas possibilidades de relacionamento e 

interseção entre os sistemas conduzem a sobrecomunicações que, pelo menos 

potencialmente, preenchem as organizações de diversos sentidos. Cabe a elas realizar 

operações de discernimento entre suas próprias comunicações internas e as informações 

provenientes de seus ambientes, e tomar decisões simultâneas e contínuas acerca da 

validade de converter tais informações em novas comunicações e em novos repertórios 

internos. Recorda-se que a organização pode, também, influenciar outros sistemas de 

seu ambiente, na medida em que, a partir de processos de acoplamento estrutural, 

concede a tais sistemas a chance de integrar a seus processos autopoiéticos 

comunicações por ela produzidas. 

Essa breve apresentação de alguns conceitos e argumentos fundamentais da 

Nova Teoria dos Sistemas aponta, a nosso ver, para a constituição de novos e relevantes 

pressupostos para o entendimento dos processos de comunicação organizacional. A 

proposta de Luhmann parece dar conta de promover a convergência entre a 

comunicação e as organizações, o que aqui se defende como essencial para o 

desenvolvimento do campo teórico da Comunicação Organizacional.  

 Para validar essa hipótese, indicam-se novamente as bases teórico-

metodológicas dessa teoria: 1) sem a comunicação não existem relações humanas, 2) a 

constituição da sociedade é totalmente permeada pelos sistemas, entre os quais os 

sistemas organizacionais. Assim, são deixadas para trás perspectivas que orientam seu 

foco para apenas para a comunicação (em seu canal, ou como um fenômeno de massa) 

ou para a organização (como uma instituição de caráter econômico) e comprometem 

uma visão mais ampla do fenômeno em questão. Essa visão deve, sim, unir os dois 

referidos elementos em um mesmo espaço analítico, considerando seu estreitamento 

com o que é de caráter social, e não econômico. 

                                                 
4 Ainda que o planejamento não tenha relevância em Luhmann, alguns teóricos que dão continuidade a seu trabalho 
hoje, como Helmut Willke, consideram que nas relações inter-sistêmicas o planejamento pode existir, como uma 
ferramenta que permite a um sistema impor regras de funcionamento a outro sistema. (Neves, 2005). Essa é uma das 
possibilidades de ampliação e revisão da obra de Luhmann que pode render frutos também para o estudo teórico da 
comunicação organizacional. 
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 Ressalta-se, ainda, que ao contrário de paradigmas anteriores, que tiveram a 

oportunidade de ser revisados e reelaborados durante todo o século XX e no início deste 

século, a Nova Teoria dos Sistemas apenas agora começa a ser disseminada entre os 

cientistas sociais. Portanto, muito ainda resta por compreender e sobretudo para explicar 

da realidade social, bem como dos processos comunicativos organizacionais, a partir do 

construto teórico da Nova Teoria dos Sistemas, disponível para aprofundamento em 

centenas de publicações. 

 Cabem ainda aqui algumas palavras sobre os processos de relações públicas, que 

de acordo com nossa visão, constituem-se como comunicações conscientemente 

promovidas pelas organizações no intuito de direcionar as percepções de outros 

sistemas sobre determinada questão. A Nova Teoria dos Sistemas também ajuda a 

esclarecer esses processos por meio de seus conceitos.  

As relações públicas constituir-se-iam, neste sentido, como um subsistema 

organizacional, ou seja, como o resultado de diferenciação interna do sistema, fruto de 

sua evolução, e que surge de uma demanda pela redução da complexidade do ambiente. 

Afinal, “uma menor complexidade supõe, sempre, uma redução no excesso de 

possibilidades e uma maior eficácia na seleção e no comportamento do sistema”. 

(Izuzquiza, 1990, p. 168). O subsistema relações públicas caracteriza-se, dessa forma, 

como um sistema especialista em produções comunicativas para a manutenção da 

existência de organizações, isto é, que detém condições mais apropriadas e mais 

conhecimento sobre a realização de seleções para tornar mais eficazes e legítimas as 

comunicações da organização e conseqüentemente sua funcionalidade dentro do sistema 

social mais amplo.  

Isso explicaria, em parte, porque só organizações de maior porte (ou 

organizações mais complexas do ponto de vista evolutivo) desenvolvem esse 

subsistema. Estas mantêm as relações públicas operando as essenciais funções da 

observação do ambiente, da seleção de informações relevantes para a organização e 

também da produção de informações destinadas ao ambiente (na tentativa de irritá- lo e 

de favorecer as operações do sistema) e de, sobretudo, manter o reconhecimento da 

distinção sistêmica organizacional, de sua identidade, pelo ambiente. Entretanto, deve-

se considerar que, tal como visto anteriormente, a teoria sistêmica de Luhmann não 

considera possível que um sistema ou subsistema se sobreponha a outros em termos 

hierárquicos. Esse seria o motivo pelo qual o subsistema relações públicas não pode 

garantir, sozinho, que suas seleções e informações produzidas com intenção de 
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comunicar algo sejam bem-sucedidas. Voltamos aqui a um dos pressupostos da teoria, 

de que a comunicação é sempre uma expectativa improvável compartilhada por Alter e 

Ego, devido às contingências ambientais que cercam os sistemas e as organizações. E 

isso também afeta a noção de planejamento de relações públicas, que pode não passar 

de uma idéia de difícil aplicação prática, dados os obstáculos existentes para que os 

processos comunicativos se completem. A efetividade do subsistema relações públicas 

associa-se, dessa forma, à superação desses obstáculos, e isso envolve não só uma 

integração com todos os outros subsistemas organizacionais, como também o 

entendimento comunicativo (existente dentro das operações autopoiéticas do sistema) 

de que a diferenciação e legitimação da organização junto ao seu ambiente depende dos 

processos comunicativos empreendidos em conjunto, e em sintonia mínima (realização 

de expectativas compartilhadas), por todos os sistemas psíquicos. 

Assim, voltando à análise da comunicação organizacional como um fenômeno 

mais amplo, o subsistema relações públicas pode contribuir para a criação e manutenção 

dos processos comunicativos necessários ao equilíbrio autopoiético de uma organização, 

mas essa contribuição não pode ser sobrevalorizada, visto que este sistema não tem 

autonomia sobre outros sistemas ou importância maior em relação a outros sistemas. 

Isso também traz implicações a visão que costumamos ter dos públicos, 

tradicionalmente associados a entidades que “giram” ao redor das organizações, 

dependendo de suas decisões para articular seus sentidos. Esse é um outro pressuposto 

equivocado e que pode também prejudicar a intervenção efetiva de relações públicas. 

Conforme já notado por Oliveira (2005), a percepção dos públicos como alvos estáticos 

que aguardam as comunicações provenientes das organizações para se posicionar não 

mais se sustenta. Se passamos a analisar os públicos também como sistemas 

(considerando que alguns são mais consolidados que outros, de acordo com seu nível de 

complexidade no que tange à própria autopoiese), notaremos então que não há um 

controle central dos processos comunicativos por uma organização, e sim que todos os 

sistemas efetivamente se comunicam a todo momento, sobre várias questões 

concernentes à sua existência. A organização supostamente central é, nesse 

enquadramento mais amplo de análise, apenas mais um sistema, entre vários, que luta 

por sua auto-afirmação. 

Para finalizar, vale dizer que como Luhmann se propôs a explicar todas as 

esferas da existência social, é possível aplicar sua teoria para entender melhor, por 

exemplo, as relações de consumo, o lobby, a comunicação interna, as relações 
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comunitárias, as pressões de grupos ativistas, enfim, todo o espectro de relações sociais 

de uma organização. A partir de novos estudos teóricos, e também empíricos, portanto, 

é que poderemos, daqui por diante, desenvolver a teoria (que, sim, possui pontos em 

aberto) e encontrar, quem sabe, elementos que a refutem como paradigma elucidativo 

dos fenômenos de comunicação organizacional. Nesse sentido, esta pesquisa representa 

apenas uma primeira tentativa de “irritar” o sistema ciência, ou melhor, o subsistema do 

campo acadêmico das relações públicas e da comunicação organizacional. Pretende-se 

que o conjunto de informações aqui exposto se torne efetivamente uma comunicação e 

possa, assim, provocar outras comunicações direcionadas ao fortalecimento da pesquisa, 

investigação e constituição de uma base teórica compreensiva sobre os processos 

comunicacionais vivenciados pelas organizações na contemporaneidade. 
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