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Resumo 

 

O presente artigo, tem como propósito buscar a intertextualidade entre Max Weber e a 

teoria da excelência, proposta por James E. Grunig, demonstrando que ambos os teóricos 

contribuem significativa e concomitantemente para a compreensão da atividade de relações 

públicas. Parte-se do indivíduo para as relações que estes estabelecem cotidianamente, 

contribuindo para a legitimação organizacional.  Por meio de uma pesquisa bibliográfica 

iniciamos essa análise expondo os conceitos weberianos dos quais nos utilizaremos, e 

posteriormente faremos a relação com a teoria da excelência. Como resultados temos uma 

análise da importância da compreensão do indivíduo e suas relações, para entendimento do 

processo legitimação e comunicação no âmbito empresarial e, consequentemente, uma 

alternativa de compreensão para as relações públicas. 
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Introdução 

 

O artigo a seguir visa proporcionar uma explanação analítica, demonstrando como é 

possível compreender o âmbito empresarial a partir das relações do indivíduo, e a partir 

disso traçar estratégias comunicacionais que contribuirão para que a atividade de relações 

públicas seja considerada excelente. Para tal análise, nos utilizamos da pesquisa 

bibliográfica e de alguns conceitos chave proposto por Max Weber, como: ação social, 

relação social, dominação e legitimação. Buscaremos, então, relacionar tais conceitos com a 

teoria da excelência de James E. Grunig.  

O conceito de racionalização, que vem a moldar as ações sociais e as relações 

sociais, acaba por delimitar um padrão e uma condição do indivíduo de ser escutado pelo 

meio em que está inserido. Deste modo, quando o indivíduo se encontra num âmbito 

organizacional é estritamente necessário que ajam profissionais que consigam estabelecer 
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um relacionamento com e entre estes indivíduos. 

Neste âmbito, Weber nos traz um apoio aos conceitos de Grunig, buscando entender 

como a atividade de relações públicas vem a contribuir para que haja uma empresa eficaz 

através da comunicação e do relacionamento. Tal eficácia, que pelas definições pode ser 

entendida como legitimação na perspectiva de Weber, pode ser obtida quando há uma 

atividade de relações públicas excelente. 

Neste artigo, exploraremos a relação entre estas duas perspectivas, expondo 

inicialmente o que podemos entender por racionalização na perspectiva weberiana, a 

questão da ação social, relação social nas relações públicas, como funciona a dominação e a 

legitimação empresarial e como todas estas concepções interligadas contribuem para que 

haja um setor de relações públicas excelente e uma empresa com uma comunicação eficaz. 

 

  

Racionalização no moderno capitalismo ocidental 

 

Inicialmente é necessário compreender qual a concepção de racionalização com que 

Weber trabalha, “Weber investiga profundamente a trajetória do fundamento das ações 

humanas, das relações pessoais baseadas no tradicionalismo e no predomínio dos 

sentimentos ao princípio da calculabilidade e do racionalismo abstrato.” (VIEIRA, 1993 

p.179). Nessa investigação o objeto de estudo é o ocidente capitalista no qual o a 

calculabilidade atuava como princípio essencial para orientação de decisões e 

especialização técnica. 

 
Weber procurou explicar as formas que as sociedades ocidentais tomam e 

desenvolvem para se transformar em uma extensão última da 

modernidade. De modo diverso e oposto a Marx, uma vez que esse último 

afirmava que os fatores materiais foram elementos dominantes na história, 

Weber entendia que a existência de um princípio mais geral se fazia 

necessário para o entendimento de modelo de desenvolvimento das 

sociedades. (CARDOSO, 2008 p.259) 

 

No entanto, “embora o surgimento do capitalismo no ocidente esteja intrinsecamente 

relacionado a uma ética fundamentada no ascetismo e na previsibilidade das ações” 

(VIEIRA. 1993 p.180) é importante ressaltar que a existência do capitalismo não é vista por 

Weber como parte de um processo evolutivo civilizatório e específico de determinada 

época. Esta previsibilidade de ações presentes na racionalização será uma das coisas que o 

responsável pelo setor de relações públicas deve se ater, para expandir sua compreensão de 
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quais esferas sociais os indivíduos da organização estão envolvidos. Para compreender a 

racionalização Weber busca trabalhar com a noção de esferas sociais, para entender até que 

ponto, as ações do indivíduo são limitadas pelos meios em que este transita e, deste modo 

buscar calcular variáveis que justifiquem a ações e dominações sociais. Deve-se entender 

que racionalização se compreende por algo que é externo ao indivíduo, construções que se 

inicial subjetivamente, mas que levam a alguma ação com objetivos específicos que pode 

ser também associada à intelectualização. 

As formas de racionalidade partem então do princípio de tentar entender porque 

determinado indivíduo toma determinadas decisões, partindo da concepção de que este 

indivíduo é um produto de diversas esferas e portador de determinados valores. Vale 

lembrar que Weber compreende a estrutura social a partir do indivíduo, assim, podemos 

pensar que cada ação do indivíduo influencia na estrutura geral. Esta capacidade 

influenciadora é denominada por Weber de ação significativa “[...]ou seja, a capacidade de 

se utilizar dos componentes que se articulam no ambiente social na definição dos fins a 

serem buscados e dos meios a serem utilizados nesta busca.” (VIEIRA, 1993 p.182).  

Weber analisa o indivíduo, como um modificador da realidade em que vive, sempre 

buscando uma especialização técnica de acordo com o disponível, o ser humano é então 

visto como calculista e racional em suas ações. Conforme veremos tal especialização 

técnica, e adaptação do indivíduo ao meio, serão necessárias aos responsáveis pela 

atividade de relações públicas, já que estes devem compreender o meio em que o indivíduo 

está inserido gerindo relações sociais. 

 

Ação social nas relações públicas 

 

Devemos compreender que Relações Públicas são mecanismos originários da 

racionalização, no qual a organização, ao procurar agir com relação a fins determinados, 

tenta estabelecer uma reciprocidade com os públicos por meio da legitimação. Entender a 

sociedade e as suas instituições deve partir de uma análise do comportamento individual, 

pois a sociedade, os grupos, as organizações são manifestações de sentidos e significados da 

atividade humana. Incorre por isso a própria ideia de ação social, quem em Weber (2002, p. 

11) pode ser entendida como: 

 

[...] a conduta humana, cujos sujeitos vinculem a esta ação um sentido 

subjetivo. Tal comportamento pode ser mental ou exterior; poderá 
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consistir de ação ou de omissão no agir. O termo “ação social” será 

reservado à ação cuja intenção fomentada pelos indivíduos envolvidos se 

refere à conduta de outros, orientando-se de acordo com ela.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 Weber entende que a ação social pode ser determinada pelos elementos da tradição, 

dos valores, da afetividade e das relações com os fins estabelecidos. A ação tradicional está 

pautada na determinação dos costumes arraigados. A ação social com relação a valores está 

determinada pela “crença no valor – ético, estético, religioso ou qualquer que seja sua 

interpretação – absoluto e inerente a determinado comportamento como tal, independente 

do resultado” (SELL, 2009, p. 115). A ação afetiva pode ser uma “reação desinibida a 

algum estímulo extraordinário” (WEBER, 2002, p. 42). Deste modo, envolve a satisfação 

de um impulso condicionado por estados emocionais e afetos.  

Por fim, Weber define o último tipo de ação social, a ação social racional, que se 

divide em com relação a fins e com relação a valores. A ação social racional com relação a 

fins é percebida conforme (WEBER, 2002, p. 43) “quando envolve a devida consideração 

de fins, meios e efeitos secundários; tal ação também deve considerar atentamente as 

escolhas alternadas, bem como as relações do fim com outros usos possíveis do meio.” Já, a 

ação social racional com relação a valores também denominada como ação social racional e 

axiológica as ações de tal âmbito são “ações baseadas em emoções atuais quer de natureza 

tosca ou sublime” (WEBER, 2002 p.45). De acordo com as características desta, existe uma 

mescla entre a ação afetiva e a tradicional. 

Estes são os quatro tipos de ação definidos por Weber que servem de base para a 

relação social e posteriormente para as formas de dominação e legitimação de poder, que 

contribuem essencialmente para a formação da estrutura social a partir da ação do 

indivíduo4.Conforme vimos também Weber quando define as caraterísticas da ação social 

referente a fins, vemos que os indivíduos calculam racionalmente os objetivos da ação, 

através dos meios mais adequados ponderando como atingi-los.  

As atividades de relações públicas contribuem para a existência de uma empresa 

excelente quando auxiliam nessa conciliação de objetivos e aproximação com os públicos 

estratégicos. Ou seja, manter a ideia de um objetivo comum nos públicos, pensando no 

individuo como constituinte de relações, tal contribuição para que estes objetivos sejam 

alcançados, segundo Grunig ocorrem quando o executivo responsável pelo setor de relações 

                                                 
4 Weber define estes tipos de ações como tipos ideais. Estes são como réguas para medir a realidade em que 

estamos inseridos, de tal modo é possível que em determinados casos o indivíduo haja embasado por 

diferentes motivações. 
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públicas é membro da coalizão dominante, quando lhe é passado quais as metas a serem 

atingidas e melhoradas na comunicação. 

O indivíduo quando é configurado por uma ação com relação a fins, tende a 

ponderar os resultados, tais resultados devem ser vistos conforme Grunig: “Nossos 

participantes confirmaram que relacionamentos com tanta qualidade apenas existem quando 

a organização reconhece a legitimidade de públicos, ouve suas preocupações e lida com 

consequências negativas que possa causar a esses públicos” (GRUNIG, 2009 p. 45) logo, o 

relações públicas deve não só levar aos públicos os objetivos da coalização dominante mas 

também levar a coalizão dominante as demandas de tal público, vindo assim a configurar 

um sistema simétrico de duas mãos, no qual a empresa deve contribuir que existe por causa 

de seus públicos e para os públicos, logo ambos são dignos de crédito. 

 

  

Relações públicas como relação social 

 

Entende-se por relação social a associação de um ou mais indivíduos de modo 

recíproco, com alguma finalidade, sendo tal finalidade, explícita ou subjetiva e que venha a 

configurar algum tipo de ação. Conforme Weber (2002, p. 45), 

 
O termo “relação social” será usado para designar a situação em que duas 

ou mais pessoa estão empenhadas numa conduta onde cada qual leva em 

conta o comportamento da outra de uma maneira significativa, estando, 

portanto, orientada nestes termos. A relação social consiste, assim, 

inteiramente na probabilidade de que os indivíduos comportar-se-ão de 

uma maneira significativamente determinável. 

 

 Tal maneira significativamente determinável se refere ao fato de que tal relação se 

materializa de modo real e não apenas subjetivo, servindo assim como base de uma ação 

posterior, porém mesmo que ocorra essa ação mutuamente orientada não quer dizer que 

haja, o mesmo sentido subjetivo para a ação. As partes podem manifestar um 

comportamento diferente da de outra, mas existirá relação social. É desta maneira que, no 

contexto das partes envolvidas, a conduta de cada um compreenderá várias dimensões de 

motivos, posições, significados, intenções para a relação social.  

A base de compreensão de Weber parte do indivíduo como constituinte da ordem 

social e dos sistemas sociais vigentes, pois quando tal indivíduo se relaciona a outros 

indivíduos, tende a criar associações e instituições o que faz com que este passe a agir de 
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modo racional, ponderando suas ações e consequências. Grunig nos diz que “as 

organizações mais eficazes que estudamos confiavam nas relações públicas para auxiliar e 

estabelecer quais públicos de interesse, lhes eram estratégicos e então auxiliar a desenvolver 

relacionamentos estáveis com esses públicos” (GRUNIG, 2009 p.45).  

Grunig ainda nos diz na teoria geral da excelência em Relações Públicas que a teoria  

“oferece uma estrutura conceitual para a prática profissional de relações públicas, que, com 

aplicações e revisões adequadas em diferentes culturas organizacionais e nacionais, é um 

componente fundamental da gestão eficaz em todo o mundo” (GRUNIG, 2009 p.36). Logo, 

a teoria é necessária para que as ponderações de resultados sejam feitas eficazmente, se 

configurando como fundamental numa empresa excelente. Isso pode ser notado claramente 

quando é dito que: “abordagem de consecução de objetivos para a eficácia organizacional, 

que uma organização é eficaz se alcança objetivos que estabelece para si” (GRUNIG, 2009 

p.39) 

Weber nos diz que “uma relação simétrica existe apenas se em suas expectativas 

este relacionamento significar o mesmo para todas as partes envolvidas” (Weber, 2002, p. 

45). E Grunig nos diz que o sistema “Simétrico. Equilíbrio de interesses. Administra 

conflitos e melhora o entendimento com os públicos” (GRUNIG, 2009 p.62), logo este 

sistema é sem dúvida mesmo que um pouco utópico o mais útil para configurar uma 

organização como excelente. Grunig configura como atividade de Relações públicas 

excelentes: “Relações Públicas excelentes são aquelas estrategicamente gerenciadas, que 

alcançam seus objetivos e equilibram as necessidades da organização com as de seus 

principais públicos.” (GRUNIG, 2009 p.56) 

No que concerne às relações sociais que se configuram como “situação em que duas 

ou mais pessoas estão empenhadas numa conduta onde cada qual leva em conta o 

comportamento da outra de uma maneira significativa” (WEBER, 2002, p. 45). Através 

desta definição é possível notar que, o indivíduo é interdependente no meio em que se 

encontra e suas relações levam em conta a conduta comportamental do outro, assim para 

que haja uma dominação uniforme, ou uma ordem no meio organizacional é necessário que 

diferentes indivíduos trabalhem para um fim semelhante de acordo com objetivos 

semelhantes. 

Já, para Relações públicas há relações simétricas quando “quando a organização 

reconhece a legitimidade de públicos, ouve suas preocupações e lida com consequências” 

(GRUNIG, 2009 p.45), considerando o público importante, e criando ações para que essas 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 

 

características que mantem o funcionário na empresa, não se percam a empresa pode 

constituir sua própria legitimação e dominação acerca de suas ações. 

 

 

Dominação e relações públicas 

 

 Dominação e poder não fogem às ações sociais estabelecidas pela organização no 

decorrer de suas atividades. Quanto à dominação, esta é entendida como a probabilidade de 

obedecer a uma determinada ordem e está fundamentada em diversas razões de submissão. 

Pode ser determinada por considerações racionais, costumes ou por afeto e vir a gerar uma 

força coercitiva, ou a uma “obediência aceita”, em diferentes condições, elementos que 

servem potencialmente para a manutenção e estabelecimento de padrões de ação social e de 

legitimação. 

 No caso das organizações há uma necessidade de manter a dominação tanto no seu 

ambiente interno quanto externo. Na disposição interna a conformação da organização vai 

exigir que a vontade do dominador (por exemplo, o empregador) seja obedecida pelos 

dominados (empregados). Fora da organização vai depender do apoio externo voluntário, 

como dos consumidores. A condição da organização em não estar numa posição de impor 

sua vontade e, consequentemente, a busca por influenciar a conduta de outros a insere num 

conjunto de relações sociais estabelecidas, ou por estabelecer, com seus ambientes. 

A teoria se torna importante pois, quando uma organização tem pessoas que 

exerçam a atividade de Relações Públicas dentro dela, a delimitação de objetivos fica mais 

clara, possibilitando assim que sejam planejados modos eficientes de obter tais resultados. 

Quando os objetivos se referem a atingir os diversos públicos considera-se que tais 

indivíduos tenham uma opinião própria, vinda em grande parte de como a dominação 

exercida pela coalizão dominante se dá.  

Deste modo, o apoio individual pode ampliar o poderio de dominação ideológica, já 

que o indivíduo possui relações com outros indivíduos, nesse ponto a dominação 

carismática tratada acima se configura essencial. O objetivo da empresa deve ser também o 

objetivo do indivíduo, ele deve sentir-se parte do todo, como na lógica orgânica, “Os 

públicos podem apoiar ou se opor aos objetivos da administração. Também podem desejar 

que as organizações alcancem objetivos que são importantes para eles” (GRUNIG, 2009 
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p.63). Isto comprova o quanto o apoio dos públicos é essencial para a legitimação 

empresarial. 

 

Legitimação do poder 

 

Baseado nos tipos de ação existente e pautado no fato de que o indivíduo de certo 

modo aplica tais ações a fim de obter seus objetivos - tais objetivos normalmente são 

atingidos através das relações sociais, Weber caracteriza as formas de legitimação do poder 

e da dominação em três tipos: poder legal, racional e carismático5. 

A legitimação segundo Weber consiste num processo que leva a legitimidade a fim 

de aprimorar a compreensão sobre o que consiste a organização. A legitimação decorre da 

dominação que é o ato de exercer poder. Dominadores exercem o poderio, caracterizado 

como efêmero, logo é necessário que existam estratégias para que haja uma manutenção 

deste poderio.  

Como poder consiste no controle de vários indivíduos organizados diante de uma 

hierarquia, para que ele seja exercido, é preciso que haja um consentimento voluntário das 

pessoas que se submetem ao poder. A legitimação, portanto consiste em conseguir manter 

os colaboradores acreditando que tal sistema é o mais viável através de estratégias de 

manutenção, continuando assim a exercer a dominação. Analisando algumas estratégias de 

manutenção de poder, podemos notar a criação de mito, apesar da ideia de mito estar muito 

associada ao ideal grego, mito consiste frequentemente em uma estratégia de afirmar um 

senso comum, que faz com que os subordinados se sintam parte de algo maior, que tem 

uma história e um foco muito mais amplo. 

 

Adquirir legitimidade é, portanto, de acordo com Weber, uma questão de 

influência de crenças ao obter aceitação para o mito que é justificado pela 

existência da organização. Ampliando nas ideias de Weber, podemos 

compreender a legitimação como um processo estratégico onde a 

organização justifica sua existência ao público externo e tenta ‘cultivar’ a 

crença em sua legitimidade. (WAERRAS, 2007 p.2) 

 

Essa crença numa legitimidade real é extensiva e tende a se difundir, ações 

                                                 
5 O carismático tem como foco a ação afetiva que deriva das características individuais de um líder, tende a 

conseguir muitas vezes despertar em seus subordinados o estímulo extraordinário. A legitimação tradicional 

segue a perspectiva da dominação patriarcal. A legitimação legal está re  lacionada à ação racional (tanto a 

com relação a fins, quanto a com relação a valores, tem muita relação com a burocracia e com as legislações.  
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individuais evoluindo para ações coletivas e relações sócias, e assim sucessivamente. Como 

vemos, cada um dos tipos ideais de legitimação, tem sua característica específica, e todas 

estas características passam a parecer essenciais para que uma organização se perpetue.  

A organização que se baseia na dominação racional será estritamente burocrática, a 

legitimação que se basear na tradição cultivará continuamente crenças e tradições, e a que 

se basear no carisma se utilizará do caráter excepcional de líder, e do caráter extraordinário 

que este transpassa e os indivíduos servirão tal líder por achar que a missão do líder é a 

missão de todos, como parte do todo eles devem contribuir  (semelhante a um sistema 

orgânico), o mais curioso é que em certo ponto o carisma do líder passa a se tornar algo 

típico da empresa e deve tentar ser cultivado sempre. 

Para que o processo de legitimação efetive-se é então necessário que os ambientes 

acreditem que a organização é legítima, ou seja, que ela tem o direito de existir, tal direito 

de existir é reafirmado pelos que participam desta, e reconhecem-se como parte do todo, 

logo o indivíduo deve ser tão importante para a organização quanto a organização é para o 

indivíduo. A aprovação dos ambientes de trabalho é estritamente necessária já que se não 

houver reconhecimento de que tais ambientes constituem e reconhecem a legitimidade desta 

organização, esta pode perder sua posição o que se caracterizaria uma falha na dominação e 

poderia incitar a resistência por parte dos subordinados .O carisma então, se torna essencial 

para que se dê o processo de legitimação, Weber define carisma, não apenas como 

característica individual mas como valor simbólico que pode ser agregado a objetos e até 

mesmo a organizações, um estado de graça gerado, algo de excepcional e único. 

O grande desafio consiste então em tornar a empresa algo atrativo, na concepção de 

cada vez mais encantadora aos olhos dos colaboradores, aí entram profissionais 

especializados em cuidar de tal renovação e criação desta cultura e clima empresarial que as 

empresas nascem sem, as regras estruturantes que vem por trás de tais perspectivas se 

tornam então essenciais para suporte, e para a compreensão: 

 

A observação de Weber sobre o específico ‘estado de graça da instituição 

social’ combina bem com a visão moderna que algumas organizações são 

bem sucedidas por sua personalidade organizacional, aura mágica ou 

‘toque de Midas’ (Fombrun,1996). Parece ser uma crença compartilhada 

de que as relações baseadas na confiança e devoção atrativa para um 

caráter organizacional humanizado é essencial para o sucesso e 

sobrevivência da organização (Davies,Chun, Roper, e da Silva, 2003). Em 

função do declínio da ordem racional, organizações não querem ser 

percebidas como máquinas burocráticas racionais, mas sim como 
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entidades com personalidades organizacionais excepcionais e atrativas. 

(WAERRAS, 2007 p.5-6) 

 

A rotinização do carisma é algo visto como muito complicado já que o carisma está 

normalmente associado a uma característica extraordinária e efêmera, portanto quanto mais 

tempo se conseguir manter o toque de especial da empresa maior a chance da dominação 

exercida ser mais eficaz e duradoura. 

 

Conclusão 

 

Concluimos então que a compreensão de como se dão as relações socias internas e 

externas numa organização são extremamente importantes para os profissionais de relações 

públicas. Pois conseguindo compreender como se dá o ciclo comunicativo, desde onde 

parte até onde se reinicia, podemos mapear a informação, otimiza-la e quantifica-la. 

Podemos com tal otmização comunicativa, ouvir os públicos atingidos pela informação, e 

levar as demandas necessárias a coalisão dominante, possibilitando que o modelo simétrico 

de duas mãos se torne menos utópico e mais eficaz. A eficácia do setor de relações públicas 

contribuirá assim para uma excelência comunicacional. O indivíduo deve então ser 

compreendido, como alguém que leva o nome da empresa aos lugares em que passa, se este 

sabe quais os objetivos da empresa, e se identifica com os principios desta, ele amplia sua 

fidelidade a ela, pelo fato de ter suas principais demandas atendidas. Quanto mais pessoas 

acreditando na ideologia da empresa, maior a legitimidade atingida por esta, e maior a 

probabilidade de ampliação do capital, da racionalização das ações, fidelização do público e 

diminuição de conflitos internos. 
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