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Relatório 

A disciplina de Sociologia Econômica teve como objetivo compreender as diferenças 

entre o pensamento econômico e o sociológico sobre a construção dos mercados, e como os 

vários campos teóricos têm discutido este tema.  

Os quatro primeiros temas do programa da disciplina, que foram os que mais dedicamos 

tempo a estudar, são direcionados para explicar os conceitos da economia neoclássica, da 

sociologia clássica e a partir daí expor o desenvolvimento da Nova Sociologia Econômica e 

os três grupos de teorias que buscam explicar a dinâmica dos mercados: (a) redes – 

Granovetter; (b) instituições – Fligstein e Dimaggio; (c) performatividade – Callon.   

As principais divergências entre sociólogos e economistas estão na análise do 

comportamento dos agentes. Para o economista contemporâneo, o mercado resume-se ao 

nome dado ao encontro de uma curva de oferta e de uma curva de demanda, resultante do 

comportamento de agentes cujas relações estão esvaziadas de qualquer conteúdo social 

(Steiner, p. 31). O mercado da teoria econômica é um conceito muito abstrato que resulta de 

um processo de racionalização do conhecimento econômico – o mercado abstrato é o lugar 

adequado ao livre curso do comportamento do homo oeconomicus, que age movido pelo 

único objetivo do ganho econômico e de acordo com uma regra econômica de maximização 

do resultado de sua ação (Steiner, p. 33). A teoria da escolha racional – ponto de partida para 

teoria econômica moderna – o comportamento do agente econômico é, então, abordado em 

termos de escolha, real ou virtual: diante de alternativas os indivíduos escolhem o que deve 

produzir o melhor resultado – assim o comportamento é instrumental. Essa teoria torna-se 

bem menos simples quando se leva em conta a interação entre vários indivíduos, ou quando se 

consideram escolhas em um cenário incerto (Steiner, p. 33). Na Teoria da ação econômica, a 

ação é olhada de acordo com o modelo da ação racional instrumental, que está na base da 

teoria econômica. Ações econômicas racionais – o comportamento econômico em termos de 

teoria da escolha racional – permitem demonstrar a imbricação existente entre as duas formas 

de ação racional (valor e adaptação dos meios aos fins) 

Por trás de todos estes termos (ações não lógicas, auto-realizações, avaliações) percebe-se 

que no coração da racionalidade mercantil figura um comportamento que não depende apenas 

da racionalidade instrumental. Isto prova que os princípios de uma outra natureza devem ser 

utilizados para que se possa dar conta dos fenômenos econômicos (Stneiner, p. 27). A 

concepção abstrata do mercado utilizada pela teoria econômica permite estudar os fenômenos 

de interdependência que existem entre os diversos mercados, vinculados entre si para formar 

um sistema de mercados.  

Para Granovetter, as relações revelam a influência decisiva dos quadros relacional e 

institucional nos quais tem lugar a ação econômica – sem levar em conta essa influência, não 

se pode compreender ou avaliar o funcionamento do mercado (Steiner, p. 41). E assim 

podemos questionar, o mercado está realmente inserido nas relações sociais? E até que ponto 

vai esta inserção nas relações sociais? 

A sociologia econômica dirige atenção para as instituições (onde há relação mercantil), e 

não rechaça o princípio do comportamento egoísta, mas se propõe a observar o problema sob 

outro aspecto, isto é, mostrando que a análise sociológica é capaz de fornecer explicações 



melhores dos fenômenos mercantis do que a teoria econômica (Steiner, p. 29). Reconhecer a 

validade da teoria econômica não significa aceitar todas as suas elaborações. A teoria 

econômica produz conhecimentos úteis à ciência social, porém eles não são suficientes 

(Steiner, p.35). 

Os mercados surgem e desaparecem, e eles transformam as relações pessoais, e a criação e 

evolução do mercado depende de um grande número de condições sociais e políticas que 

contribuem para o funcionamento do mercado. A sociologia econômica busca seu caminho 

unindo análises sociológicas e econômicas de maneira a obter uma explicação melhor para os 

fatos socioeconômicos do que a explicação fornecida pela teoria econômica (Steiner, p.28). A 

sociologia econômica dirige atenção para as instituições (onde há relação mercantil) 

Para Granovetter as instituições sociais não brotam automaticamente, elas são construídas 

socialmente, e as relações revelam a influência decisiva dos quadros relacional e institucional 

nos quais tem lugar a ação econômica – sem levar em conta essa influência, não se pode 

compreender ou avaliar o funcionamento do mercado (Steiner, p. 28; 41).  

A contribuição da sociologia econômica é dupla: (1) descreve de maneira empiricamente 

sólida os dispositivos e os comportamentos sociais que atuam nessas formas de articulação 

que cercam a transação mercantil, e (2) procura elaborar proposições teóricas a respeito das 

formas de articulação que permitem as transações no mercado.  A sociologia econômica 

intervém, juntamente com comportamentos egoístas, para explicar o que se desenrola no 

mercado concebido como um fato social (Steiner, p. 37-38). 

Para Granovetter a sociologia econômica busca seu caminho unindo análises sociológicas 

e econômicas de maneira a obter uma explicação melhor para os fatos socioeconômicos do 

que a explicação fornecida pela teoria econômica (Steiner, p.28).  Os conceitos de 

embeddedness e a construção social da economia tem flexibilidade e capacidade de coexistir 

com um número de diferentes abordagens na sociologia. O conceito de enraizamento é usado 

para indicar que a economia pré-capitalista são partes orgânicas da sociedade e podem 

consequentemente não serem analisadas com a ajuda da teoria economia. Outras formas de 

inserção social são propostas por Zukin e DiMaggio: os outros tipos de enraizamento: 

político, cognitivo e cultural (STEINER, p. 42; SWEDBERG). 

O texto de Rafael Marques apresentou a Nova Sociologia Econômica (NSE). Esta 

considera errada a premissa da total racionalidade dos atores sociais, considerando que 

existem motivações multicritérios nas escolhas dos atores sociais, portanto utiliza o conceito 

de homo clausus em oposição ao homo oeconomicus (maximizador de utilidade) e homo 

sociologicus. Para a NSE as Redes são formas de apoio que dão sustentação as atividades, e o 

conceito de Capital social é útil para demonstrar como os recursos de indivíduos emergem em 

comunidades e grupos e associações, e define Capital Social como o “óleo das juntas das 

máquinas sociais”. Outro conceito importante é o da Legitimidade social (Exemplo teclado 

QUERTY), pois empresas que são eficientes desaparecem, e empresas que são ineficientes 

continuam no mercado. Custos sociais do desaparecimento de uma empresa pode ser alto. 

Assim, quanto mais legitimidade social maior é a aceitação pelos indivíduos. A NSE acredita 

que as questões sociais de legitimidade e de controle político-cultural são mais decisivas para 

a sobrevivência das organizações do que o jogo econômico. Um tema muito discutido durante 

as aulas foi o conceito de laços fortes e laços fracos. Laços fortes (família de primeiro grau e 

amigos) e laços fracos (demais contatos). Segundo esse conceito, os laços fracos permitem o 

alcance de objetivo, são as pessoas consideradas laços fracos que possibilitam a realização de 

contratos, parcerias ou até mesmo conseguir emprego. Junto a este conceito está a Confiança, 

que é analisada tanto pelo seu lado negativo: suborno, má fé, máfia, crime organizado; e o 

lado positivo: promoção, cooperação, vantagem para quem está inserido no grupo.  

Para a NSE os mercados são também construções que transportam memória e sua história, 

sendo fruto de uma evolução história, lenta e gradual. A abordagem econômica ortodoxa 



esquece o papel do Estado, mas para a NSE o desenvolvimento do mercado é permitido pelo 

Estado, porém é considerado como mais um elemento que deve ser entendido à luz da tese de 

incrustação (Embeddedness). 

François Collet e Cécile Raud-Mattedi apontam algumas lacunas na teoria do 

Embededness de Granoveter. Para Collet a abordagem de Granovetter torna-se rasa, pois 

enfatiza somente os comportamentos como condicionates as suas interações (redes). A crítica 

de Cécile Raud-Mattedi aponta que (a) o papel do estado não é devidamente considerado. As 

dimensões jurídicas e políticas não são analisadas sociologicamente no sentido de compor o 

modelo teórico. Os lobbys e as redes sociais que se ampliam para setores do estado. A sua 

análise considera a importância de regulação do Estado, mas considera que as redes 

interpessoais onde se expressam as relações de confiança garantiriam a regulação; (b) 

permanece atrelado à racionalidade instrumental: individualismo metodológico - agregação de 

ações individuais; (c) não há um aprofundamento sobre processos e mecanismos de 

imbricação e desembricação relacionados com a manutenção ou não dos laços e fronteiras de 

confiança; (d) ausência de apreensão da relações de forças invisíveis; (e) conceito de estrutura 

social designa unicamente relações interpessoais; (f) o conceito de rede é impreciso; (g) não 

aborda comportamentos oportunistas dentro da rede; (g) não reflete dimensões culturais; (h) 

visão intimista do laço social: parte do pressuposto que a confiança só decorre das relações 

interpessoais, necessário considerar ambiguidade dos comportamentos; (i) só se concentra na 

relação social por finalidade.  

Para Fligstein os Estados são fundamentais na construção dos mercados, e para tanto 

trabalha com o conceito de Estados reguladores e Estados interventivos, estes fornecem as 

bases materiais e institucionais para o funcionamento dos mercados e das empresas. As leis, 

também considerada como uma instituição favorece determinados grupos, pois elas não são 

neutras. Desse modo, o comportamento do mercado está sujeito às restrições de eficiência 

econômica. A empresa não é redutível a apenas interesses pecuniários. As economias 

capitalistas não apenas criam novos mercado constantemente, mas também conduzem a uma 

reentrada contínua da incerteza dentro e fora da economia. A sociologia econômica dirige 

atenção para as instituições (onde há relação mercantil). Os vários tipos de relações sociais 

nos mercados existem para resolver os problemas de mercados, como custos de agência, 

custos de transação, promover confiança entre vendedores e compradores. Segundo Fligstein  

Instituições estáveis podem ser desenvolvidas de várias formas. Alguns grupos 

chegam para dominar e impor um conjunto de regras e relações a outros grupos. 

Uma força externa, como um governo (que também é composto de campos), pode 

exercer a ordem e privilegiar a si mesma ou a seus grupos mais favorecidos. 

Algumas vezes, os grupos podem desenvolver uma coalizão política para 

negociar um resultado que proporcione regras para esses grupos, como sugerido 

pela teoria dos jogos. Se uma situação é suficientemente fluida e muitos grupos 

começam a aparecer, é possível para atores sociais hábeis ajudar grupos a 

superar suas diferenças propondo uma nova identidade para o campo. É 

importante reconhecer que a construção de instituições pode fracassar. 

Diferentes interesses e identidades de grupos podem impedir o surgimento de 

instituições estáveis. 

Já para Polanyi a criação dos mercados requer a existência dos Estados: o governo deveria 

intervir nos mercados para estabilizar e proteger os trabalhadores, bem como criar regras para 

guiar a interação entre os grupos de capitalistas.  Na Sociologia dos mercados a troca 

demonstra a estrutura social, a confiança (ou os mecanismos informais e formais). 

Conforme Beckert (2007) os mercados são arenas de interação social altamente exigentes, 

que só podem operar se três problemas de coordenação inevitáveis forem resolvidos: a) 

problemas de valor (preferências do ator); b) problemas de concorrência e c) problemas de 



cooperação.  Os mercados estão no centro da economia capitalista e embora, as empresas não 

estejam organizadas como mercados, as estruturas e decisões das empresas estão orientadas 

para o mercado. As economias capitalistas não apenas criam novos mercados constantemente, 

mas também conduzem para uma reentrada contínua da incerteza dentro e fora da economia. 

Já a teoria da performatividade pode ser tomada como uma crítica à natureza científica das 

teorias econômicas e utilizada para analisar a influência da ciência econômica sobre a 

realidade, ou seja, sua capacidade de moldar a economia. Segundo Michel Callon existe uma 

relação recíproca entre práticas sociais e teoria econômica, no sentido de que a teoria 

econômica não apenas representa as práticas sociais, mas também intervém nelas. Para 

Callon, a performatividade não elimina a escolha da economia, mas ela deve incentivar uma 

convergência das ciências sociais e uma melhor consideração da política e da organização das 

atividades econômicas, pois considera que valores não calculativos como instituições, normas 

e costumes são também agências que se incorporam à economia. O estudo do mercado dos 

morangos é um estudo empírico da performatividade na economia. Neste estudo demonstra-se 

como mudanças institucionais e tecnológicas forçam os administradores a acompanhar os 

novos tempos e mostrando a influência da rede sociotécnica. Segundo essa teoria, a influência 

da rede, ou do ator rede, exerce grande poder sobre a criação de mercados, como é o caso do 

mercado financeiro e a escolha do padrão elétrico (citados nos artigos). 

Conforme Fligstein, os institucionalistas focaram em analisar como a cognição e ação 

estão contextualizadas em regras de mercado, poder e normas. Já a escola de pensamento da 

performatividade vê a ação econômica como resultante de processos de cálculos que 

envolvem tecnologias e artefatos específicos que os atores empregam.  

 

Avaliação da disciplina 

 

A disciplina foi importante para que eu conhecesse a sociologia dos mercados. Tenho 

interesse nessa área de estudo e, em parte, atendeu as minhas expectativas. Eu tinha como 

objetivo escrever um artigo, mas não consegui sozinha.  

Dos temas discutidos, consegui compreender bem a teoria das redes de Granovetter e as 

instituições de Fligstein e Dimaggio, porém a teoria da performatividade de Callon não ficou 

tão clara. Talvez porque foi o último tema a ser tratado e as teorias anteriores ainda ecoavam 

na mente.  

 

Quanto ao programa da disciplina, embora bem elaborado, creio que necessita ser revisto em 

relação às leituras, dividindo-as em básica e complementar para cada item do programa. 

 

Achei válida a proposta das questões orientativas para nortear a discussão do tema com o 

grupo, mas para complementar sugiro uma atividade individual como “Notas de Aula” a ser 

feita após cada aula. Isso nos força a escrever sobre todos os temas discutidos. 

 

 

 

 


