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Nas últim as três décadas, os cientistas
sociais forjaram os conceitos de “economia
tradicional”, “econom ia inform al” , “distrito
industrial” e “especialização flexível” para
explicar a persistência de um a ampla varie
dade de form as de organização econôm ica
tanto no nível das em presas com o no das
econom ias regionais e nacionais. Entre as
características mais importantes na classifi
cação das organizações se destacam o n ú 
mero de trabalhadores, o tipo de relação de
trabalho, a escala da produção, o grau de
estandardização dos produtos, o m ontante
de capital e a tecnologia empregada. Tipica
mente, as interpretações oscilaram entre, por
um lado, a perspectiva dos pequenos negó
cios como modelos de produção ultrapassa
dos, fadados a desaparecer com a inevitável
chegada da produção em larga escala, e, por
outro, a visão dessas form as de produção
como funcionais e dependentes da dinâmica
da acum ulação capitalista m oderna. M ais
recentemente, uma nova interpretação sugere
que o sucesso econôm ico não está relacio
nado de maneira direta a características es
pecíficas, como tamanho da produção, nem
a uma lógica macroeconômica de longo pra
zo, mas às rotinas organizacionais de produ

ção, que são função de redes de relações
sim bólicas e sociais as quais, por sua vez,
refletem um contexto político e institucional
mais amplo.
Este texto reconstrói criticam ente este
debate e analisa as tentativas de explicação
dos princípios organizacionais através dos
quais indivíduos e fam ílias definem e con
trolam seus bens, forjam meios e mobilizam
recursos para criar e expandir suas ativida
des econômicas. O principal objetivo deste
ensaio é avaliar até que ponto existe um a
interpretação adequada da diversidade dos
processos organizacionais c dos resultados
econômicos da produção cm pequena escala.
No p rocesso de rev isão da literatu ra
sobre o tema, verificou-se que a discussão
sobre a produção em pequena escala apre
senta um a ruptura im portante, associada a
diferentes noções de m udança social e de
senvolvimento econômico. A primeira seção
deste texto analisa criticamente o modo como
as teorias sobre mudança social, moderniza
ção e desenvolvimento econômico fundamen
tam diferentes interpretações da capacidade
de crescimento e expansão da produção em
pequena escala. A segunda seção discute
as razões por que os estudos dentro do mar-
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co da inform alidade não são capazes de su
perar uma visão dualista que lim ita a com 
preensão e a explicação da diversidade dos
processos de organização produtiva. A ter
ceira seção analisa o redirecionam ento dos
estudos sobre os pequenos negócios p ro 
posto pelos enfoques da escolha racional,
dos custos de transação e da sociologia eco
nômica. A questão central do debate deixa
de ser se as pequenas empresas têm capaci
dade de crescer e de gerar emprego: o que se
busca indagar são as condições que possi
bilitam o crescimento e a geração de em pre
go. A p e sa r das d ife re n ç a s e n tre essas
perspectivas, todas compartilham a visão de
que, além de os pequenos negócios estarem
organizados, suas form as organizacionais
merecem atenção. Os estudos apresentados
na terceira seção buscam explicar as condi
ções sociais e econômicas da produção em
pequena escala e as maneiras como as dife
rentes economias resolvem problemas equi
valentes, dependendo dos nexos dinâmicos
entre as empresas e o contexto institucional,
político e tecnológico em que se encontram.
N a conclusão do ensaio, são sugeridas no
vas linhas de pesquisa.
As Teorias sobre Mudança Social,
Modernização e Desenvolvimento
Econômico — Lógica Única e Inevitável
de Mudança Social ou Processos
Contínuos de Reconfigurações?
Entre as idéias mais importantes e dura
douras nas Ciências Sociais estão as de mu
d an ça social, m o d ern ização e d e s e n v o l
vim en to ec o n ô m ic o c o n stru íd as so b re a
associação causal entre os conceitos de d i
visão do trabalho, eficiência e riqueza, for
mulada por Adam Smith há mais de dois sé
culos. Segundo esse pensador, melhoras na
produtividade {output per unit input) depen
dem de maior divisão do trabalho: quanto
mais específicos forem os trabalhos manuais,
mais os trabalhadores podem melhorar suas
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habilidades e economizar tempo para passar
de uma atividade a outra. Por outro lado, a
divisão do trabalho depende da extensão do
m ercado: som ente quando a dem anda por
produtos é grande, é possível ativar a dinâ
m ica auto-sustentável do increm ento cons
tante da eficiência através da divisão do tra
b alh o , que re tro a lim e n ta a ex p a n sã o do
mercado. Em suma, quanto m aior o mercado,
maior a divisão do trabalho e maior a eficiên
cia da indústria e, portanto, maior a Riqueza
das Nações.
Karl Marx (1990), nessa m esm a linha de
pensamento de Adam Smith (1976), desen
volveu o seguinte argum ento: o processo
contínuo de desenvolvim ento das necessi
dades humanas e a capacidade para satisfazê-Ias constitui o motor central da tendência
de longo prazo do desenvolvim ento tecno
lógico. A divisão do trabalho em um conjun
to de atividades separadas é o princípio do
desenvolvim ento econôm ico, que dirige o
processo de com petição contínua para au
mentar a eficiência e o lucro. Para Marx, a
especialização do trabalho m anual e a con
centração de capital são características cen
trais da p ro d u ção ca p ita lista, que define
posições e influencia outras formas de pro
dução e a própria direção do desenvolvimen
to das forças produtivas.
A idéia da inevitabilidade do progresso
através da especialização foi um dos grandes
tem as dos escrito res clássico s. E nquanto
Adam Smith argumentou sobre a propensão
hum ana in ata para “tru ck a n d b a rte r f o r
advantage”, Karl M arx falou sobre a em an
cipação do homem e a realização com pleta
de suas potencialidades através do domínio
sobre as forças da natureza. Para ambos, o
“motor da história” é a luta inevitável para
incrementar a eficiência produtiva através da
lógica rigorosa da subdivisão do trabalho.
A pesar de ambos argum entos concordarem
com a convergência entre as estruturas eco
nôm icas e o progresso da industrialização,
eles discordam em relação ao tipo de organi-

ah, an social que esse progresso impulsiona.
Kiiquanto, para Smith, a sociedade moderna
ii-nilc ií integração progressiva, para Marx,
i*la I c ik Ic a criar formas de diferenciação e
polarização conflituosa.
Tipicam ente, na construção teórica de
Smith c de Marx, a produção em massa - a
com binação de m áquinas especializadas e
mão-de-obra não especializada na produção
dc bens estandardizados - constitui a forma
dc organização industrial mais produtiva nas
sociedades capitalistas, ou seja, o ótimo eco
nômico em termos de eficiência industrial.
Q ualquer forma de organização econôm ica
de produção e troca que desvie do mercado
eficiente - definido como sistema de proprie
dade privada dos meios de produção em lar
ga escala - está fadada a ser superada pelas
mais próximas ao modelo. Segundo essa pers
pectiva, produção em pequena escala não
pode criar a dinâmica de especialização; logo,
também não gera o incremento da produtivi
dade nem, finalmente, a acumulação.
E sse quadro p erm an ece desde então
como a matriz central de interpretação da in
d u strialização e do desenvolvim ento. Por
volta de 1950, os economistas pertencentes
à corrente dom inante das teorias do desen
volvim ento1 estavam de acordo em relação à
idéia de que o caminho da industrialização
era estreito. Portanto, a rápida modernização
e a decolagem do crescim ento auto-susten
tável passavam necessariam ente por um a
estratégia de industrialização acelerada com
base na produção em larga escala, capital
intensivo e tecnologia moderna. Essas es
tratégias de desenvolvim ento, que ignora
ram o p o tencial das pequenas em presas,
tinham as grandes empresas como a base do
crescim ento econôm ico, um a vez que elas
garantiriam a necessária economia de esca
la, alta produtividade e eficiência. Nessa pers
pectiva, as pequenas empresas estavam, na
m elhor das hipóteses, desem penhando um
papel transitório nos países que ainda não
haviam alcançado a fase mais avançada de

desenvolvim ento. E sperava-sc que, com o
desenvolvim ento econôm ico, o núm ero de
pequenas em presas dim inuísse.
E sse paradigm a clássico está tam bém
presente nos estu d o s co rren tes de d esen 
volvimento.2 Tipicamente, um paralelo é tra
çado en tre, p o r um lad o , a tra n siç ã o da
sociedade agrária da pequena propriedade
camponesa para o capitalismo industrial ex
perim entada pela Inglaterra e, por outro, o
processo de desenvolvimento atual dos paí
ses em desenvolvim ento. Ambos são inter
pretados com o a h istó ria do progresso da
autarquia (pré-capitalismo) em direção à es
pecialização (capitalism o), especialização
essa que m ostraria a necessidade de refor
mular as instituições políticas de acordo com
os requisitos do aum ento da produtividade.
N esse sentido, a criação das condições de
crescimento econômico sob o m odelo capi
talista, definido como o crescimento da pro
dutividade com base na especialização, passa
necessariam ente pela dissolução das estru
turas sociais pré-capitalistas quo restringem
o mercado para os insumos produtivos - ter
ra, trabalho e capital - e pela construção de
um contexto institucional adequado. No vo
cabulário marxista, the commoclification dos
fatores de produção é a condição necessária
para o desenvolvimento econômico. Em ou
tras palavras, define-se um certo tipo de contex
to institucional e de organização econômica
que é u niversalm ente necessário para au 
mentar a produtividade e a riqueza.
Nos estudos de organização industrial,
a explicação de Alfred D. Chandler (1990) para
o sucesso industrial das corporações m o
dernas é um dos exem plos mais influentes
desse paradigma. Segundo Chandler, existe
uma lógica dinâmica de crescimento e com 
petição que dirige o capitalism o industrial
moderno, lógica essa que foi entendida e pro
movida pelos gerentes e executivos das or
g a n iz a ç õ e s d o m in a n te s no p ro c e ss o de
crescim ento econôm ico e de transformação
social nas nações industrializadas. A lógica
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da em presa dirig id a por gerentes é assim
definida:
“as vantagens de custo que as econom ias de
escala e de âm bito obtêm nas indústrias inten
sivas em capital e tecnologicam ente av an ça
d as. N essas in d ú stria s, as fá b ric a s g ran d es
podem produzir produtos com custos mais re
duzidos que as pequenas, porque o custo por
unidade dim inui proporcionalm ente ao in cre
m ento do volum e dos produtos (econom ia de
escala). Além disso, as unidades industriais gran
des podem u tilizar, p ara p ro d u zir d iferentes
produtos, as m esm as m atérias-prim as, os m es
m os m ateriais sem iacabados e processos p ro 
dutivos interm ediários (econom ia de âm bito).”
(C handler, 1990, p. 132).

E ssas v an tag en s p o te n cia is de custo
são somente possíveis quando algumas con
dições são estabelecidas. Uma delas é o flu
xo constante de recursos que assegurem a
utilização da capacidade instalada, o que
depende do desenvolvimento do sistema de
transporte e comunicação (estradas, telégra
fo, navio a vapor). A outra condição é a cria
ção de um sistema de distribuição e marketing
nacional e internacional que garanta o fluxo
de produtos desde a produção até a distri
buição. A competição depende, portanto, de
inovação e de estratégias para criar novos
mercados assim como de investimentos em
pesquisa e tecnologia para melhorar a quali
dade e baixar custos. Os gerentes selecio
nam melhores matérias-primas e organizam
serviços de m arketing m ais efetivos. Eles
também procuram a diferenciação dos seus
produtos e a entrada em mercados com maior
potencial de crescimento. Valendo-se dessas
estratégias, as empresas crescem horizontal
mente (com a compra de empresas competi
doras) e verticalm ente (com o controle das
matérias-primas e das atividades de coloca
ção dos produtos no mercado). Essa compe
tição o ligopólica “oferece a dinâm ica de
crescim ento contínuo - das em presas, das
indústrias que participam e das economias
nacionais nas quais op eram ” . (C handler,
1990, p. 132)
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A teoria de Adam Smith dos mercados
que se autogovernam e a visão m arxista da
tendência a longo prazo do desenvolvim en
to das forças produtivas não só obscurecem
a nossa compreensão de como os mercados
funcionam concretam ente com o estruturas
sociais,3 mas também fortalecem a idéia de
que a ação econôm ica precisa n ecessaria
m ente estar desconectada de quaisquer ti
pos de re la ç õ e s n ão e c o n ô m ic a s p ara
constituir uma “economia capitalista moder
na”. A pressuposição, vastamente aceita nas
Ciências Sociais, de que, quanto m ais dife
renciadas forem as esferas sociais, mais m o
derna será a economia - com mercados que
funcionam m ais eficientem ente - pode ser
enganosa, um a vez que leva à naturalização
de um contexto institucional específico como
condição necessária para o desenvolvim en
to econômico. Todas as econom ias que não
se adequam ao m odelo da “ec o n o m ia de
mercado” são, em conseqüência, autom ati
cam ente classificadas com o “atrasad as”, e
menos esforços sistem áticos são dedicados
a com preender e explicar com o e por que
outros contextos institucionais permitem que
diferentes organizações econômicas operem.
U m a vez que as produções em pequena es
cala são tipicamente organizadas com laços
de p arentesco ou de am izade, os estudos
tendem a interpretá-los com o obstáculos à
modernização, como legados do passado que
devem e vão desaparecer. Esse tipo de pers
pectiva não explica as diferenças entre as
formas organizacionais e o papel dos con
textos institucionais específicos para o su
cesso ou fracasso dos pequenos negócios.
Essa perspectiva também apóia a formu
lação de políticas públicas nos “países em
desenvolvim ento”, gerando problem as tais
como “a síndrome do econom ista visitante”
descrita por Albert Hischman (1986): o hábi
to dos economistas de darem conselhos pe
rem ptórios, prescrevendo, para econom ias
heterogêneas na A m érica L atina, receitas
segundo princípios econôm icos e rem édios

com suposta validade universal. Na mesma
linha, Biggart e Hamilton (1992) criticam a
explicação neoclássica do capitalism o asiâlico e argumentam que o próprio sucesso da
experiência asiática questiona as bases da
teoria geral do capitalismo e a idéia de que
determinadas formas de organização como a
em presa familiar e os aglomerados industriais
são “aberrações de economias em desenvol
vimento”. M ostram que as empresas familia
res e os aglom erados industriais não apre
sentam tendências de desaparição ou de di
minuição nos “países desenvolvidos” como
previsto por essa teoria.
Perspectivas alternativas à visão de uma
lógica profunda de m odernização e indus
trialização definem mudança social e desen
v o lv im e n to e c o n ô m ic o com o p ro c e sso s
contínuos de transformação, menos coesos,
mais contingentes e diversos. Essas in ter
pretações do desenvolvimento como produ
to de estruturas institucionais, políticas e
culturais m ais localizadas redirecionam a
atenção para as práticas de organização pro
dutiva e abrem novas alternativas para a com
preensão das condições sociais de formação
e operação da produção em pequena escala.
Estas novas perspectivas podem ser extraí
das de várias construções teóricas, tais como
a idéia weberiana de história e o novo concei
to de evolução da biologia contemporânea.
M ax W eber (1978) entendeu a história
como um fluxo infinito e caótico, em que as
diferentes dim ensões da vida social estão
contínua e simultaneamente mudando, refor
çando-se e bloqueando-se um as às outras.
A realidade social não é um sistema estrutu
rado, e as mudanças sociais não são resulta
do de um último fator localizado em uma das
esferas sociais (por exemplo, as forças pro
dutivas na estrutura econômica). Para We
ber, não existe uma lógica inevitável e única
de mudança social. O conceito de “afinidade
eletiva” postula um tipo especial de associa
ção e relação causai entre as diferentes d i
m ensões sociais. E ssa associação pode ser

mais adequada ou inadequada; pode influen
ciar, excluir ou reforçar as diversas dimensões
sociais e pode, também, carregar diferentes
graus de afinidade. A direção da causalidade
e o relativ o peso dos fato res so ciais não
podem ser definidos a priori, eles precisam
ser definidos pela análise histórica.
Por exemplo, Weber explicou que a mo
dernização do Estado e a m odernização da
economia na Europa tiveram algumas carac
terísticas similares e significativas: a concen
tração dos meios de produção e a construção
de um aparato burocrático (sistemas legal e
administrativo). Esses fatores ocorreram si
multaneamente, reforçando-se um ao outro,
mas nenhum originou o outro, nem tiveram
necessariamente as mesmas causas. Com par
tilharam, sim, as mesmas circunstâncias his
tó ricas, tais com o o su rg im en to de um a
instituição legal previsível - leis gerais racio
nais e juizes atuando sob o marco da lei - ,
condição necessária mas não suficiente para
o surgim ento de um Estado m oderno e de
um capitalism o moderno. A questão típica
que guia as explicações históricas de Weber
é: por que esses fenôm enos são o que são
(em sua particularidade) e não algo diferen
te? Sua análise sempre deixa claro que pode
riam ser diferentes.
De acordo com a visão weberiana da his
tória, as condições que foram im portantes
para o surgimento de um tipo de organiza
ção econômica não são parte de um a “Teoria
Geral do C ap italism o ” no sentido de que
constituem “As C ondições” que devem ser
encontradas em qualquer lugar e em qual
quer m om ento onde exista “C apitalism o” ,
Como Weber diria, determinadas condições
foram importantes em um momento específi
co, mas, em outro, poderiam não ser. Por isso,
os estudos que tentam aplicar as condições
encontradas por W eber com o se elas fos
sem parte de uma Teoria Geral não estão no
“espírito” da sociologia weberiana.
Como explicitou Guenther Roth (1996),
distintas formas de capitalism o coexistem e
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os co m ponentes trad icio n ais e m odernos
persistem no capitalism o contem porâneo.
David Stark e Lazlo Bruszt também defende
ram a idéia de que “capitalism o como con
ceito só é analiticam ente interessante em
plural”. (Stark e Bruszt, 1998, p. 3). Charles
Sabei e Jonathan Zeitlin (1996) argumentam
que a produção artesanal e a produção em
massa coexistiram, e que esta última não deve
ser considerada a única via de progresso tec
nológico, assim como não se deve entender
a produção artesanal como uma atividade eco
nômica subordinada e típica do estágio tradi
cional do desenvolvimento econômico. Mark
Granovetter (1984,1995) também apontou para
a estabilidade e predominância de unidades
econôm icas pequenas, dem onstrando que
a importância das estruturas sociais das ati
vidades em presariais de pequena escala não
depende do fracasso ou da ausência de ins
tituições m odernas. E le m ostra que laços
sociais de migração e etnia ou qualquer ou
tro laço de com unidade pode, sob certas
condições, fornecer os recursos necessários
para as firm as prosperarem num contexto
moderno. Biggart e Hamilton (1992) mostra
ram que as atividades econôm icas na Ásia
se desenvolvem em um contexto institucio
nal e em organizações econômicas radical
m ente diferentes do contexto ocidental e,
apesar disso, são econom ias com petitivas
que encontraram um nicho no m ercado in 
ternacional.
Uma corrente da teoria evolucionária da
m udança econôm ica se baseia na pressupo
sição de que “m udança ocorre através de
processos análogos à evolução biológica: a
variável ou sistem a em estudo estão sujei
tos a variação ou perturbação aleatória; e
mecanismos crivam esta variação” (Nelson,
1994, p. 109). A atenção se volta para os pro
cessos dinâmicos: para o movimento de algo
no tempo, para a maneira como algo muda de
um momento para outro. Como Richard N el
son explica, “aprendizagem ou adaptação
podem ser modelados em termos de mudan
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ça na distrib u ição das p robabilidades das
p o ssív eis açõ es dos ato res em q u a lq u e r
momento, como resultado da retroalim enta
ção de algo que eles tentaram antes e de suas
conseqüências”. (Idem, p. 115) Desenvolven
do esta visão, Síark e Grabher (1997) argu
m en tam q ue o qu e dá v a n ta g e m n ão é
absoluto ou invariante. D epende do entor
no, e um a vez que este muda com o processo
de seleção, o que dá vantagem hoje, pode
não dar amanhã. Mais ainda: o que é o mais
ajustado em um dado contexto econômico,
político e cultural, pode não ser em outro.
Stark e Bruszt enfatizam a noção de mu
dança social como um processo contínuo de
transform ação - “rearranjos, reco n fig u ra
ções, e recombinaçoes das múltiplas lógicas
sociais que são a sociedade m oderna” (Sta
rk e Bruszt, 1998, p. 7). Essa perspectiva foi
desenvolvida em diferentes estudos sobre o
desenvolvimento científico, inovação tecno
lógica, funcionamento de organizações eco
n ô m ic as, tra n s fo rm a ç õ e s p o lític a s e de
propriedade, entre outros eventos históricos.
Por exejnplo, Stark e Grabher (1997) discu
tem a importância da diversidade organizacio
nal e das múltiplas vias de desenvolvimento,
notando que os legados institucionais não
são sim ples resíduos do passado, mas po
dem servir de valiosos recursos para o futu
ro. Eles criticaram a idéia de que existe um
tipo de contexto institucional, um tipo de
organização econôm ica e relações sociais
que são as m ais apropriadas para alcançar
eficiência e, portanto, crescimento econômi
co. Tomando em prestada aos biólogos con
te m p o rân eo s a n o ção de e v o lu çã o , eles
argumentam que não existe um processo uni
dimensional de otimização, uma única trajetó
ria de formas mais primitivas a mais avançadas
de organização, que seria a mais ajustada de
todas. Só podemos falar de um ajuste compa
rativo e tolerante. Em suas palavras:
“evolução se dá ao longo de diversas vias, as
quais não necessariam ente levam a m udanças
ótimas. O fato de que algum as das vias de de-

sen v o lv im en to p roduzam soluções in e fic ie n 
tes e resultados subótim os não é indicação de
fracasso evolutivo, mas p recondição de sele
ção evolutiva: sem variedade, não existe ev o 
lução” (Stark e G rabher, 1997, p. 4).

Em função disso, os autores afirm am
que, em mercados livres, a competição “não
favorece necessariam ente a form a organiza
cional mais ajustada e mais eficiente: compe
tição de mercado não é um otimizador” (Idem ,
p. 4).
Charles Sabei e Jonathan Z eitlin pro
põem um a alternativa de explicação para o
sucesso da produção capitalista em m assa
na Europa ocidental. Em oposição às pers
pectivas históricas da produção em m assa
como única forma de mecanização possível
sob condições históricas favoráveis, ele ar
gum enta que esse sucesso foi “o resultado
de escolhas coletivas im plícitas, que resul
tou de incontáveis pequenos conflitos, que
favoreceram essa form a de mecanização, e
não outras tecnologicam ente também v iá
veis” (Sabei e Zeitlin, 1996, p. 134). Em vez
de um a visão de organização industrial como
resultado de lógica im anente da m udança
tecnológica, ele adere a um a visão de orga
nização industrial com o resultado de lutas
sociais. Mas lutas sociais que tam bém não
respondem a uma lógica imanente. D em ons
tra que existiram alternativas para a produ
ção em massa, como a especialização flexível
(econom ias baseadas em m áquinas não es
pecializadas e trabalhadores altamente capa
citados) no século XVIII. O surgimento da
produção em massa e as mudanças tecnoló
gicas são explicados pela distribuição de
poder e por idéias visionárias de desenho de
m áquinas, e não por um critério intrínseco
de eficiência que leve a decidir entre possí
veis soluções para os problemas industriais.
Como ele argumenta, a noção de um cam i
nho estreito de desenvolvim ento industrial
não explica a organização econômica de mui
tas regiões in dustriais fam osas do século
X IX . P eq u en a s em p resas n essas reg iõ es

desenvolveram e exploraram novas tecnolo
gias sem se tornarem grandes; e grandes
em presas que em pregaram tecnologias so 
fisticadas e caras desde o início não se con
centraram na produção de produtos estan
dardizados.
A produção artesanal é, então, sugerida
como um modelo alternativo de desenvolvi
m ento tecnológico. A interrupção dessa li
nha de progresso tecnológico não foi resul
tado de problem as internos ao modelo, mas
de um entorno não favorável - político, ins
titucional e econôm ico - no qual o modelo
teve de funcionar. Como Sabei argumenta,
para entender a vitalidade das regiões indus
triais, devem os abandonar a idéia de leis histó
ricas de progresso e im aginar um m undo teórico
no qual a te c n o lo g ia p o d e ria , em p rin c íp io ,
d e s e n v o lv e r-s e de d ife re n te s m a n e ira s: um
mundo que poderia ter sido distinto e, portan
to, um m undo com alternativas abandonadas,
mas potencialm ente viáveis. “ (Idem, p. 161).

N esse mundo, qualq u er conhecim ento
sobre a m anipulação da natureza pode ser
elaborado, a realização das possibilidades
tecn o ló g ica s d ep en d e d a d istrib u iç ã o de
poder e riqueza na sociedade e as escolhas
tecnológicas, um a vez realizadas, implicam
investim entos substanciais em equipam en
tos e conhecimentos, limitando escolhas fu
turas.
Dualismo, Segmentação
e Setor Informal
Sob o paradigma de uma lógica única e
inevitável de modernização, um a nova expli
cação do papel das pequenas em presas no
desenvolvim ento econôm ico surgiu no iní
cio dos anos 1970. Os estudos abordaram o
seguinte paradoxo: em meio a contextos ins
titucionais nada favoráveis e a expectativas
acadêm icas e políticas adversas,4 a produ
ção em pequena escala persistiu e absorveu
parte im portante do em prego industrial. As
an álises d em o n straram que, apesar de as

grandes empresas absorverem a maior parte
do investim ento total, elas geraram apenas
pequena parte do emprego industrial.5 Para
lelam ente, estudos dirigidos para o proble
ma de desemprego e pobreza nos países em
desenvolvim ento6 tam bém concluíram que
parte considerável da população nas áreas
urbanas trabalhava em atividades de peque
na escala ou por conta própria. Esses estu
dos concluíram que a qualidade do emprego
era mais im portante que o nível de desem 
prego, uma vez que a ausência de benefícios
sociais como o seguro de desemprego cria a
necessid ad e de geração de renda m esm o
baixa e em condições de trabalho precárias.
Foi nesse contexto que o conceito de
setor informal surgiu para explicar a persis
tência da produção em pequena escala e da
im portância do auto-em prego. A pesar das
diferentes definições e explicações, os ter
mos setor inform al, economia informal, in
formalidade e informais incluem algumas ou
todas da seguintes características:
"em presas em pequena escala, pequenas ofici
nas, e m icroem presas com pouco capitai e com
níveis de produção que dependem do uso in 
ten siv o de m ão -d e-o b ra; trab alh ad o res au tô 
n o m o s com p o u c a in stru ç ã o , tra b a lh a d o re s
subcontratados, trabalhadores não protegidos
ou parcialm ente protegidos, relações de traba
lho não reguladas ou atividades que operam à
m argem da lei; atividades que não contam com
m ecanism os fiscais e de contabilidade e stan 
dardizados; serv iço dom éstico, atividades de
cooperativas ou de associação com pouca ou
n en h u m a se p ara ção entre trabalho e capital:
com ércio eventual ou vendedores de rua, inde
pendente da fonte dos bens; produção de su b 
sistência direta” (R akow ski, 1994).

Como podemos ver, a definição é muito
ampla, e muito tempo foi dedicado a discutir
o conceito de informalidade com poucos re
sultados significativos. A seguir reconstrui
rei o debate, en fatizan d o as im plicaçõ es
m etodológicas e analíticas das três princi
pais perspectivas: (1) os estudos desenvol
vidos dentro do Program a de Em prego da
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Organização Internacional do Trabalho (OIT)
e do Programa Regional de Emprego da Am é
rica Latina (PREALC); (2) a Econom ia não
regulada de Hernando De Soto (1989); e (3) a
articulação estrutural de A lejandro Portes
(1994).
Os Primeiros Estudos
do Setor Informal
O primeiro trabalho que apresentou uma
clara definição do setor inform al, servindo
de referência para a discussão posterior foi
o estudo sobre o emprego e renda desenvol
vido no Q uênia pela O rganização Interna
cional do T rab alh o (OIT, 1972). O setor
informal foi originalmente definido sob a óti
ca da produção como com posto por estabe
lecim entos econ ô m ico s o rg an izad o s com
capital lim itado e intensivos em trabalho,
contando com um pequeno núm ero de tra
balhadores, principalm ente não-assalariados.7 Os critérios para a classificação dos
estabelecimentos em formais e informais fo
ram assim definidos:
® e stab e lec im e n to s eco n ô m ic o s fo rm ais:
barreiras à entrada, dependência de recur
sos externos, propriedade anônim a, pro
dução em larga escala, processos produti
vos intensivos em capital e com tecnolo
gia importada, mão-de-obra com qualifica
ções adquiridas por meio do sistema formal
de ensino e mercados protegidos por meio
de tarifas ou quotas;
® estabelecim entos econôm icos inform ais:
facilidade de entrada, recursos de origem
doméstica, propriedade fam iliar ou indivi
dual, produção em pequena escala, pro
cessos produtivos intensivos em trabalho
e tecnologia adaptada, mão-de-obra quali
ficada fora do sistem a formal de ensino,
mercados com petitivos e não regulados.
As atividades informais foram interpre
tadas com o o resu ltad o de d eseq u ilíb rio s
o riu n d o s do p ró p rio d e s e n v o lv im e n to

econômico como, por exemplo, um descom
passo entre crescim ento demográfico, urba
nização e criação de novos em pregos. Os
estudos específicos da OIT para a América
I ,atina, feitos pelo Programa Regional (PRE/VLC) compartilharam essa visão e definiram
o setor inform al com o um setor com posto
pelas atividades com baixo nível de produti
vidade e desenvolvidas por trabalhadores
autônom os em em presas pequenas ou não
organizadas. E sse setor seria resultado do
tipo de desenvolvim ento capitalista na re 
gião que gera pouco em prego para um a
população u rbana em crescim ento ac ele
ra d o .8
Pequenas empresas eram tidas como al
ternativa ao desem prego em que os traba
lhadores estariam presos a uma situação de
pobreza e estagnação, um a vez que essas
organizações econômicas eram vistas como
incapazes de acumulação e lucro, em função
da falta de mecanismos modernos de organi
zação e administração. Essa visão estabele
ce uma associação direta entre pobreza e setor
informal, e está muito próxima do conceito
de marginalidade.9 A orientação predominan
te dos atores eco n ô m ico s nesse seto r se
contituiria em estratégias de sobrevivência,
em oposição à orientação capitalista, de ge
ração de lucro e de acumulação de capital.
Essa outra “racionalidade” - sobrevivência
em vez de lucro - era explicada como intima
m ente relacionada às características estru
tu ra is da p ro d u ç ã o : p o u co c a p ita l, uso
intensivo de m ão-de-obra fam iliar e ausên
cia de regulação.
D e acordo com essa p ersp ectiv a, os
contextos institucionais e as políticas eco
nômicas não constituem variáveis importan
tes para explicar os resultados econômicos
das empresas, os quais dependem, “em últi
m a in stan c ia” , do tam anho das em presas
entre outras características organizacionais.
Essa explicação convencional do setor in
formal assume que a m odernização econô
m ica deve conduzir a espaços econôm icos

homogêneos com postos por em presas gran
des organizadas segundo as norm as ju ríd i
cas fo rm ais e o tra b a lh o a ssa la ria d o . A
heterogeneidade do espaço econômico é ex
plicada não só por condições conjunturais
tais como ciclos de recessão e crescim ento
como também por políticas macroeco- nômicas (ajuste estrutural, subsídios de bem-estar, etc.).
Esses trabalhos não foram capazes de
explicar nem a persistência dos níveis de in
formalidade em períodos de crescimento da
demanda de trabalhadores pelo setor moder
no, nem as histórias de expansão das peque
nas empresas. Apesar das evidências de que
auto-em prego e desem prego estão associa
dos, verificou-se que as pequenas e microempresas são mais do que um fenômeno tran
sitório ou cíclico, um a vez que o número de
pequenas e micro-empresas não diminui em
períodos de expansão econôm ica.10
A literatura sobre o tem a tam pouco é
capaz de explicar a capacidade das coletivi
dades humanas para a iniciativa empresarial e
o auto-emprego em períodos de crescimento e
recessão, uma vez que assume essa capacida
de como dada. A experiência de várias comu
n id ad es que não foram c a p az es de cria r
atividades econômicas alternativas, apesar de
experimentarem altas taxas de desemprego,
questiona a pressuposição de que o desem 
prego é condição suficiente para o auto-em
prego. Um exem plo disto ocorreu com os
trabalhadores ingleses que não resp o n d e
ram com auto-emprego à situação de desem
prego nos períodos de crise no final dos anos
setenta e início dos oitenta." Tais experiên
cias dem onstram que não devem os tom ar
como dada a capacidade de auto-emprego e
de criação de unidades econômicas fam ilia
res e contentar-nos com apontar a migração
acelerada cam po-cidade e a criação de mãode-obra excedente nas cidades como causas
para o surgimento dessas atividades econô
m icas. É necessário explicar as condições
sociais para sua formação.
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A Economia Não Regulada
Em The Other Path, Hernando De Soto
(1989) propôs outra teoria para explicar o
setor informal. A pesar de concordar com a
explicação de que a causa principal da infor
m alidade é a m igração cam po-cidade, De
Soto não interpretou as atividades informais
como estratégias de sobrevivência com uma
incapacidade intrínseca de gerar crescim en
to. Ao contrário, De Soto descreveu as ativi
dades inform ais produtivas e de com ércio
como atividades competitivas, apesar de or
ganizadas à margem da econom ia regulada
pelo Estado. A explicação de De Soto está
ainda baseada em um a perspectiva dualista,
mas entre grupos de interesses econômicos
poderosos e empresas não privilegiadas que
carecem de direitos de propriedade e acesso
ao crédito. Como ele explica, a função real da
regulação do Estado é a exclusão legal dos
grupos que não são parte da elite local da
com petição justa na economia.
A informalidade é, então, a resposta dos
grupos m arginalizados que, por causa das
barreiras legais e econôm icas construídas
pelas políticas mercantilistas, criam ativida
des econômicas não reguladas. Essa defini
ção se aproxim a do conceito de econom ia
su b te rrâ n e a nos "p a íse s d e sen v o lv id o s” ,
conceito que inclui as atividades que se en
contram à margem do marco legal. A contri
buição m ais im portante desse enfoque é a
atenção prestada ao papel do poder e da
po lítica na definição das potencialidades
econômicas das empresas e a ênfase na ca
pacidade que têm as pequenas empresas de
gerar e acumular renda e, portanto, de gerar
riqueza.
M as estas contribuições não são total
mente exploradas em virtude da visão de que
a economia é uma esfera homogênea que, se
não é regulada, pode funcionar bem. Segun
do De Soto, os “informais” podem promover
crescim ento econôm ico se o Estado deixar
de interferir nos mecanismos de mercado e
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se os custos de legalização das atividades
econôm icas forem elim inados. E ssa teoria
não explica a similaridade dos problemas que
as pequenas em presas enfrentam em socie
dades com diferentes níveis de controle es
tatal. Também simplifica o problema, uma vez
que não considera os im pactos positivos e
n eg ativ o s dos d iferen tes tip o s de regras
políticas e legais sobre a capacidade com pe
titiva das pequenas em presas. E studos re 
centes m ostram que políticas m acroeconô
micas - tais com o as políticas monetárias,
políticas fiscais e de impostos, mercados de
Capitais - têm diferentes efeitos nas peque
nas e grandes em p resas.12 O utros estudos
também enfatizam que as pequenas em pre
sas podem tirar vantagens da evasão das
reg u laçõ es do trab alh o e dos im p o s to s.13
Mais ainda, como vamos explorar mais adian
te, a estrutura do mercado, a associação das
pequenas em presas, o contexto in stitu cio 
nal tanto formal como informal são tão im 
p o rtan tes q u an to as p o lítica s m a c ro e c o 
n ô m icas p ara a d e fin iç ã o d o s n ív e is de
com petitividade das pequenas em presas.14
A Articulação Estrutural
“Articulação estrutural” é a terceira pers
pectiva que caracteriza o fenômeno da infor
m alidade com o “atividades de geração de
renda que não são reguladas pelo Estado em
contextos onde outras atividades são regu
ladas” (Portes e Castells, 1989). Nas pala
vras de Portes, “essa perspectiva é similar à
de De Soto na ênfase no papel do Estado
para o surgimento e crescim ento da econo
mia informal. Mas se diferencia da explica
ção de De Soto na medida em que não vê o
setor inform al separado do setor form al e
composto exclusivam ente de pequenas em 
presas” (Portes e Schauffler, 1993, p. 48). A
articu lação estru tu ra l d escrev e “sistem as
unificados compostos por redes de relações
densas entre as em presas form ais e in fo r
mais” (Idern, p. 48). A natureza da articula-

çao entre formal e informal é definida pela
"abrangência da regulação estatal, os reque
rimentos das em presas modernas e o tam a
nho c características da força de trabalho” .
A inda segundo Portes e Schauffler, “essa
análise com eça pela proposição de que o
excesso de mão-de-obra criado pela m igra
ção cam po-cidade teve conseqüências mais
com plexas que a sobrevivência dos pobres
às margens da econom ia urbana” (Idem , p.
48). Entre essas conseqüências com plexas
estão (1) as funções de suporte das em pre
sas inform ais à acumulação capitalista mo
d e r n a 15 e (2) a c ria ç ã o , no m e rcad o de
trabalho, de novos espaços corresponden
tes a novas posições na estrutura de classe.
A heterogeneidade do setor informal é expli
cada pelo tipo de articulação entre as ativi
dades reguladas e não reguladas. Q uanto
mais dependentes as atividades não regula
das, mais “baixa” sua posição na pirâmide
do setor informal.
A pesar da incorporação da perspectiva
das redes de relações sociais na form ação
dos espaços econôm icos, a insistência na
dicotomia informal e formal impossibilitou a
com preensão da diversidade de inter-relações, de formas organizacionais e de grupos
que não são passíveis de serem encaixados
nessa distinção. Como resultado, essa pers
pectiva não se diferencia muito da dos pri
meiros estudos. Os m ecanismos que expli
cam o setor informal são ainda encontrados
numa dinâmica macrocapitalista, cujo centro
está localizado no setor moderno, que dita o
surgimento, a forma, o tamanho e a dinâmica
do setor dependente.16 O tipo de redes de
relações que melhor se ajusta a esse modelo
é o que conecta as pequenas e grandes em 
presas num sistema verticalmente integrado
dominado pelas grandes empresas. De fato,
a evidência empírica na qual se baseia a “al
ternativa da articulação estrutural” vem de
um tipo específico de subcontratação para
baratear os custos da m ão-de-obra através
da evasão de im postos e da regulação do

trabalho.17 A pesar de esse tipo de relação
econômica existir, seria incorreto generalizálo como se fosse o único ou o mais im por
ta n te .18 E ssa g en eralização o fu sca outros
espaços econôm icos em que as conexões
entre em presas de distintos tam anhos res
pondem a outras lógicas ou em que o pro
cesso produtivo é mais autônomo em relação
às g ran d es em p resas e co o rd en ad o en tre
várias em presas fam iliares independentes.
Como conseqüência, a capacidade eco
nômica das pequenas empresas na alternati
va da articulação estrutural é muito limitada.
Como Portes e Schauffler explicam , “essas
em presas existem precisam ente em função
das v an tag e n s dos esp a ç o s a b e rto s p ela
econom ia regulada. A única vantagem de
m ercado consiste na habilidade de evadir
impostos e os códigos do trabalho” (Portes
e Schauffler, 1993, p. 55). Se esse setor perde
essa única vantagem , “o prognóstico mais
provável será a desaparição dessas microem presas” {Idem). A perspectiva desses au
tores dirige a atenção para longe não só de
outros tipos de relações e interações, mas
tam bém das dinâm icas reais de trabalho e
dos padrões em erg en te s de o rg an ização .
A pesar de os pequenos negócios não esta
rem organizados de acordo com os cânones
burocráticos, não é correto concluir que eles
não estão organizados19 ou que eles não são
social e legalm ente regulados.20 Tal inter
pretação não presta suficiente atenção aos
arranjos sociais, tais com o as convenções
culturais de família, parentesco, etnia entre
outros, que regulam as atividades econôm i
cas.
Lauren Benton oferece uma crítica mui
to acurada da perspectiva da articulação es
trutural. E la an alisa os lim ites an alítico s
decorrentes da divisão da economia em dois
setores com base na “relação entre os atores
sociais e o Estado e, especialm ente, o grau
em que os atores se am oldam às expectati
vas descritas pela lei” (Benton, 1994, p. 227).
A identificação das regras legais como a for
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ça mais importante na estruturação das ações
nos dois setores pode ser equivocada, uma
vez que:
“a influência da lei é filtrada pelos resultados
organizacionais das relações sociais. Redes de
peq u en o s p ro d u to res, padrões de autoridade
fam iliar, tensões entre gênero e gerações são
exem plos dos arranjos culturais que ordenam
as transações e relações de produção nos dois
setores, e fazem com que as leis sejam inter
pretadas pelos indivíduos de m aneiras particu
lares” (I d e m , p. 225).

Como explica a autora:
“ o u tro s tipos de asso ciaçõ es p o líticas tam 
bém form am a estru tu ra de regulação para a
ação econôm ica, que é muito mais am pla que a
rede de regulações oficiais e regras legais. A
m atriz institucional (incluindo os padrões de
relações culturais) não pode ser m apeada com
b ase nas d istin çõ es entre inform al e fo rm al”
(Idem , p. 226).

Comentários sobre as
Três Perspectivas
A p erg u n ta central que surge dessas
críticas versa sobre a validade e a utilidade
de se dividir a economia em dois segmentos
para explicar as diferentes formas organiza
cionais das em presas capitalistas, incluindo
as diferenças no nível de capital, na capaci
dade tecnológica, na produtividade e orga
n iz a ç ã o do tra b a lh o e n os sistem a s de
rem uneração. A lgum as das questões que
precisam ser respondidas para avaliar corre
tamente a validade da perspectiva da infor
malidade são estas: o quadro da econom ia
dividida em dois setores explica satisfatoria
mente o fenôm eno do auto-em prego e dos
pequenos negócios, considerando as e v i
dências da heterogeneidade dentro de cada
setor? Como essa heterogeneidade é defini
da em termos de dinâmica organizacional e
de contexto institucional? Existem outras re
lações sociais e econômicas definindo dife
rentes formas organizacionais de pequenos
negócios na América Latina? E correto afir
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mar que essas formas de organização eco
nômica desapareceriam sem as vantagens da
evasão de im postos e das leis trabalhistas,
ou existem outras vantagens associadas à
redução de custos e à geração de valores
econômicos e sociais que não estão associ
ados à ausência de regulação legal?
Concordo com Lisa Peattie (1987) na crí
tica de que o conceito de economia informal
em todas as suas versões deveria ser relega
do a “um item na história e sociologia das
idéias” . Esse conceito, apesar de ter contri
buído para a identificação dos problem as e
da variedade de atividades econôm icas que
provavelmente permaneceriam ignorados no
desenho de p o líticas p ú b licas, o bscurece
mais do que ajuda quando se trata de expli
car a variedade de organizações econôm i
cas. Isso ocorre p o rq u e ele ca rre g a um a
narrativa de modernização e industrialização
que im possibilita a consideração das dinâ
micas reais das organizações econôm icas e
as diferentes interações que formam as eco
nomias urbanas. Por essas razões, também é
problemática a sugestão de adotar o concei
to sem muita discussão,21 uma vez que é im 
possível neutralizar as im plicações teóricas
e metodológicas para a interpretação e expli
cação do fenôm eno do auto-em prego e da
produção em pequena escala.

Práticas Organizacionais na
Produção em Pequena Escala
Como se viu até agora, a perspectiva da
informalidade deixa aberta a importante ques
tão de como os indivíduos e fam ílias defi
nem os meios e mobilizam os recursos para
criar e expandir suas atividades econômicas.
Essa seção, que analisa as contribuições e
limitações dos estudos que buscaram expli
car os processos organizacionais das peque
nas em presas, apresenta três perspectivas:
o custo de transação, a escolha racional e a
sociologia econômica.

A Perspectiva do Custo de Transação
Na teoria econômica moderna, custo de
Im nsação e esco lh a racional são as duas
p e rsp e c tiv a s p re d o m in a n te s nos estu d o s
acadêm icos sobre a produção em pequena
escala e a formulação de políticas públicas e
privadas. As duas perspectivas partem da
pressuposição de indivíduos racionais-insImmentais, cujas escolhas em transações são
vistas com o a causa principal dos arranjos
sociais. Arranjos sociais tais como os parti
dos políticos, a família, a firma são resultado
da racionalidade de indivíduos que buscam
m axim izar suas utilidades através do inter
câmbio de recursos escassos, principalmen
te materiais.22
Com a nova economia institucional, sur
ge uma linha de estudos em píricos para in
te rp re ta r as in stitu iç õ e s e o rg an iz aç õ es
econômicas como resultado da busca de efi
ciência na solução de problem as econôm i
c o s.23 P ara W illiam son, essa persp ectiv a
estaria orientada principalmente para respon
der à pergunta de Ronald Coase (1952: por
que algumas atividades econômicas são or
ganizadas via m ercado e outras dentro de
em presas? A inda segundo W illiamson,
“o tipo de sistem a que organiza as transações
correntes varia da seguinte m aneira: o m erca
do clássico de contratação será eficaz com hens
não específicos; os contratos de m ercado bila
terais ou obrigados serão eficazes com bens
sem iespecíficos, e a organização interna subs
titu irá os m ercados com bens altam ente espe
cífico s” (W illiam son, 1981, p. 559).

Em outras palavras, o mercado será mais
eficiente em casos de transações não repeti
das, com produtos estandardizados e não
complexos, com poucas barreiras de entrada
e tecnologia produtiva bem conhecida. Do
contrário, a organização hierárquica (empre
sa) será mais eficiente que o mercado por
que os c o n tra to s de lo n g o p raz o , os
produtos específicos e complexos tornam o
com prador mais dependente do vendedor,
que pode atuar de maneira oportunista.

De acordo com essa perspectiva, a pre
sença co m b in ad a de p eq u en as e g randes
empresas é explicada como reflexo da eficiên
cia com parativa entre hierarquias e m erca
dos na redução dos custos de transação. As
formas organizacionais (hierarquia/mercado,
transações form ais/inform ais, em presas pe
quenas/grandes) são criadas com a in ten 
ção de aumentar a eficiência e dependem das
oportunidades e lim itações de um determ i
nado contexto. J. Douglas Uzzel ofereceu um
exemplo da aplicação do enfoque dos cus
tos de transação para o estudo dos peque
nos negócios. Ele enfatizou a im portância
dos “tipos de processos institucionais que
geram a preponderância de soluções infor
mais para os problem as econôm icos” (Uzzel,
1994, p. 251). Segundo Uzzel, a análise dos
custos de transação no sistema e da maneira
como eles variam com as ações formais e in
formais pode explicar as decisões dos ato
res. B ria n L ev y (1 9 9 1 ) o fe re c e u um a
interpretação similar. Com parou a indústria
de sapatos da K orea e de Taiwan e argu
mentou que as diferenças na distribuição do
tam anho das firm as podem ser explicadas
como resultado das decisões organizacionais
em busca de eficiência dada às condições
econômicas divergentes no início do cresci
mento para a exportação.
O s p eq u e n o s n e g ó c io s, an tes v isto s
como legados do passado pré-moderno, pas
saram a significar soluções para dim inuir os
custos de transação e estim ular as ativida
des econôm icas em contextos econôm icos
específicos, normalmente caracterizados pelo
subdesenvolvim ento de instituições m oder
nas.24 Um dos problem as desse enfoque é
assumir que a diminuição dos custos de tran
sação é a causa do surgimento das distintas
form as organizacionais, quando em muitas
situações ela deve ser considerada com o o
resultado desse surgimento. Com ele também
se perde de vista a importância da associação
entre os contextos sociais e econômicos e a
habilidade dos indivíduos em relações inter-

d ependentes para organizar a produção e
enfrentar m udanças no contexto externo.25
Esses problem as surgem de pressuposições
teóricas e metodológicas tais como (1) aten
ção centrada em pares de indivíduos, como
se os seus com portamentos não fossem es
truturados por outros atores e pela história
de suas relações; (2) atenção dirigida para
os atos isolados de intercâmbio, como se os
companheiros de troca começassem do zero
a cada novo intercâm bio e não de entendi
mentos acumulados; (3) a visão de mercado
e hierarquia como completamente separados
e não como justapostos, (4) a noção de fron
teiras fixas separando o exterior e o interior
das empresas; (5) a idéia de que é possível
definir a m elhor com binação entre com pra
externa e produção interna.
M ark Lazerson (1988) oferece outra crí
tica interessante da perspectiva dos custos
de transação baseada no estudo empírico da
produção em pequena escala. O sucesso das
pequenas empresas de manufatura na região
da Emilia Romagna no centro norte da Itália
é explicado pela habilidade dessas empresas
em desenvolver estratégias organizacionais
alternativas de expansão, através de integra
ção vertical e horizontal. Como o autor explica:
“essa estratégia preserva as vantagens das pe
quenas em presas italianas em term os de apoio
do E stado, flexibilidade do m ercado de traba
lho e e fic iê n c ia o rg an izacio n al. E ssa form a
organizacional, apesar de ter substituído rela
ções de m ercad o po r relaçõ es b u ro c rá tic a s,
ap rese n ta pouca sem elhança com a teoria do
m ercado versus hierarquia de O liver W illiam son. Pequenas em presas se integram vertical e
h o rizo n talm e n te para se protegerem m ais da
co m p etição do que das p ráticas oportunistas
d o s v e n d e d o re s e c o m p ra d o re s" (L aze rso n ,
1988, p. 330).

A Perspectiva da Escolha Racional
Um estudo interessante sobre ação co
letiva entre pequenas em presas na América
L atina, partindo da perspectiva da escolha
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racional, é apresentado na tese de D outora
do A ação coletiva no seto r inform al nos
países em desenvolvimento: um enfoque da
escolha racional.26 Segundo o autor, “a tese
examina o tema da cooperação em situações
de anarquia através do estudo da ação cole
tiva entre indivíduos no setor inform al27 de
um país em desenvolvim ento”. O setor in
form al enfrenta problem as organizacionais
muito sérios, tais com o a falta de acesso à
infra-estrutura física e institucional, im por
tantes para a atividade econôm ica, que ga
rantem legalmente a propriedade privada e o
cum prim ento dos contratos. E ssa in fra-es
trutura legal, norm alm ente g arantida pelo
Estado, é obtida no setor informal através de
arranjos privados ou de atividades de lo 
bbying, duas alternativas que requerem ação
coletiva.
A questão que guiou o estudo empírico
de Franks (1993) foi a seguinte: “serão as
organizações de base um produto da esco
lha racional?” Para responder a essa p er
g u n ta e ev en tu alm en te p ro v ar a hip ó tese
central - de resposta positiva
o estudo
buscou demonstrar que (1) os atores partici
pam mais por auferirem benefícios de grupo
do que por algum a m otivação altruísta;28 e
(2) as organizações têm um a estrutura insti
tucional que a teoria da escolha racional pro
põe como essencial para superar o problema
do free rider. O estudo conclui que a evidên
cia coletada em La Paz (Bolívia) mostra que
as organizações econôm icas no setor infor
mal tan to estão p o v o ad a s de in d iv íd u o s
egoístas orientados exclusivam ente para o
lucro quanto são organizações de base está
vel com as c a ra c te rístic a s in stitu c io n a is
previstas pelo modelo.
Apesar da ênfase do autor sobre a van
tagem do in d iv id u alism o m e to d o ló g ic o 29
para analisar a ação coletiva entre as peque
nas empresas, os arranjos institucionais tais
como incentivos seletivos, controle interno,
mecanismos de reforço e interações repeti
das, apontados com o fundam entais para o

esludo, podem ser m elhor entendidos e ex
plicados através de um a perspectiva relacio
nal, com enfoque nas redes de interação, nas
similaridades sociais e nos significados com 
partilhados. Nesse caso, em vez de um qua
dro de atores individuais isolados tomando
decisões com base em análises de custo e
benefício, teríam os atores profundam ente
envolvidos em interações cujas práticas e
d ec isõ es são co n stru íd as por pad rõ es de
relações.
De fato, o estudo aponta as lim itações
da perspectiva da escolha racional e indica
as questões que esse enfoque não pode res
ponder, bem com o os temas que poderiam
ser m elhor explorados através de um enfo
que mais sociológico:
“a teoria da escolha racional não diz nada so
bre po r que os indivíduos escolhem um deter
m in ad o grupo e não o utro. E claram en te os
indivíduos não escolhem um grupo entre o u 
tros de m aneira aleatória - as decisões estão
circunscritas po r redes sociais e laços de pa
rentesco ou culturais. A teoria tam pouco e x 
plica a form ação das organizações em primeira
in stân c ia” 30 (Franks, 1993, p. 227).

Com o conclusão, o estudo da ação co
letiva a partir da perspectiva da escolha raci
onal propõe hipóteses interessantes sobre
os arranjos institucionais que criam condi
ções propícias para a ação coletiva. E ntre
ta n to , tem as im p o rta n te s , tais com o as
condições sociais que propiciaram a evolu
ção das instituições e organizações em pri
meiro lugar, não podem ser abordados por
um modelo que não situa a ação econômica
em um contexto social. Uma vez mais, a pers
pectiva sociológica das atividades eco n ô 
micas se faz necessária, e é precisamente aqui
que devem os apreciar as contribuições que
as diferentes perspectivas oferecem ao de
bate atual.
O Enfoque da Nova
Sociologia Econômica
Um a das maneiras de pensar a diferença

entre economia e sociologia foi proposta por
Max Weber (1978) há quase um século. Esse
autor caracterizou a teoria econôm ica como
a disciplina interessada som ente no cálculo
das conseqüências da ação econômica e não
na constituição social dessa ação. A pers
pectiva sociológica, ao contrário, está preo
cupada com a co n stituição das atividades
econômicas, com a com preensão das m oti
vações e da construção histórica e social das
instituições econôm icas - como o mercado
e a propriedade - e com as bases da ordem
econômica, entendida como a estabilidade e
regularidade da ação econômica (padrões de
ação). Mais recentemente, Stinchcombe (1986)
precisou essa diferença indicando que o que
é uma pressuposição na teoria econômica com portam ento racional instrum ental - , é
um a variável em sociologia. G ran o v etter
(1992) também enfatizou a diferença entre as
duas disciplinas, cham ando a atenção para
o princípio psicológico não realista do con
ceito de racionalidade na teoria econômica,
e para a pressuposição dos processos deci
sórios atomizados, que não incorporam ne
nhuma estrutura social na análise.
A nova sociologia econômica surge com
o conceito de embeddedness, que Granovet
ter explica da seguinte maneira: “a ação eco
nômica, os resultados e as instituições são
afetados pelas relações pessoais dos ato 
res, e pela estru tu ra de todas as redes de
relações” (Granovetter, 1990, p. 99). Segun
do esse mesmo autor, a embeddedness rela
cional se refere às relações diretas e pessoais
dos indivíduos, que são, em grande medida,
determ inadas pela embeddedness estrutural,
constituída pela história das interações que
consolidam significados, sentim entos e ex
pectativas comuns. A análise a seguir apre
sentada neste artigo está organizada em três
tem as: (1) identidade, lucro e instituições
econômicas; (2) confiança, cooperação e lu
cro e (3) organizações em redes, distritos in
dustriais e especialização flexível.
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Identidade, lucros e
instituições econômicas
As diferenças entre os paradigmas eco
nôm ico e sociológico nos levam a indagar
se o conceito de com portam ento estratégi
co deve ser definido com o categoria geral
aplicável em qualquer lugar e em qualquer
tempo ou com o categoria constituída por
estruturas específicas de interação social e,
ao mesmo tempo, constitutiva dessas estru
turas. Essa questão teórica é central para a
definição da relação entre competição e coo
peração. Por exemplo, a partir da perspectiva
da escolha racional, a ação social é redutível
ao ajuste racional às condições econômicas.
Os indivíduos cooperam num sentido co n 
tratual, e a ação coletiva é explicada como o
alinhamento dos interesses egoístas dos ato
res sociais. A imagem que essa perspectiva
traz é a de atores previamente formados que
trocam promessas e controlam suas atuações
mútuas, sem um processo de redefinição de
identidades e de com preensão da vida. O
problema da cooperação é definido como uma
questão de decisão individual - cooperar ou
defraudar; de motivação - altruísmo ou ego
ísmo; de orientação - expressão ou lucro;
questões dadas e m utuam ente excludentes.
Por outro lado, a nova sociologia eco
nôm ica entende com petição e cooperação
com o associadas aos relacionam entos pes
soais e sociais, dentro dos quais os indiví
duos tomam decisões, chegam a acordos ou
pelo menos aceitam a divisão do trabalho e a
distribuição de benefícios entre e dentro das
em presas. “O rientações” , “preferências” e
“interesses” não são vistos como anterior
m ente existentes nem com o contraditórios
ou mutuamente excludentes. Eles são forma
dos e m antidos dentro de um contexto so
cial. Identidades e expectativas mútuas são
criadas e recriadas em um processo contí
nuo que inclui incentivos, recom pensas e
controles sociais forjados em e através de
redes de relações pessoais e sociais. Como
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Harrison W hite coloca, “atores de todos os
portes chegam a existir nos mesmos proces
sos sociais que eles ajudam a criar” (White,
1995, p. 67). Identidade é o conceito que
capta a natureza dupla do ator em relação ao
contexto social do qual p articip a, não só
como dependente mas tam bém com o cria
dor.
"A s características m ais im p o rtan tes do ator
surgem na interação com o contexto e, nesse
sentido, o ator é form ado, assim com o ajuda a
fo rm ar ou tro s atores nas red es de in teração
(...) Identidades sociais - a reprodução dos ato
res - não deve ser tom ada com o dada. Se as
condições não são realizadas, estas não serão
sustentadas” (L indenberg, 1995, p. 81).

A perspectiva da sociologia econômica
distingue duas dimensões dos contextos ins
titucionalizados; (1) os princípios informais
ou sociais que governam as regularidades
dos atores interdependentes e que susten
tam os arranjos sociais mútuos31 e (2) o con
junto de regras fo rm a is políticas, sociais e
legais. Os dois tipos de princípios estabele
cem a base da produção, troca e distribui
ção. Além disso, as instituições econômicas
apresentam outra dualidade estrutural: elas
são simultaneamente simbólicas e materiais.
Como Duquenne M ohr explica:
“as bases institucionais das identidades indivi
duais e organizacionais, interesses, e ações con
sistem em um conjunto de práticas m ateriais e
de construções simbólicas que provêm os prin
cípios que governam o espaço da atividade or
g an izacio n al” . (M ohr, 1997, p. 306).

E ssas duas d im en sõ es se co n stitu em
mutuamente: “Cultura está estruturada atra
vés de suas relações com a prática, e esse
relacionamento é dual no sentido de que es
sas práticas são elas mesmas diferenciadas
segundo as distinções culturais” (Idem ).
N a m esm a direção, M argaret Som ers
(1994) explica que “as experiências dos indi
víduos com o trabalhadores estão in trin se
camente conectadas a uma matriz mais ampla

ilc relações que formam suas vidas - locali
zação regional, funcionam ento do sistem a
legal, padrões fam iliares - , assim com o às
histórias particulares (sobre honra, etnia,
gênero, comunidade local, etc.) narradas para
descrever os acontecimentos que eles expe
rimentam” (Somers, 1994, p. 625). Esse tipo
de perspectiva assume que a ação social só
pode ser entendida se reconhecerm os que
os indivíduos são orientados em suas ações
pelas relações estruturais e culturais às quais
pertencem e pelas histórias através das quais
constituem suas identidades. Mais ainda:
“enquanto a perspectiva do interesse egoísta
assume que as pessoas atuam com base em pre
ferências racionais instrum entais ou na intern a liz a ç ã o de um c o n ju n to de v a lo re s, a
perspectiva da identidade narrativa assum e que
as pessoas atuam de m aneiras particulares por
que, do contrário, violariam fundam entalm ente
o seu próprio sentido de ser”. (Idem, p. 624)

Os significados das ações sociais tanto
instrumentais como expressivos estão intrin
secamente relacionados. Até mesmo recom 
pensas materiais - dinheiro, salários - não
podem ser interpretadas como objetivos ins
trum entais por natureza, em contraste com
objetivos culturais, tais como afiliação a gru
pos e manutenção de prestígio social.32
Em presários, ao m esm o tempo que se
preocupam com considerações de mercado
com o as recom pensas monetárias, também
com petem por reconhecimento, reputação e
legitimidade. Mais ainda, estes últimos valo
res são muitas vezes alcançados e represen
tados por meios monetários. No estudo sobre
os negócios familiares em Hong Kong, Wong
Siu-lun (1996) concluiu que o dinheiro é usa
do como meio de expressão emocional tanto
como meio de intercâmbio econômico; con
siderações instrum entais e expressivas es
tão inter-relacionadas e indiferenciadas para
os atores sociais. O autor explica que isto é
conseqüência da relação entre utilitarismo e
iniciativa empresarial familiar: “a família é a
unidade básica da competição econômica; a

família provê o impulso para inovar e supor
tar os riscos econôm icos” (Siu-lun, 1996, p.

20).
Confiança, Cooperação
e Ação Coletiva
A ca p ac id a d e das co m u n id ad e s p ara
m obilizar recursos e pessoas e organizar as
atividades econôm icas está baseada na co
ordenação e na ação coletiva entre indiví
duos. As o rg an iz aç õ es eco n ô m icas estão
form adas por indivíduos que trabalham de
maneira interdependente para produzir bens
e serviços; e as interdependências requerem
coordenação para assegurar que atividades
como a mobilização de capital e trabalho, a
divisão de tarefas e a distribuição dos ga
nhos sejam desenvolvidas recorrentem ente.
Granovetter (1992) discute três tipos de
explicações para a ação coletiva: (1) o enfo
que cultural, que ele define como visão supersocializada dos indivíduos; (2) o enfoque
da teoria dos jo g o s, definido com o visão
subsocializada dos indivíduos; e (3) o enfo
que das redes de interação que oferece uma
visão mais equilibrada dos indivíduos. Sa
bei (1994) também define três alternativas de
explicação para as ações cooperativas: (1) o
enfoque que enfatiza a tradição e a cultura
da confiança, em que o controle não é ne
cessário; (2) a perspectiva da teoria dos jo 
gos, em que a expectativa de continuar o jogo
é o mecanismo principal; e (3) sua proposta
de instituições que combinam aprendizagem e
controle. Stark e Grabher (1997) também pro
põem uma terceira alternativa para explicar a
ação coletiva e as interações cooperativas que
não partem de uma visão supersocializada ou
subsocializada dos indivíduos. Propõem pen
sar as localidades não como o locus de sig
n ific a d o s c o m p a rtilh a d o s , m as com o
“lugares de interdependências entre os dife
rentes grupos e princípios sociais que po
dem contribuir para a inovação e o desen
v o lv im en to de estra té g ias co o p e ra tiv a s” .
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Finalmente, Putnam (1993) também propõe
conceitos como capital social e redes de par
ticipação cívica para explicar a ação co le
tiva e os resultados institucionais.
Zucker (1986), por sua vez, define três
diferentes processos como possibilidades de
criação de confiança: (1) confiança que sur
ge de transações recorrentes; (2) confiança
baseada em similaridade social; e (3) confian
ça sustentada por instituições e estruturas
sociais formais. Essas alternativas podem ser
pensadas como variáveis a serem estudadas
empiricamente. A primeira poderia estar rela
cionada aos laços sociais diretos, geográfi
cos e de vizinhança. A segunda poderia estar
relacionada às similaridades ou característi
cas sociais tais com o etnia, raça, gênero,
geração e classe de que provêm reconheci
m ento e fronteiras sociais entre os grupos.
A terceira estaria associada a estruturas e
incentivos formais tanto econômicos quan
to legais e políticos.
Em um nível diferente, mas não menos
interessante de ser analisado, está o concei
to weberiano de “poder de disposição”, que
define a capacidade de mobilização e canali
zação de recursos nas organizações econô
micas. Para W eber, as definições de ação
econômica33 e ordem econômica34 incluem a
idéia de disputa de interesses para controlar
bens e serviços; eventualm ente chega-se a
uma solução de consenso. Nesse momento,
a distribuição de bens e serviços é estável,
um a vez que as pessoas podem usar esses
bens e serviços segundo sua vontade sem a
interferência dos outros. Elas têm poder de
disposição. Em outras palavras, a ordem eco
nôm ica é constituída por conflito (disputa
de interesses), acordos ou consensos (dis
tribuição pacífica de bens) e pela aceitação
da idéia dos direitos sobre bens e serviços
(poder de disposição). Essa aceitação pres
supõe um a relação estreita com outras or
dens sociais, tais com o costum es, conven
ções e leis.
Outra maneira interessante de colocar o
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problem a da confiança nas relações econô
micas foi proposta por Wong Siu-lun (1996)
no estudo de caso de em presários em Hong
Kong. Com base na tipologia - sistema for
mais de confiança c confiança pessoal35 proposta por Luhman (apud Siu-lun, 1996),
ele coloca a seguinte pergunta: qual é, para
os empresários, a importância do sistema de
confiança, baseado na lei, na condução de
seus negócios? Argum enta que, apesar de o
sistem a de confiança estar solidam ente es
tabelecido, a confiança pessoal perm anece
muito im portante na condução dos negóci
os. M ostra com o os laços p esso ais ainda
d efin em o estilo ch in ês de n eg ó c io s em
Hong Kong. Esse estilo tem quatro princi
pais características: a im portância deposita
da na dedicação e diligência, o significado
da amizade na formação das redes de negó
cio s, a se n sib ilid a d e nas re la ç õ e s in te r
p e sso a is e a n a tu re z a não e x c lu s iv a da
cooperação nos negócios. S iu-lun conclui
que confiança pessoal e sistema de confian
ça, particularismo e universalism o, tradição
e modernidade não devem ser tratados como
conceitos dicotôm icos.
Organizações em Redes, Distrito
industrial e Especialização Flexível
Uma nova linha de estudos sobre a pro
dução em pequena escala foi aberta durante
os anos setenta com a descoberta, na Euro
pa - nos setores de ferramenta de máquinas,
roupas de malha, cerâmica, sapatos, motoci
cletas, eletrônica, têxteis e m aquinaria espe
cializad a - , de aglom erados de em presas
pequenas e m édias com petindo com êxito.
Conceitos tais como distrito industrial e es
pecialização flexível foram criados para ex
p licar as co n d içõ es que p o ssib ilita ram o
sucesso dessas em presas, setores e regiões.
Estes conceitos são parte de um debate mais
am plo sobre as m udanças experim entadas
pelas o rganizações in d u striais nos países
desenvolvidos. O argumento principal des-

sc debate é que a com petição internacional
está transformando mercados estáveis e ho
mogêneos cm economias incertas, frágeis e
voláteis, que se reorientam para estruturas
organizacionais menos rígidas e mais adap
táveis. Como Charles Sabei e Jonathan Zeitlin (1996) explicam:
“Q uanto mais estável é a econom ia, m ais alto
o reto rn o eco n ô m ico das em presas grandes,
v erticalm ente integradas, nas quais os p rodu
tos de cad a d e p a rta m e n to ou unidade são a
m atéria-prim a do próxim o. E conom ias de e s
cala reduzem os custos de produção e, portan
to , e s te n d e m o m e rc a d o o s u f ic ie n te p a ra
ju stificar os riscos de investir som as altas em
equipam entos rígidos que não podem ser con
vertidos para outros usos. Quanto mais volátil
a e c o n o m ia , m aio res se rão os re to rn o s das
em presas que organizam cada etapa do proces
so produtivo com o um negócio independente.
Sob essas condições, cada negócio é incentiva
do a proteger-se de m udanças na dem anda atra
vés do conhecim ento contínuo de com o usar
seus recursos de m aneira flexível. Desse modo,
o risco associado à incapacidade de adaptação
dos bens m uito especializados às mudanças no
entorno é reduzido ao m ínim o. O s p ro p rietá
rios desses negócios especializados com capa
c id ad es g e ra is po d ein e s ta b e le c e r co n tra to s
m útuos para a produção de qualquer produto
que o mercado solicite” (Sabei e Zeitlin. p. 20,
2 1 ).

Sabei e Piori (1986) identificaram duas
novas estratégias organizacionais: (1) o kanban, ou a produção japonesa em m assa,36 e
(2) a com petição com base na definição do
produto.37 A fusão destas duas estratégias
levou à aplicação de um novo modelo de pro
dução que o autor denominou de “especia
lização flexível” . Com o ele explica, esse
m odelo é o oposto da produção em m assa
em termos de organização interna das fábri
cas e em sua relação com o sistema econômi
co mais amplo:
"Produção em m assa é a manufatura de produ
tos estandardizados com recursos especializa
dos (trab alh ad o res com pouca cap acitação e
m áquinas especializadas); especialização fle
xível é a produção de produtos especializados

com recursos não especializados (trab alh ad o 
res com form ação não especializada e m aqui
naria repro g ram áv el). A prod u ção em m assa
depende da separação crescente entre concep
ção e execução, enquanto que a especialização
flexível depende da integração da concepção e
execução. A produção em m assa é, então, um
sistem a de baixa confiança - espera-se dos su
bordinados que realizem som ente o que é soli
c ita d o - , e a e s p e c ia liz a ç ã o fle x ív e l é um
sistem a de alta confiança, em que se espera que
os em pregados de um a organização superem as
expectativas da direção e trabalhem por inici
ativa própria. P recisam ente porque não existe
tem po p ara d e c o m p o r a p ro d u ç ã o de novos
produtos em tarefas sim ples, os superiores de
pendem dos subordinados para elab o rar d ire
trizes gerais” (Sabei e Piori, 1986, p. 40).

São apresentadas três principais varian
tes desse modelo básico: (1) a em presa pe
quena, ca racterística p rin cip al de m uitos
distritos industriais; (2) a descentralização
interna de grandes em presas, adotada para
lograr maior flexibilidade; e (3) o sistema kanbcin de colaboração íntima com uma rede ex
tensiva de provedores locais, na maioria das
vezes liderado por uma em presa grande. Este
ensaio se concentra na prim eira versão.
O conceito de distrito industrial e a idéia
de que a concentração de pequenas em pre
sas especializadas em um a m esm a região
g eo g rá fic a o ferec e v an tag en s podem ser
encontrados pela prim eira vez nos estudos
de Alfred Marshall (1986) sobre distritos in
dustriais na Inglaterra.38 M arshall observou
que essas concentrações de pequenos n e
gócios especializados podem criar vantagens
de eficiência e competitividade mediante be
nefícios produzidos pelo desenvolvim ento
geral da indústria (economias externas). Ele
não só enfatizou as vantagens da divisão do
trabalho entre vários produtores dentro de
um mesmo setor econômico, como também
apontou os benefícios de um a “ atm osfera
industrial” que possibilita o intercâmbio flui
do de idéias, informação e bens; a acumula
ção de habilidades e capacidade inovativas;
e o desenvolvimento de uma cultura que fa
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cilita cooperação, confiança e consenso en
tre em pregadores, entre trabalhadores e en
tre ambos grupos.
Como Sengenberger e Pyke (1991) ob
servaram , o sucesso econôm ico dos distri
tos industriais europeus está baseado não
só nos baixos custos dos fatores de produ
ção - m ão-de-obra barata, terra e capital
mas principalm ente em um tipo particular
mente efetivo de organização social e eco
nômica formada por pequenas empresas. Tal
o rg a n iz a ç ã o in c lu i: (1) a g lo m eraç ão de
pequenas e médias empresas especializadas
cm um mesmo espaço geográfico; (2) redes
fortes de pequenas empresas que dividem o
trabalho através da especialização e subcon
tratação, estando conectadas por intercâm 
bios de bens, inform ação e trabalhadores;
(3) interação intensiva, criando padrões re
cíprocos de comunicação e intercâmbio que
facilitam a cooperação e um processo contí
nuo de aprendizagem; (4) instituições locais
públicas e privadas que dão suporte ao aglo
m erado.39
O conceito de distrito industrial estimu
lou o debate sobre desenvolvimento econô
mico, chamando a atenção para a importância
da organização social e de fatores tais como
organização não hierárquica, autonomia, co
operação, redes regionais e locais, iniciati
vas em p re saria is e estru tu ra s in d u stria is
diferenciadas.40 U m a importante caracterís
tica desse modelo é a idéia de que a pequena
em presa nos distritos industriais não existe
sozinha: sua sobrevivência e sucesso depen
dem do conjunto de redes de firmas do qual
faz parte. Para as redes de firmas regionais e
locais, essa perspectiva reorientou a análi
se, antes centrada na empresa.
Um problema importante mas não satis
fatoriamente abordado pela literatura é o da
enorme variação entre os resultados econô
micos das pequenas empresas. Para explicar
essa variação, Sensenberger e Pyke (1991)
propõem os conceitos de “via de alto valor”
(high road) e “via de baixo valor” (low road)
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como dois tipos de estratégias competitivas
para enfrentar as novas condições de com 
petição internacional. A “via de baixo valor”
consiste em buscar com petitividade através
de mão-de-obra barata em um m ercado de
trabalho não regulado. A “via de alto valor”
se baseia no aumento da eficiência e na ino
vação. O argumento é que as duas vias es
tão associadas a dois tipos de flexibilidade:
“versatilidade ativa” e “maleabilidade passi
va”. A primeira consiste na habilidade de ex
plorar os nichos de mercado e responder rapi
damente às ordens, com uma força de traba
lho p rep arad a e p o liv a le n te. A seg u n d a
responde aos requerimentos de flexibilidade
do mercado de trabalho de maneira coercitiva.
A p erspectiva m eto d o ló g ica proposta
por eles é analisar a posição das pequenas
em presas dentro do contexto econôm ico e
institucional e co n sid erar a expansão das
pequenas unidades com o parte de um pro
cesso mais amplo de restruturação industrial,
cuja análise inclui pequenas e grandes em 
presas. Uma vez que em presas grandes es
tão m u d an d o su as e s tru tu ra s o rg a n iz a 
cionais em direção à descentralização e de
sintegração desde os anos setenta, a pro
d u ção e o em p re g o tam b ém e s tã o se
concentrando em unidades pequenas. M as
essa nova tendência não significa necessa
riam ente que as grandes corporações este
ja m p erd en d o c o n tro le e p o d e r so b re o
processo produtivo, ou que todas as peque
nas unidades de produção estejam associa
das e controladas pelas grandes em presas.
E xistem situ açõ es nas quais as pequenas
em presas logram com petir com as grandes
em um mesmo mercado e existem outras que
favorecem as grandes empresas.
A lição a tirar desses ensinam entos é
que a competição não precisa estar baseada
em condições de trabalho e de pagam ento
inferiores. As empresas, quando estão orga
nizadas em redes de firmas que competem e
cooperam simultaneamente, podem transfor
m ar as desvantagens associadas ao tam a

nho reduzido em vantagens para alcançar os
desafios de mercados crescentemente incer
tos. Isto é, a combinação de competição (no
preço, na qualidade e na entrega) e coopera
ção (através de subcontratação, co lab o ra
ção p ara ca p a c ita ç ã o dos trab a lh ad o re s,
provisão de matéria-prima, transferência de
informação e solução de problemas produti
vos) perm ite às pequenas em presas lograr
economias de escala e de âmbito e incremen
tar as capacidades com petitivas através de
inovação em tecnologia e produto. Mais ain
da, a form ação de associações horizontais
permite que as empresas desenvolvam ações
concertadas para representar, influir e for
mar seus mercados.
A literatura sobre os distritos industriais
abre novas maneiras de abordar as mudan
ças organizacionais perseguidas pelos paí
ses em desenvolvim ento. A relevância dos
distritos industriais europeus para os países
m enos desenvolvidos vem do fato de que
essas experiências ocorreram em regiões cuja
econom ia está centrada na agricu ltu ra de
pequena escala e com uma industrialização
relativamente tardia, características com par
tilhadas com os países em desenvolvim en
to. A s sem elhanças não param por aí: os
setores que mais prosperaram nos distritos
industriais europeus são os mesmos setores
que, nos países em desenvolvimento, apre
sentam vantagens com parativas.41 A pesar
das dificuldades de se usar a experiência
européia como guia dos estudos em outras
regiões, essas análises levaram a um interes
sante câmbio de perspectiva para abordar o
potencial de crescim ento das pequenas e
médias empresas, bem como a novas pistas
para explicar as condições que definem a
com petitividade dos pequenos negócios.
A a te n ç ã o d e sse s e s tu d o s 42 estev e
orientada principalm ente (1) para as novas
formas de organização produtiva dentro das
empresas, (2) para as conexões entre empre
sas e (3) para o entorno institucional no qual
essas em presas operam. O princípio m eto

dológico é que, para uma explicação adequa
da das vantagens com petitivas de qualquer
economia, faz-se necessário analisar a asso
ciação entre os entornos institucionais e as
redes de relações entre as firm as nos pro
cessos de organização da produção. Somen
te a partir dessa perspectiva, pode-se alcançar
melhor explicação para a enorme variação da
viabilidade econôm ica e das características
sociais exibidas pelas pequenas empresas de
cada setor, região e país.
Uma das conclusões mais com uns des
ses estudos é que a produção em pequena
escala opera em um entorno político que pri
vilegia as grandes em presas nos países em
desenvolvimento. Na América Latina, o mo
delo de substituição de importação orientou
os recursos e esforços para setores tais como
metalurgia, maquinaria elétrica, equipam en
to de com unicação, equipam ento de trans
porte, quím icos, borracha e farm acêuticos,
em que a produção em larga escala é muito
importante. Outros setores tais como as in
dústrias de consumo com alta participação
de pequenas em presas não foram em geral
tomados em conta na formação de políticas
macro-econômicas e apresentaram um cres
cimento mais lento. Os principais obstácu
los para melhorar o entorno político para a
produção em pequena escala são (1) a falta
de capacidade política e profissional dessas
empresas para pressionar e representar seus
interesses econômicos, (2) o posicionam en
to dos interesses e decisões relativas à pro
dução em pequena escala fora do centro
das políticas econôm icas do governo cen
tral, (3) a falta de conhecimento e a dificulda
de de transferência de inform ação sobre as
políticas adequadas para m elhorar sua atua
ção econômica.
Esses estudos, apesar de reconhecerem
a im portância das intervenções públicas e
privadas para criar uma infra-estrutura ade
quada e serviços ao produtor, tam bém d e
monstram que a experiência típica dos paí
ses da A m érica Latina foi de intervenções
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isoladas com im pactos lim itados. As insti
tuições que mais êxito tiveram em seus es
forços foram as do setor privado ou do setor
público em associação com instituições do
setor privado. Mais ainda, observou-se que
as instituições locais e regionais têm mais
vantagens que as centrais, dem onstram m e
nos ideologia e maior transparência e “resp ondabilidade” (accountability) - resu lta
do da proxim idade das necessidades locais
- bem como a possibilidade de rápida retro
alimentação entre desenho e execução atra
vés de canais menos formalizados.43 As po
líticas orientadas para a demanda de produ
tos tam bém foram apontadas com o ofere
cendo m elhores resultados que os esforços
orientados para oferta de produtos.44
A pesar de vários estudos45 m ostrarem
evidências de que os aglom erados de em 
presas (clusters) são comuns em vários pa
íses e setores da África, A m érica Latina e
Ásia, o conhecim ento dos aglom erados in
dustriais em países em desenvolvim ento é
ainda inconcluso e incom pleto. Entretanto,
os poucos estudos em píricos sobre essas
aglomerações mostram que existe uma vasta
diversidade de experiências e resultados.
Como Humphrey resume: “Relações verticais
variam desde arranjos dom inados por em 
presas grandes até arranjos entre em presas
pequenas, e a densidade e natureza dessas
associações variam muito” (Humphrey, 1995,
p. 3). Mais ainda, ao mesmo tempo que al
guns aglomerados de empresas permanecem
estancados em uma trajetória de poucas ha
bilidades e baixa qualidade, outros mostram
com p etitiv id ad e susten tad a em m ercados
nacionais e internacionais. Essa é a razão
pela qual esses estudos preferem usar os
conceitos de aglomerados em vez do de dis
tritos industriais. Também existe evidência
indicando que a experiência de crescimento
dentro de um aglomerado não é homogênea:
nele convivem empresas com capacidade de
inovação e avanço tecnológico com outras
que permanecem na via de baixo valor. Esses
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estudos também mostram que a maioria des
ses aglomerados nos países em desenvolvi
mento operam em contextos de mão-de-obra
abundante. Mas não se pode afirmar que esse
seja o principal fator que define a via de bai
xo valor, um a vez que vários aglom erados
foram capazes de inovação e avanço tecno
lógico ap esar da ab u n d ân cia de m ão-deobra.46
M uitas experiências indicam a im portân
cia do acesso aos m ercados de exportação
como fator que gera dinamismo aos aglom e
rados. Por exemplo, o caso do Vale dos Si
nos no Sul do Brasil m ostra que, no final dos
anos sessenta, o aglom erado estava co m 
p osto so b retu d o por p eq u en as em presas,
mas muitas dessas se converteram em gran
des, nos anos setenta e oitenta, como resul
tado do sucesso no m ercado externo. E ssa
experiência difere das três variantes da es
pecialização flexível definidas por Sabei e
Piore (1986). Atualmente, o aglomerado do
Vale dos Sinos está mais uma vez se redefi
nindo. As empresas grandes começam a des
centralizar e a estabelecer laços fortes com
os provedores, com o objetivo de alcançar
os segmentos de qualidade mais alta do mer
cado de sapatos e de ir ao encontro dos re
quisitos de maior exatidão na entrega.47
M uitos dos aglomerados mostram estar
associados a algum a form a de identidade
sociocultural. Os laços entre em presas não
são somente econôm icos. As relações étni
cas, de parentesco e de vizinhança desem 
p en h a m um p ap e l ativ o n a c ria ç ã o de
co n fia n ça e rec ip ro c id a d e, p ressio n an d o
para o estabelecim ento de lim ites sobre os
co m p o rtam en to s co m p etitiv o s aceitáveis.
Mas, como Humphrey enfatiza:
“nossa com preensão de com o as redes de re
lações sociais realm ente funcionam e influen
ciam relações econôm icas dentro dos aglom e
rados continua m uito incom pleta e in ad eq u a
da. Existem indicações de que, quando as redes
de relações são fracas, a cooperação entre as
firm as é lim itada. E n tretan to , ex iste m sin ais

de que as identidades sociais podem ter influên
c ia n e g a tiv a n a s r e la ç õ e s e n tre e m p re s a s ”
(Id em, p. 541).

Últimos Estudos e
Comentários Finais
Outro grupo de estudos sobre as redes
de relações sociais na vida econômica este
ve centrado nas econom ias da Ásia. Como
os em presários chineses ganham acesso aos
bancos locais e às possibilidades de negó
cios? Como as empresas se organizam inter
n a m e n te ? C om o as tra n sa ç õ e s e n tre as
firm as são reguladas? Para responder a es
sas perguntas, Kao Cheng-shu (1996) pro
põe a perspectiva institucional como a única
capaz de revelar a estrutura da vida cotidia
na e dos mecanismos que a sustentam. Uma
vez que os negócios não operam num vá
cuo, a estrutura institucional form a os p a
drões básicos dos negócios. Por isso, um a
interpretação adequada do capitalism o na
Ásia deve surgir de estudos sobre as carac
terísticas organizacionais e os fundamentos
institucionais da econom ia asiática.
Nesta mesma linha, Gary Hamilton argu
menta que as redes de negócios nas econo
mias asiáticas são um meio institucional das
atividades econôm icas no sentido de cons
tituir as práticas m ateriais e as construções
sim bólicas que estão disponíveis para que
as organizações e os indivíduos trabalhem
sobre elas. “A s econom ias asiáticas atu al
mente se desenvolvem e funcionam depen
dendo das dinâm icas e da efetividade das
redes de relações entre as firmas, mais do
que das ações de apoio dos governos e dos
esforços em presariais de indivíduos am bi
ciosos, apesar de os dois níveis de ações
serem importantes e contribuírem para o cres
cimento” (Hamilton, 1996, p. 284). Em con
traste com o significado das redes de rela
ções nos contextos institucionais ocidentais
- que assumem indivíduos autônomos e fir
mas com direito a propriedade privada e a
contratos individuais - , as redes de relações

asiáticas são normativas, relacionais, hierár
quicas c substantivas. A p erg u n ta é a se
guinte: “Como as redes de relações interpes
soais que se desenvolvem dentro de co n 
textos institucionais específicos influenciam
as organizações econômicas e os resultados
econôm icos? P arece-m e interessante a su 
gestão de que
“a com preensão de como as famílias se esten
dem em redes de parentesco e com unidade e de
com o elas definem e controlam os seus recur
sos oferece um a perspectiva privilegiada para
exam inar os espaços econôm icos form ados em
grande parte por em presas fam iliares” (Idem,
p. 291).

Com base na discussão sobre a im por
tância da confiança para a habilidade de de
legar autoridade e recursos a terceiros, colo
ca-se uma questão para estudos futuros: até
que ponlo solidariedade constitui condição
necessária para o sucesso econôm ico? Clifford Geertz (1992) e Mark Granovetter (1990)
apontam que confiança facilita a criação de
firmas, mas também pode lim itar a capacida
de de expansão e acumulação:
“Eles com eçam fácil, porque confiança não é
pro b lem ática; m as eles não podem ex p an d ir
além de um certo patam ar de eficiência, po r
que os am igos c parentes reclam am os recursos
gerados pelos negócios, que não podem ser fa
cilm ente negados. O bem -estar da com unidade
local ganha prioridade sobre o negócio em si”
(G ran o v e tte r, 1990, p. 103).

Então, por que existem outros grupos
que construíram com êxito firmas eficientes,
tais como as do sul da Ásia? A sociologia
econômica defende a posição de que as res
postas devem ser encontradas nas caracte
rísticas das estruturas sociais:
“ As atividades em presariais de sucesso depen
dem de algum tipo de com binação entre co e
são social suficiente para reforçar padrões de
negócio ju sto s e um a atm osfera de confiança,
com circu n stân cias que lim itam as dem andas
não econôm icas sobre os negócios que dificul
tam sua ra c io n a liz a ç ã o ” (G ran o v e tte r, 1995,
p. 145).
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Seguindo a perspectiva da sociologia
econôm ica, sugiro que as variadas formas
organizacionais e os níveis de sucesso das
pequenas empresas podem ser melhor anali
sados com o estudo dos padrões distintivos
das relações interpessoais que elas implicam
e do equilíbrio entre “coupling and decou
pling” (White, 1992).
Alguns estudos empíricos48 apontam pro
blemas na divisão do trabalho nos distritos
industriais. Sabei, por exemplo, afirma que
“m uitas das estruturas que conectara a aquisi
ção e a aplicação das habilidades artesanais que
perm item aos distritos responder com rapidez
aos m ercados cam biantes são tam bém as que
bloqueiam o uso efetivo das inform ações sobre
as p o ssib ilid ad es de cresc im en to e inovação
que a produção sob condições de estoque zero
trazem a luz” (Bagnasco e Sabei, 1995, p. 135).

A maioria das respostas críticas que as
análises dos distritos industriais suscitaram
vem de perspectivas distintas à sociologia
econômica, mas que não esgotam as possi
bilidades e limites das idéias e hipóteses que
essa disciplina propõe. U m a visão crítica mais
profunda das redes de organizações econô
micas a partir da perspectiva da sociologia
econôm ica ainda está por se desenvolver.
Pesquisas empíricas futuras e reflexões mais
teóricas sobre as sim ilaridades e diferenças
entre os distintos aglom erados nos diferen
tes países, regiões e setores ilum inarão as
potencialidades e lim ites dessas formas de
organização social e suas relações com os
contextos institucionais nos quais operam.
(Recebido para p ublicação
em m aio de 1999)
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no ápice e um número crescente de empresas cada vez menores.
18. Portes e Castells (1989, p. 12) generalizaram essa constatação sem explicitar o tipo de
relação que estudaram.
19. Peattie (1980).
20. Stark (1989) e Benton (1994). Essa crítica está dirigida à definição de Portes e Castells da
economia informal como um “processo de geração de renda definido por uma caracterís
tica: a não regulação pelas instituições da sociedade, em um contexto legal e social no
qual outras atividades similares estão reguladas”. (Portes e Castells, 1989, p. 12).
21. Rakowski (1994, nota n .l, p. 48).
22. Para uma exposição critica deste enfoque, ver Friedland e Alford (1991).
23. Williamson (1993).
24. Um dos primeiros estudos sobre pequenos negócios com base na perspectiva do custo
de transação é Ben-Porath (1980).
25. Humphrey (1995).
26. Franks (1993), Politiccd Economy and Government, Harvard University.
27. Esse estudo adota o conceito de “setor inform al” som ente para delim itar o objeto de
estudo: empresas com cinco ou menos empregados no comércio e na indústria e serviços
não profissionais. Não discute sistematicamente as implicações teóricas e metodológicas
do conceito, apesar de m encionar as contradições e problem as com a perspectiva da
informalidade.
28. O autor assume uma distinção radical entre grupos expressivos e instrumentais, com por
tam entos altruístas e egoístas, e com o conseqüência desta distinção, conclui que os
atores no estudo são egoístas e racionais, e as atividades econômicas instrumentais, pois
encontram vantagens em suas ações e não somente manifestações altruístas e expressi
vas. Como ele explica, a categoria geral de racionalidade instrumental não deve ser so-
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mente uma pressuposição teórica, mas um a categoria descritiva. Esse tema será discutido
mais adiante.
29. Individualismo metodológico é um tipo de explicação que considera os indivíduos como
os constituintes últimos do mundo social; a fonte prim ária de todos os arranjos sociais.
Todo fenôm eno social deve ser explicado pelos indivíduos, suas características, objeti
vos, crenças e ações.
30. Para uma discussão interessante sobre os limites da teoria da escolha racional para expli
car a ação coletiva, ver Putnam (1993, p. 166).
31. E ssa proposição não significa coesão nas orientações, nas percepções, nos objetivos e
visões de mundo. Ao contrário, essa visão sugere tolerância com a ambigüidade, a diver
sidade, e superposição de diferentes princípios de coordenação, interesses que com pe
tem e redes de relações que se cruzam. Para melhor discussão sobre essa literatura, ver
Stark e Grabher (1997), Stark (1990), Galison (1997), W hite (1995, 1992), Padgett e Ansell
(1993), Somers (1994,1993), Emirbayer e Goodwin (1994), Latour (1988).
32. Um estudo muito interessante sobre os significados sociais do dinheiro foi desenvolvido
por Z elizer( 1997).
33. A ção econôm ica pode ser ação social, ou seja, ação que está orientada para outros
atores. Se a ação econômica é social, o ator toma em consideração o com portamento dos
outros, e isso pode ocorrer quando: (1) os atores assumem que outros respeitarão o seu
controle sobre os bens econômicos - poder de disposição - o qual é socialmente aceito;
(2) o ator considera os desejos futuros dos outros atores para definir sua própria pauta de
consum o; e (3) a produção está orientada para os desejos futuros dos outros atores
(Weber, 1978, p. 63).
34. A ordem econômica é definida como constituída por relações, grupos e organizações e
não por indivíduos isolados. As relações econômicas, os grupos econômicos e organiza
ções são entendidas como regularidades de ações individuais interdependentes (a satis
fação de expectativas e orientações de ações).
35. Confiança pessoal é definida como um conjunto de expectativas comuns constantemente
renovadas que dependem de familiaridade e, portanto, têm alcance restrito, ao passo que
o sistema formal de confiança é constituído por meios de comunicação generalizados e
impessoais. Weber associa o surgimento da confiança universal com a consolidação das
seitas puritanas no Ocidente (a comunidade superior de fé).
36. Essa estratégia é definida como “a integração dos abastecedores de m atéria-prim a nos •
processos de desenho e produção, e o treinamento dos trabalhadores para supervisar e
elim inar (quando seja possível) os defeitos. Essa estratégia elim ina os estoques nos
processos produtivos, reduz o tempo para mudanças de modelo, melhora a qualidade e
reduz os desperdícios” (Sabei e Piori, 1984, p. 40).
37. Essa estratégia está dirigida para “substituir a produção dirigida para a dim inuição dos
custos de produção de produtos estandardizados pela produção orientada para a diversifi
cação dos produtos e satisfação das expectativas específicas dos clientes (Idem, p. 40).
38. Principies o f Economics (1986).
39. Existe uma ampla literatura sobre os distritos industriais, “clusters” e as organizações em
redes na E uropa e Estados Unidos. Outros estudos não m encionados neste texto são
Saxenian (1994), Brusco (1982) e Best (1990).
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■10, Alguns desses estudos são de Humphrey (1995), Schm itz e M usyck (1994), Pederson
(1994), Tendier (1997), Spath (1993), Amorim (1993), Tewari (1996).
41. John Humphrey (1995).
42. Liedholm (1987), UNDP (1988), Spath (1993), Stewart (1989), Schmitz e M usyck (1994),
Uzzel (1994), Franks (1993).
43. Schmitz e M usyck (1994).
44. Uzzel (1994), Tendier (1997), Schmitz (1995 a e b).
45. Tendier e Amorim (1996), Nadvi e Schmitz (1994), Humphrey (1995), Tewari (1996), Cawthorne (1995), Knorringa (1994), Tavara (1993), Rabellotti (1995).
46. Schmitz (1995a).
47. T endiere Amorim (1996), Humphrey (1995).
48. Alguns exemplos são Harrison (1994), Amin e Robins (1990), Brown e Hamilton e M edoff
(1990).
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l ’equenos Negócios, Industrialização Local e Redes cle Relações Econômicas: Uma revisão
Bibliográfica em Sociologia Econôm ica
( ) objetivo principal do lexto é revisar a literatura sobre industrialização local e pequenas
em presas. Este ensaio analisa as principais contribuições das teorias da inform alidade, da
escolha racional, dos custos de transação e da nova sociologia econômica para a com preen
são dos princípios organizacionais através dos quais indivíduos e famílias definem e contro
lam seus bens, desenvolvem meios e mobilizam recursos para criar e expandir suas atividades
econômicas. O ensaio indaga até que ponto existe uma interpretação e explicação adequada
para as diferenças entre as produções em pequena escala tanto em term os dos processos
organizacionais quanto dos resultados econôm icos. E ste ensaio sugere que o m arco da
informalidade, as perspectivas da escolha racional e dos custos de transação não dão conta
de importantes aspectos dos processos organizacionais c que o enfoque da nova sociologia
econôm ica oferece uma perspectiva promissora para avançar nossa com preensão desse im 
portante fenôm eno econômico.
Palavras-chave: pequenos negócios; redes de relações econôm icas; industrialização local;
sociologia econôm ica

Abstract
Sm all businesses, Local Industrialization, and Networks o f Econom ic Relations: A Review
o f the Literature in Economic Sociology
This review of the literature on local industrialization and small businesses as worldwide
phenom ena analyzes the main contributions of informality, rational choice, and transaction
cost theories, as well as of the new economic sociology. It examines how each has advanced
our understanding of the organizing principles that individuals and families use in defining
and controlling their assets and in developing means and mobilizing resources for creating
and expanding their economic activities. The essay questions the adequacy of any existing
interpretation or explanation of the differences found in the organizing processes and econo
mic performance of small-scale production. It is argued that the informality, rational choice,
and transaction cost perspectives miss important issues of organizing processes and that the
new economic sociology offers a promising approach in analyzing this economic phenom e
non.
K eyw ords: small businesses; networks of economic relations; local industrialization; econo
mic sociology
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