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Weber possui uma característica essencial que teve grande influência 

na sua aceitação como „pai fundador‟ da Sociologia: suas obras 

mantêm sua validade mesmo após um longo percurso de apropriações 

e citações. Muitos autores que escreveram ssobre a atualidade de 

Weber acreditam que novas leituras de suas obras serviriam de aporte 

para pensar não só questões de economia e de poder, mas de cultura, 

subjetividade e história, ou seja a configuração do próprio Ocidente 

moderno. Propõe-se aqui que uma releitura da tipologia da ação 

social de Weber pode ser de grande utilidade em especulações teóricas 

sobre as idiossincrasias dos relacionamentos mais complexos entre 

organizações empresariais. O presente artigo procura estabelecer 

algumas conexões teóricas que auxiliem na compreensão de uma 

dinâmica emergente que tem se notado em pesquisas na área de Gestão 

da Cadeia de Suprimentos, os relacionamentos triádicos. As 

especulações aqui realizadas foram baseadas em exemplos 

encontrados em artigos de alguns autores que vêm tentando ampliar o 

conhecimento de temas sobre relacionamentos em um contexto triádico 

e em reflexões pessoais com aporte da literatura pertinente. Cabe 

destacar que as proposições aqui colocadas possuem um caráter 

preliminar e estão de acordo com Weber no sentido de que não se 

intenciona explicar os fenômenos sociais com causas únicas, já que 

são fenômenos “complexos e opacos”. 
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1. Introdução 

Weber possui uma característica essencial que teve grande influência na sua aceitação como 

„pai fundador‟ da Sociologia: suas obras mantêm sua validade mesmo após um longo percurso 

de apropriações e citações (Madeira, 2000). Muitos autores que escreveram sobre a atualidade 

de Weber acreditam que novas leituras das obras de Weber serviriam de aporte para pensar 

não só questões de economia e de poder, mas de cultura, subjetividade e história, a 

configuração do próprio Ocidente moderno (Madeira, 2000). 

Entre os tipos mais complexos de relacionamentos no que diz respeito às organizações 

empresariais estão os chamados triádicos. Esse tipo de relacionamento extrapola o conhecido 

conceito da díade fornecedor-comprador e pode incluir outro fornecedor, comprador ou 

mesmo um cliente do comprador. 

Quando o pesquisador amplia sua visão, deixando de enxergar relacionamentos diádicos para 

visualizar esses mesmos relacionamentos em um contexto triádico, a complexidade é 

multiplicada várias vezes. Essa complexidade é visualizada em inúmeras decisões que devem 

ser tomadas em situações com alto grau de delicadeza. Da mesma forma, a complexidade se 

estende quando se procura entender qual orientação os decisores seguem ao tomar essas 

decisões.   

Sendo assim, propõe-se aqui que uma releitura da tipologia da ação social de Weber pode ser 

de grande utilidade em especulações teóricas sobre as idiossincrasias dos relacionamentos 

mais complexos entre organizações empresariais. Essa proposta é justificada tanto pela 

atualidade dessa classificação como pela abrangência de análise possível.  

As especulações aqui realizadas foram baseadas em exemplos encontrados em artigos de 

alguns autores, como Wu e Choi (2005), Rossetti e Choi (2005) e Choi et al. (2002)  que vêm 

tentando ampliar o conhecimento que temos sobre relacionamentos em um contexto triádico, 

assim como em  reflexões pessoais com aporte da literatura pertinente. 

Assim, o objetivo do presente artigo é estabelecer algumas conexões teóricas que auxiliem na 

compreensão de uma dinâmica emergente que tem se notado em pesquisas na área de Gestão 

da Cadeia de Suprimentos, os relacionamentos triádicos.  

Este texto está dividido em três partes principais, além da presente introdução e as 

considerações finais.  

A primeira parte discute alguns aspectos dos relacionamentos triádicos, expõe a classificação 

proposta por Wu e Choi (2005) e delimita o foco da pesquisa. A segunda parte explana sobre 

a tipologia da ação social de Weber e coloca algumas observações sobre sua concepção de 

causalidade social. Na terceira e última parte, são realizadas algumas intersecções entre 

diversos exemplos de relacionamentos triádicos e a tipologia social de Weber, na tentativa de 

encontrar conexões significantes. 

2. Relacionamentos Triádicos 

Muitas contribuições têm sido feitas sobre os relacionamentos entre comprador-fornecedor e 

sua influência no desempenho tanto de um como de outro nas pesquisas recentes em Supply 

Chain Management (SCM), sendo que em grande parte destas contribuições os fornecedores 

são considerados de forma global, como se fossem um único ponto na relação e o comprador 

outro. (Choi et. al., 2002). 
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 Por outro lado, as relações fornecedor-fornecedor têm recebido pouca atenção da academia, 

embora tenham se tornado cada vez mais críticas para o sucesso da empresa (Choi et. al., 

2002). A visão díade além de ignorar a troca de informações e a necessidade de cooperação 

entre os fornecedores de dada empresa se mostra inconsistente com a idéia da cadeia de 

suprimentos como uma rede com vários níveis no sentido horizontal e vertical. 

 Ao se falar de rede, considera-se que a mesma é formada de vários nós e links e, diferente do 

que se tem sido amplamente aceito na literatura, uma díade (com dois nós e um link) não é a 

menor unidade de uma rede, mas sim uma tríade (com três nós e três links), visto que para 

compreender a essência de uma rede deveriam ser examinadas pelo menos duas coisas: como 

um nó afeta outro nó, e como um link afeta outro link. Essa relação é apresentada na Figura 1. 

 

Figura 1 - Díade versus tríade 

Fonte: Os autores 

Quando se estuda uma relação diática é possível examinar as relações entre duas firmas, mas 

deixa-se de lado o fato de que elas estão inseridas em uma rede de fornecimento mais ampla e 

não se consegue entender completamente o comportamento desse relacionamento incorporado 

em uma rede.  

Passando de um contexto diático para um triático, pode-se perceber como o relacionamento 

entre dois pontos na rede é influenciado por/ou influencia outro ponto. A complexidade é 

multiplicada e adquire características de rede. Em uma tríade cada empresa tem seus próprios 

interesses, mas os interesses de cada empresa afetam e devem levar em consideração as outras 

organizações. 

O contexto relacional diático não permite a percepção de que os „pontos‟ estão inseridos em 

uma rede de fornecimento mais ampla. Por exemplo, a dependência de uma empresa em 

relação à outra vai depender da disponibilidade da terceira empresa.  

Deste modo, enquanto uma estrutura diática permite descrever a interação entre duas 

organizações, ela não consegue explicar completamente os comportamentos de duas 

organizações inseridas em uma rede. Quando díades comprador-fornecedor e fornecedor-

fornecedor são consideradas juntas dentro de uma tríade, torna-se possível enxergar novas 

dinâmicas e significados nos relacionamentos. A díade comprador-fornecedor transforma-se 

em uma tríade quando se considera um terceiro „ponto‟, que pode ser outro fornecedor, 

comprador ou o cliente do comprador. 

Choi e Krause (2006) falam que não é incomum identificar relacionamentos entre 

fornecedores da base de fornecimento de uma empresa focal, mas notam que muitas vezes 

esses relacionamentos são desconhecidos dessa empresa. Essa relação pode ser vista na Figura 

2. 
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Figura 2 - Empresa focal e sua base de suprimentos 

Fonte: Choi e Krause (2006) 

Muitos compradores (empresas focais) estão trabalhando com uma base de fornecimento 

menor e estão, propositadamente, encorajando certos tipos de relacionamento entre os 

fornecedores (Choi et. al., 2002). Algumas empresas compradoras preferem que seus 

fornecedores não mantenham comunicação entre si, visto que acreditam que perderão em 

benefícios das pressões de competição.  

Por outro lado, a tendência que muitas firmas têm adotado de trabalhar com poucos 

fornecedores leva a um contexto onde esses fornecedores desenvolvem relacionamentos de 

trabalho entre eles. O tipo de relacionamento que é estabelecido entre os fornecedores varia e 

pode ser inicialmente por vontade do comprador ou dos próprios fornecedores. 

Wu e Choi (2005) criaram um novo modelo com cinco arquétipos de relacionamentos com 

base em um estudo de múltiplos casos, caracterizando-os de acordo a configuração do 

relacionamento com o comprador e com outro(s) fornecedor(es). O modelo classifica os 

relacionamentos em: 1) conflitante; 2) contratante; 3) dog-fighting; 4) networking e 5) 

negociante. 

No relacionamento fornecedor-fornecedor descrito pelo arquétipo conflitante, um fornecedor 

tem disposição de trabalhar com o outro, enquanto este último não, exibindo atitudes 

completamente diferentes em relação ao trabalho conjunto. 

O arquétipo dog-fighting caracteriza o tipo de relacionamento onde os fornecedores estão 

engajados em competição do tipo mercado livre pela mesma empresa compradora, onde 

acontece um mínimo de interação direta entre eles e um pode ser conhecido pelo outro ou não. 

No relacionamento onde os fornecedores estabelecem uma rede, networking, esses 

fornecedores colaboram com boa vontade para atender os trabalhos solicitados da empresa 

compradora. São vários fornecedores colaborando em rede sob a liderança de um fornecedor 

para conseguir influência, compartilhar informações, se ajustando com os concorrentes. 

O arquétipo negociante descreve o relacionamento onde dois fornecedores mantêm um 

relacionamento calmo e de trabalho profissional para otimizar os ganhos de ambos. 

No escopo do presente trabalho, as discussões serão focadas no relacionamento do tipo 

contratante. Em um relacionamento do tipo contratante, dois fornecedores de uma mesma 

empresa compradora configuram um relacionamento onde um fornecedor abastece o outro, do 

tipo contratado-subcontratado, sendo essa nova configuração inicialmente orientada pela 

empresa compradora. O relacionamento do tipo contratante pode ser visto na Figura 3. 



 

 
 

 

 

 

5 

 

Figura 3 - Relacionamento do tipo Contratante. 

Fonte: Os autores 

3. Tipologia da Ação Social 

Gusmão (2000), discutindo a concepção de causa na filosofia de Weber, diz que nas 

discussões sobre as ciências humanas na virada do século existem diferenças entre o método 

generalizante e o método individualizante, porém defende que ambos podem estar presentes 

tanto em ciências naturais como em ciências sociais.  

Cientistas, sociais ou não, poderiam escolher estudar especificidades de um fragmento da 

realidade ou tentar descobrir uma hipótese universal, contanto que suas conclusões fossem 

“formalmente consistentes e empiricamente testáveis” (Gusmão, 2000). Assim, parece claro 

afirmar que Weber rejeita o separatismo metodológico e defende uma ciência empírica da 

sociedade, assemelhando-se, nesse sentido, a outros estudiosos como Durkheim e Marx, estes 

últimos, porém, favoráveis ao monismo naturalista. 

O que diferencia Weber essencialmente nessa discussão é sua consciência da irredutível 

especificidade do objeto de análise das ciências sociais. A consciência de que os homens 

agem em sociedade, orientados por crenças e propósitos e que essa sociedade é um mundo de 

significados culturais intersubjetivamente partilhados, de valores e de normas (Gusmão, 

2000). 

Assim, com esse reconhecimento,que Gusmão (2000, p. 241) diz ser um “lúcido legado do 

ponto de vista historicista”, contrário às idéias de uma sociedade causal e determinista 

insuficiente no sentido de elucidar efetivamente os fenômenos sociais, Weber (1992 apud 

Gusmão, 2000) defende que além de uma imputação causal, que seria o estabelecimento da 

causa suficiente, a explicação causal deverá sempre ser acompanhada de uma imputação de 

sentido, que significa hipotetizar qual seria o fim visado subjetivamente pelo agente ou pelos 

agentes, ainda que as ações intencionais estejam condicionadas a diversos fatores naturais e 

culturais. 

Esse reconhecimento das especificidades, entretanto, não enfraquece a certeza de Weber, de 

uma ciência empírica da sociedade. Ao contrário, o autor atribui grande importância à noção 

de „sentido‟ na formação dos conceitos fundamentais da sociologia. Ele defende que esse 

reconhecimento é “perfeitamente compatível” com uma sociologia compreensiva e 

rigorosamente científica, rigor esse assegurado ao nível do método, através da lógica da 

validação.  

A elucidação efetiva dos fenômenos sociais que falta às idéias de uma sociedade causal e 

determinista, a falta de resposta ao por quê das regularidades é, de acordo com Weber (1992 

apud Gusmão, 2000), lograda através do sentido da ação. Assim, ação e interação humana só 
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seriam consideradas fatos sociais quando dotados de sentido. Os fatores não subjetivos só 

desempenhariam um papel instrumental. 

Dessa forma, a dúvida que restaria em relação a como seria possível conciliar a idéia de 

determinação dos fenômenos numa seqüência temporal com a intencionalidade humana é 

solucionada com Weber através da tipologia da ação social.  

Em sua tipologia da ação social, Weber (1999) distingue entre quatro tipos de ação humana, a 

ação racional no tocante aos fins, a ação racional com relação a um valor, a ação efetiva e a 

ação tradicional. A ação racional no tocante aos fins é realizado como condição ou meio para 

alcançar fins particulares, avaliados e perseguidos de acordo com uma racionalidade 

instrumental.  

De acordo com Alves (2003b) é um tipo de ação consciente, calculada e deliberada. Esse 

autor exemplifica essa ação como a de um “engenheiro que constrói uma ponte ou do 

empresário que quer ganhar uma concorrência”. Para uma ação ser instrumentalmente 

racional, o fim, os meios e os resultados secundários são todos objetos de cálculos rigorosos. 

O caso puro seria constituído por uma orientação total ao alcance racional dos fins, sem 

referências a valores. 

A ação racional com relação a um valor é orientada pela crença consciente em um valor (qual 

seja: ético, moral, religioso ou outros). Alves (2003a) pontua que a atenção concedida ao 

significado do ato em si é maior do que a reflexão sobre as suas conseqüências. A ação 

racional com relação a um valor puro  ocorreria quando alguém fizesse o que percebe como o 

certo levando em conta responsabilidade, honra, crenças religiosas ou lealdade pessoal, 

independentemente do que custe para esse alguém. 

A ação afetiva é orientada por emoções e estados sentimentais momentâneos (prazer, 

vingança, ódio, amor, entre outros).  Kramer (2000 apud Alves, 2003) coloca que esse tipo de 

ação “quase transborda os marcos do caráter social da ação”. Este tipo de ação satisfaz a uma 

necessidade, independente dos fins que ele alcança. É em essência não-racional, visto que não 

há nenhum esforço em justificá-lo.  

A ação tradicional é estabelecida a partir de costumes consagrados no tempo, muitas vezes 

passados hereditariamente. Para Alves (2003a) essa ação habitual e não dotada de 

intencionalidade corresponde à hierarquia mais baixa, em relação às outras.  Ainda, o autor 

coloca que esse tipo de ação, assim como a ação afetiva, está na fronteira do que seria um 

„comportamento com sentido‟, devido ao componente puramente reativo ou automático que 

está presente em ambas, e “cuja determinação causal escapa à explicação interpretativa” 

(Gusmão, 2000).  

No que diz respeito a relações comerciais, rotinas institucionalizadas podem ser pensadas 

como ações tradicionais. A ação pode fazer parte da cultura de uma empresa. Assim, uma 

empresa pode agir de determinada maneira na hora de tomar suas decisões, simplesmente por 

ser “o jeito que sempre é feito”. 

Segundo Alves (2003a), através da análise da relação entre dominantes e dominados e do 

sentido que os últimos emprestam à sua ação é possível entender os mecanismos de 

legitimação das estruturas de dominação. 

Na resposta de Weber para o concílio entre a determinação dos fenômenos numa seqüência 

temporal com a intencionalidade humana, a ação racional em relação a fins ocupa lugar 

central, e nesse tipo de ação a intencionalidade humana torna possível uma ciência da 
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causalidade social. Visto que esse tipo de ação é animado por considerações de ordem 

racional, a ação e a interação humanas tornam-se passíveis de uniformidade e previsibilidade, 

justificando a idéia de que a explicação interpretativa seria uma modalidade da explicação 

causal: “A compreensão atinge um grau especificamente elevado de evidência [...] uma 

evidência racional bem semelhante a uma relação causal” (Gusmão, 2000).  

Weber afirma que a experiência social e histórica nos mostra que ao contrário de a liberdade 

humana resultar em um espetáculo de indeterminação e imprevisibilidade, mostra-nos 

acontecimentos e processos regulares e passíveis de cálculo racional. A impossibilidade dessa 

explicação interpretativa só aconteceria quando não houvesse qualquer sentido na ação, que 

seria o caso da loucura e da demência. 

Com base no que aqui foi exposto, acredita-se que a tipologia da ação proposta por Weber 

pode ser bastante valiosa no sentido de entender ou pelo menos tecer algumas especulações 

teóricas sobre a causalidade em relacionamentos que extrapolam a configuração diádica entre 

organizações empresariais, as tríades. 

4. A Tipologia da Ação Social nos Relacionamentos Fornecedor-Fornecedor-Cliente 

Uma tríade naturalmente se torna a estrutura prática de referência quando administradores 

consideram questões como relacionamentos de coalizão e dependência política. Uma estrutura 

triádica é o primeiro passo para entender as dificuldades subjacentes e tomar decisões 

cuidadosas no que diz respeito a esses relacionamentos. Cada ação está imbricada com 

potencialidade de levar a conseqüências não esperadas e novas configurações de 

relacionamentos (Wu e Choi, 2005).  

Nessa mesma linha de pensamento, um fornecedor raramente existe em isolado e seu 

desempenho só pode ser considerado entendendo como ele está „encaixado‟ na sua rede de 

trabalho (Wu e Choi, 2005). Choi e Wu (2008) citam um exemplo em que uma empresa 

(comprador A) lamentou o fato de um de seus maiores fornecedores (fornecedor A) estar 

decaindo em sua condição financeira. De forma interessante, esse fornecedor (fornecedor A) 

estava nessa situação devido à falência de outro fornecedor (fornecedor B) e também um dos 

clientes do fornecedor A, que era o maior concorrente da primeira empresa (comprador A).  

Apesar de se esperar por partes das empresas ou organizações empresariais um 

comportamento que conhecemos como „racional‟, ligado a ação racional com relação aos fins, 

este comportamento pode às vezes não acontecer. Com base no relacionamento que foi 

escolhido como foco para as discussões estabelecidas aqui, o relacionamento do tipo 

contratante, acredita-se que nos arranjos do tipo contratado-subcontratado orientados pela 

empresa compradora, um ou mais fornecedores se sentem ameaçados por disponibilizar suas 

competências de negócios ou competências essenciais.  

Desta maneira, um exemplo pode ser observado em um dos casos do  estudo de Wu e Choi 

(2005), em que  um dos fornecedores ao qual a empresa compradora solicitou que fornecesse 

partes à outro fornecedor, se sentiu ameaçado, visto que ele também teria que disponibilizar 

os instrumentos que possuía. Em outro caso no mesmo estudo, o fornecedor estava ciente de 

que ele estava na verdade treinando outro fornecedor para „roubar‟ seus futuros negócios. 

Esse sentimento de ameaça pode levar os tomadores de decisão a agir de modo afetivo, como 

em um dos exemplos de Wu e Choi (2005), onde dois fornecedores se recusaram 

terminantemente a agir de forma colaborativa um com o outro, apesar do poder de barganha 

da empresa compradora.  



 

 
 

 

 

 

8 

Por outro lado, é importante que o fornecedor entenda a intenção do comprador para manter 

um bom relacionamento tanto com o comprador como com o outro fornecedor. A 

complexidade de tal tipo de relacionamento exige o uso de uma maior carga cognitiva no 

sentido de gerenciar a empresa fornecedora, isto por que: 1) o fornecedor deve, ao mesmo 

tempo, cooperar e competir com outros fornecedores; e 2) o fornecedor precisa, 

simultaneamente, manter um relacionamento de longo prazo com a empresa compradora e 

tolerar o comportamento desta em se proteger do risco de falhas neste relacionamento. 

Em Wu e Choi (2005) vêem-se alguns exemplos onde os fornecedores que competiam na fase 

de propostas de preços tinham necessidade de atender as expectativas de colaboração durante 

a fase de manufatura. Os autores (quais autores), em sua análise, pontuam que se a criação de 

um relacionamento colaborativo entre os fornecedores falha, a causa pode ser o não 

entendimento, por parte da administração de um ou ambos os fornecedores, da estratégia do 

comprador e/ou a complexidade dos relacionamentos, devido a uma perspectiva de curto 

prazo onde se busca ganhos imediatos. 

Esse tipo de comportamento, dentro da tipologia social de Weber, pode ser relacionado com a 

chamada ação tradicional. No exemplo acima, um fornecedor pode tomar a decisão sobre 

cooperar ou não cooperar com a empresa baseado em crenças institucionalizadas na 

organização, ou seja:  

1) Se a organização em suas metas normativas define objetivos que valorizam a 

competição, relacionamentos do tipo „ganha-perde‟ ou „soma zero‟, a busca de ganhos 

visíveis em curto prazo  se transforma em algo institucionalizado e é bem possível que esse 

fornecedor não consiga entender e aceitar a idéia de um relacionamento colaborativo com 

outro fornecedor para atender às propostas do comprador;  

2) Por outro lado, uma empresa que trabalhe com metas normativas que estimulem a 

colaboração com parceiros internos e externos, buscando um equilíbrio de interesses e 

desenvolvimento de longo prazo, e que tenha  esta prática internalizada como um costume, 

terá seus  tomadores de decisão  mais propensos a aceitar essas propostas.  

Os autores Wu e Choi (2005) também argumentam que o poder de compra da empresa 

compradora e o domínio da tecnologia exercem bastante influência para convencer os 

fornecedores a colaborar. No estudo destes autores, os mesmos indicaram que alguns 

fornecedores foram capazes de enxergar além da competição imediata e considerar os 

tradeoffs de trabalhar com um competidor ao longo do tempo.  

Acrescenta-se aqui o poder que a empresa possui na sociedade ou sua tradição como 

influentes para a tomada de decisão. Assim a tomada de decisão poderia ser guiada não por 

racionalização instrumental ou ímpeto  afetivo, mas pela tradição e o costume imbricados na 

empresa compradora. 

Em um dos casos, ainda, a empresa compradora chamou atenção para o fato de que a 

assistência que um fornecedor teria que oferecer a um competidor direto não deveria afetar a 

competitividade daquele de forma significativa. Apesar de os fornecedores se sentirem 

frustrados pelo arranjo do comprador, eles entenderam que as decisões da empresa 

compradora sobre a seleção de fornecedores no futuro seriam baseadas no melhor 

desempenho de mercado.  

Aqui se observa que essa decisão pode ser configurada também de outra maneira, qual seja, 

tomar a forma de uma ação racional com relação a valores. Em determinado momento a 

empresa pode orientar sua decisão no sentido de beneficiar o fornecedor mais colaborativo, 
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devido a um valor ético de, se não escolher, ao menos dar alguma vantagem a uma empresa 

que a ajudou e/ou se desenvolveu de forma conjunta com ela. 

Em dois dos casos citados por Wu e Choi (2005), os fornecedores 1 e 2 tinham que trabalhar 

em um ambiente de projeto, onde cada fornecedor abastecia parte do sistema total. Nestes 

casos, o fornecedor 2 fornecia componentes para o fornecedor 1, que os reunia em montagens 

maiores e fornecia o sistema total às empresas compradoras. Deste modo, os fornecedores 

tinham a necessidade de coordenar seus projetos de modo conjunto e acabaram por tornarem-

se familiarizados uns com os outros. Mais uma vez, podem acontecer ações orientadas pela 

tradição, no sentido de que as empresas podem adotar a prática de colaboração com 

determinado fornecedor como um costume e tomar decisões futuras com base nisso. 

Outro exemplo que se pode descrever aqui é o que Rossetti e Choi (2005) chamam de 

“desintermediação da cadeia de suprimentos”, fenômeno que pode acontecer em um 

relacionamento configurado como fornecedor-comprador-cliente.  

Nesse tipo de relacionamento, em sua forma tradicional, não existe um link direto entre o 

ponto „fornecedor‟ e o ponto „cliente‟, o ponto „comprador‟ serve de mediador nessa relação, 

controlando o fluxo de materiais e informação entre os dois primeiros. No exemplo de 

Rossetti e Choi (2005), devido ao relacionamento entre o ponto „fornecedor‟ e o ponto 

„comprador‟ está danificado, o ponto „fornecedor‟ decidiu vender diretamente para o ponto 

„cliente‟, eliminando a autoridade de mediador do ponto „comprador‟ e gerando a 

“desintermediação da cadeia de suprimentos”. 

Observa-se aqui a presença de um tipo de ação que o senso comum acredita ser muito raro em 

organizações empresariais, mas que talvez não seja tanto: uma ação do tipo afetiva. A decisão 

do fornecedor em criar um link direto com o cliente de seu comprador original foi baseada no 

sentimento ligado ao relacionamento que aquele estava tendo com o último.  

Por fim, vale  ressaltar que Lyons e Mehta (1997) ainda discutem a noção de confiança – um 

facilitador para relações comerciais eficientes – orientada com base em normas: as relações 

sociais são experenciadas de acordo com modos normativos ou entendimentos mútuos. É o 

que os autores chamam de confiança socialmente orientada (SOT). Os autores defendem que 

a SOT pode ser o produto de uma orientação para a ação tanto afetiva, como tradicional, 

como racional com relação a valores.  

Na ação afetiva, o agente pode escolher agir de modo confiável devido à necessidade de 

satisfazer um sentimento de devoção em relação ao parceiro nessa relação comercial. Da 

mesma forma, o ator pode agir de forma oportunista devido a um sentimento de raiva.  

Na ação tradicional, por sua vez, a escolha de um agente, por agir de modo confiável ou não, 

está relacionada com uma forma já institucionalizada de realizar negócios. Deste modo, a 

escolha do modo de agir do agente depende apenas do modelo de comportamento que está 

enraizado na cultura da organização.  

Já na ação racional com relação a valores, a confiança é o produto intencional de um 

compromisso com algum princípio moral ou ético. O indivíduo reconhece uma necessidade 

moral imperativa para agir de maneira confiável. 

5. Conclusões  

Foram discutidas  no presente artigo algumas considerações sobre a orientação dos decisores 

na tomada de decisões em relação aos seus relacionamentos com os outros pontos de uma 

tríade, no campo da tipologia da ação social de Weber. Essas considerações foram realizadas 
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no sentido de estabelecer algumas conexões teóricas que auxiliem na compreensão de uma 

dinâmica emergente que tem se notado em pesquisas na área de Gestão da Cadeia de 

Suprimentos, os relacionamentos triádicos. 

Uma característica dos trabalhos de Weber que merece destaque é o fato de ele não estar 

preocupado com um sistema fechado e totalmente harmônico, mas sim deixar transparecer 

aspectos incongruentes da sua análise, até mesmo devido aos conflitos de valores 

característicos do momento histórico  em que viveu. Ou seja, ele não procura explicar (e não 

aceita que o façam) os fenômenos sociais com causas únicas, já que são fenômenos 

“complexos e opacos” (Madeira, 2000). Uma das preocupações metodológicas de Weber era 

tentar eliminar qualquer determinismo ou valores (neutralidade axiológica) de sua 

interpretação sobre a sociedade. (Figueiredo, 2000).  

Da mesma forma, aqui se destaca que as especulações realizadas não enxergam as ações como 

“meras justaposições de contrários, e sim rejeitam o maniqueísmo dualista do ou-um-ou-

outro” (Alves, 2003a). Uma mesma ação pode estar orientada com mesclas de racionalidade 

em relação a valores e tradição, ou racionalidade com relação aos fins. 

Não é possível analisar de forma simplificada qualquer tipo de relacionamento, muito menos 

os mais complexos, como é o caso de relacionamentos triádicos. Não se pode encaixar cada 

orientação para decisão em uma ação social da tipologia de Weber ou qualquer outra. 

Compreende-se dessa forma o maior interesse de Weber em analisar a ação racional no 

tocante aos fins, não por essa ação ser mais freqüente no que diz respeito ao homem, mas por 

ser aquela com maiores possibilidades de observação.  

Existem inúmeras outras questões que devem ser discutidas para uma compreensão um pouco 

mais aprofundada dos relacionamentos aqui expostos/discutidos. Propõe-se, como idéias para 

estudos futuros, associar aos tópicos discutidos (a) questões de alcance de legitimidade na 

sociedade, acreditando-se que a busca de legitimidade é um elemento norteador de muitas 

ações nas organizações; (b) relações de poder entre cada link da tríade; e (c) isomorfismo 

como uma nova forma de enxergar a racionalização e a burocracia. 
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