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As centenas de variedades de queijos, as paisagens, os molhos, os monumentos históricos e 
uma espécie de olhar crítico permanente, avesso à padronização massificada, ajudam a 
explicar o desenvolvimento, na França, de um fértil campo de estudos voltados para a 
"economia da qualidade", ou "das singularidades". Lucien Karpik, um dos nomes mais 
importantes da sociologia francesa contemporânea, aprofunda essas pesquisas, examinando as 
condições em que diferentes modalidades de atuação e relacionamento social permitem a 
construção da confiança do consumidor em torno da qualidade de certos bens e serviços, por 
meio de dispositivos de julgamento também específicos. Esse é o tema de seu mais recente 
livro, "L'Économie des Singularités", publicado pela editora Gallimard.   
 
De Paris, Karpik concedeu, por e-mail, a seguinte entrevista ao Valor:   
 
Valor: Quais horizontes a economia das singularidades vem abrir para a coordenação de 
mercados?   
 
Lucien Karpik: A coordenação do mercado deve satisfazer três condições, sem as quais a 
própria continuidade do mercado estaria ameaçada. Em primeiro lugar, a manutenção da 
confiança nos dispositivos de julgamento, na ausência dos quais nenhuma escolha razoável 
pode ser feita. As decepções, a desconfiança provocariam a desaparição dos mercados de 
singularidades. Em segundo lugar, deve-se manter a diversidade das escolhas e, portanto, 
limitar a concentração do controle dos dispositivos de julgamento. Sem isso, o pluralismo dos 
critérios de julgamento e dos caminhos do desenvolvimento seriam reduzidos. A concentração 
excessiva colocaria em questão a originalidade e a pertinência que fundamentam a existência 
desse universo de produtos. Em terceiro lugar, a coordenação do mercado deve manter a 
continuidade das singularidades. Para se conseguir isso, é preciso garantir um certo equilíbrio 
no uso dos meios de persuasão, pois, independentemente de sua eficácia, alguns dispositivos 
favorecem a "dessingularização", enquanto outros a bloqueiam. Essas ameaças são ainda mais 
sérias pelo fato de seus efeitos não serem passíveis de identificação no curto prazo.   
 
Valor: Pode-se falar em uma tendência geral de que as singularidades tenham importância 
crescente na organização dos mercados contemporâneos? Ou se trata apenas de mercados 
especiais, de luxo?   
 
Karpik: O universo das singularidades é diversificado. Reúne, entre outros, os bens culturais e 
os serviços profissionais personalizados, ao lado dos bens de luxo. Cinema, vinho, médico, 
advogado não podem ser considerados bens ou serviços de luxo. Já faz duas ou três décadas 
que esse universo não pára de se desenvolver. Segundo o economista Jean Gadrey, 
representaria, na França, nada menos que um quarto da produção nacional. Há, porém, duas 
razões que exigem prudência quando se tenta fazer projeções a esse respeito. A origem da 
mudança se situa tanto na sociedade, como no mercado. Embora seja possível identificar as 
formas de individualismo e suas relações com os produtos do mercado, nada permite prever 
sua importância relativa. É uma aventura antropológica, cheia de incógnitas, que está 
começando. Além disso, as causas da mudança não estão apenas em forças gerais e 
impessoais: as decisões dos atores sociais fazem parte dessa mudança. A evolução vai 
depender, portanto, também da capacidade dos produtores de recusar a "dessingularização" e 
também do grau de resistência dos consumidores em usar em larga escala, e por comodidade, 
os dispositivos que favoreçam a "dessingularização". O adversário não é necessariamente o 
"outro". Ele está também em nós mesmos.   
 
Valor: Os dispositivos de julgamento em torno dos quais se constróem os mercados singulares 
incluem valores éticos, sociais e ambientais?   
 
Karpik: Em princípio, o mercado de singularidades é agnóstico. Mas se organiza em torno de 
produtos que concentram valor simbólico. Num mundo dominado pela extensão da 
uniformidade, ele se confunde com os valores associados a certas formas de viver. A questão, 
portanto, envolve uma concepção da "boa" sociedade. É uma questão que envolve um valor 



multiforme e, no entanto, bem distinto, cuja presença se descobre por meio dos conflitos que 
surgem em torno da manutenção das obras do passado, da paixão estética, do serviço 
personalizado, da invenção heterodoxa e, de maneira mais geral, dos estilos de vida.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24, 25 e 26 ago. 2007, Eu & Fim de Semana, p. 
12. 
 


