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RESUMO 

Objetivo – Este estudo pretende pesquisar o comportamento e as motivações de partícipes da 

plataforma global Facebook® em grupos de trocas locais, nominados de acordo com o local 

de moradia de seus membros. A pesquisa pretende demonstrar a relação comercial e social 

existente nestes grupos, nos quais se pode comprar, vender ou mesmo realizar trocas com 

pessoas geograficamente próximas. 

Metodologia – O presente estudo possui natureza qualitativa exploratória, com grupos focais 

e netnografia das comunidades on-line “Joga Pra Rolo Méier” e “Joga Pra Rolo Jacarepaguá”. 

As respostas dos grupos focais, serão tratadas com a metodologia da análise do discurso. 

Resultados – Foi verificado que, apesar de possuírem um grande número de participantes, a 

interação é baixa e os grupos possuem processos frágeis e não garantem a proximidade 

sugerida pelo nome do bairro no título da comunidade. Existem diversas oportunidades de 

crescimento das relações comerciais dentro das comunidades, desde que com garantias que 

transmitam segurança aos participantes. 

Limitações – Pesquisas futuras podem se aprofundar em segmentos específicos para o 

entendimento da dinâmica conforme o interesse do consumidor, assim como em outras 

comunidades que possuam outros fatores de identificação que não o local de residência dos 

participantes. 

Contribuições Práticas – A partir do estudo desta amostra, espera-se conceber novos 

entendimentos que revelem oportunidades de conexões entre grupos locais, globais e físicos, 

que fomentem novos horizontes nestas relações comerciais e oportunidades para empresas e 

mesmo pequenos investidores de comércio eletrônico. 

Originalidade – De acordo com as informações que obtivemos e pesquisa bibliográfica, este 

estudo detalhou o perfil das comunidades investigadas, produzindo conhecimento sobre a 

dinâmica e motivações que envolvem as mesmas, fragilidades nos processos e oportunidades 

de melhoria.  

 

 

Palavras-chave: Internet, Comércio On-line, Riscos, Comunidade On-line. 

Categoria: Dissertação de Mestrado / Artigo Original. 



ABSTRACT 

Purpose – This study aims to understand the behavior and motivations of participants of the 

global Facebook® platform in groups of local exchanges, nominated according to the place of 

residence of its members. The research intends to demonstrate the commercial and social 

relationship existing in these groups, where one can buy or even make exchanges with the 

intention of doing with people geographically close. 

Methodology – The present study has a qualitative exploratory nature, with focus groups and 

netnography of the online communities “Joga Pra Rolo Méier” and “Joga Pra Rolo 

Jacarepaguá”. Focus group responses as well as in-depth interviews will be dealt with through 

discourse analysis methodology. 

Results – It was verified that although in spite of having a large number of participants, the 

interaction between them is low and the groups have fragile processes and do not guarantee 

the proximity suggests by the name of the neighborhood in the title of the group. There are 

several opportunities for growth of commercial relations within the groups, provided that with 

guarantees that convey security to the participants. 

Limitations – Future research may go into specific segments to understand dynamics in the 

interests of the consumer, as well as in other communities that have other identification 

factors than the place of residence of the participants. 

Practical implications – From the study of this sample, it is hoped to devise new 

understandings that reveal opportunities for connections between local, global and physical 

groups that foster new horizons in these commercial relations and opportunities for companies 

and even small e-commerce investors. 

Originality – According to the information we obtained and bibliographic research, this study 

detailed the profile of the communities investigated producing knowledge about the dynamics 

and motivations that involve them, weaknesses in the processes and opportunities for 

improvement. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este estudo originou-se do interesse do autor pelo impacto da internet no consumo da 

classe C e suas variâncias, com foco no comportamento de consumo em ambiente on-line. Por 

trabalhar na área de vendas com produtos específicos do segmento de telefonia móvel para 

esta classe social, o autor sente a necessidade de entender o comportamento dos indivíduos 

diante deste cenário já presente na sociedade, pois a internet móvel assumiu um grande 

protagonismo no aumento de acessos à web para a classe C. 

O crescimento do poder de consumo destes indivíduos foi exponencial desde a 

estabilização da moeda, segundo Neri (2011). Esta realidade, com aumento do ganho real e 

também elevação do crédito disponível, proporcionou novas experiências de consumo com 

relação a produtos e canais. A internet seria este novo horizonte a ser desbravado com 

variadas possibilidades. 

O aumento do poder de consumo, especificamente nesta classe social, fomentou 

intenso debate sobre o possível surgimento de uma nova classe média, ainda segundo Neri 

(2011), o que foi objeto de contestação por diversos autores. Conforme Bourdieu (2007), será 

que somente uma alteração no poder de consumo do indivíduo seria suficiente para alterar a 

classe social do mesmo, sem considerar todos os outros atributos que compõem o habitus de 

uma classe social? Souza (2012), um dos autores que criticam esta teoria, refere-se a este 

mesmo movimento como o surgimento de uma Nova Classe Trabalhadora. 

Apesar de crescer em volume de negócios e consumidores, conforme pesquisa E-bit 

webshoppers (2018), este movimento no rumo da internet será cada vez mais consistente à 

medida que se reduzam as barreiras existentes, entre elas e de muita relevância no contexto 

são as ocasionadas pelo baixo índice de confiança presente na sociedade, conforme Zanini 

(2016), e que afetam diretamente o comércio on-line. A simples possibilidade de entrega de 

uma mercadoria significa risco elevado em nossa sociedade e os indivíduos precisam buscar 

alternativas para minimizar este risco, se quiserem consumir através da internet. Desta forma, 

a mudança do hábito de compra em lojas físicas – onde todas as fases do processo de compra 

são exercidas no mesmo local – para uma compra on-line – sem a segurança do contato físico 

e intermediado pela tecnologia – transforma o relacionamento como compromisso sem rosto, 

conforme Giddens (1991), e a partir deste ponto é necessária maior garantia ao processo para 

a redução da insegurança. De acordo com a redução das incertezas, não somente novos 
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consumidores adentrarão o meio, como indivíduos presentes na internet comprarão ainda 

mais. 

A literatura estudada nos mostra a aceleração no início da penetração da internet com 

programas de inclusão governamental, conforme Lemos e Martini (2010). Entretanto a 

expansão se acentuou com os smartphones e as redes de alta velocidade das operadoras de 

telefonia móvel, conforme o site Teleco, levando a internet à mão de toda a população e 

deixando os indivíduos disponíveis aos impulsos de compra. 

Conforme pesquisas realizadas, a entrada destes novos consumidores on-line na 

internet, normalmente ocorre pela via das redes sociais, com a busca de entretenimento, 

relações sociais e diversão (BARROS, 2009). Pesquisar este comportamento, alinhado com o 

consumo, é de grande interesse, em razão de o comportamento social aproximar os indivíduos 

das realidades de consumo, como os shoppings centers fizeram no seu surgimento. 

A parcela da população com ao menos uma compra on-line, apesar de expressiva,  

relevantes 48 milhões de pessoas, conforme pesquisa EBIT (2017) –, ainda encontra espaço 

para crescimento quando analisado o total da população brasileira. A presença de 

smartphones e redes de internet de alta velocidade reforçam esta hipótese, assim como o 

crescimento igualmente exponencial de novas opções na internet. 

Com a entrada através das redes sociais, entende-se como movimento natural que os 

indivíduos buscassem neste novo ambiente seus semelhantes através de comunidades on-line. 

Estas redes sociais, conforme Kozinets (2014) são nominadas como websites de redes sociais. 

As comunidades on-line em muito se assemelham às comunidades do meio físico por serem 

constituídas de indivíduos com interesses em comum e dispostos a interações. 

As comunidades contidas em plataformas globais, como o Facebook, possuem uma 

grande vantagem quando se pensa em comércio eletrônico, uma vez que a rede social é como 

vimos, uma das grandes portas de entrada para os indivíduos para o mundo on line. Desta 

forma, em um ambiente já familiarizado, o mesmo pode dar vazão ao impulso de consumo, 

para obter os produtos que deseja. As comunidades analisadas “Joga Pra Rolo” situam-se 

neste ambiente e claramente identificam-se perfeitamente com seus participantes. 

Os impulsos de consumo são o início do Momento Zero da Verdade (ZMOT), 

conforme Carlzon (2005) apud Krewer, E.J. et al. (2016), o momento no qual o cliente pensa 

no produto e tem a internet à mão para pesquisar. Estudos do Google (2011) refazem a teoria 

do Primeiro Momento da Verdade (FMOT), que consistia no momento no qual o cliente 
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estava frente a frente com o que desejava e com o vendedor, acrescentando o momento 

anterior, momento zero, que é o momento do estímulo, ou seja, o momento no qual o cliente 

pensa no desejo e o busca através do seu celular e da internet, criando o Momento Zero da 

Verdade, (ZMOT).  

Este movimento em direção ao consumo on-line contrapõe o setor de comércio através 

de lojas físicas, conduzindo a redução deste modelo, cenário que já é realidade e afeta de 

forma relevante o resultado do comércio tradicional em diversos países. Entender uma forma 

de coexistência para ambos é fundamental. A mudança brusca de cenário possui diversas 

implicações à estrutura da sociedade como para os indivíduos que hoje trabalham no 

segmento do comércio físico. 

Buscar uma convivência e correlação entre os dois mundos pode ser algo de grande 

relevância para a sociedade. Atualmente já estão em andamento práticas como Omnichannel, 

que possui um processo uniforme, independemente do meio que ocorra a compra. O cliente 

pode iniciar a compra no site de uma empresa e continuar a negociação na loja física, do 

ponto que parou, sem prejuízos ou ter que explicar novamente todos os pontos da negociação 

ao seu novo interlocutor. A figura do showroomer – individuo que pesquisa o produto 

desejado em lojas físicas e depois compra on-line – é outro indício que existem formas de 

gerar complementariedade no processo. 

Desta forma, o estudo exploratório irá discutir os temas que envolvem o processo 

comercial e convívio em comunidades de trocas on-line com consumidores da Nova Classe 

Trabalhadora (SOUZA, 2012) a partir de plataformas globais e seus desdobramentos, como 

são os processos e a interação entre os indivíduos e oportunidades de melhoria. 

1.1. PROBLEMA 

O comércio eletrônico tem apresentado índices crescentes de volume de vendas e 

clientes no Brasil. Após um primeiro momento no qual as empresas já estabelecidas e sites 

tradicionais ocuparam este espaço, com relações e processos formais, chegou o momento no 

qual grupos locais de trocas passam a ocupar espaço e também crescer neste novo cenário. 

Para entender estes grupos locais e todo o seu potencial, é preciso entender os 

objetivos que levam os participantes a integrarem estas comunidades e quais as suas práticas 

comerciais com relação à mesma. Incialmente, as comunidades se apresentavam como de 

compra e venda, porém apresentam um horizonte mais amplo, que envolve trocas, serviços e 

utilidade pública. 
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Com o contexto apresentado, o dilema que chama a atenção ajudou a formular a 

seguinte pergunta de pesquisa:  

Como são utilizados os grupos de trocas locais em plataformas globais e quais as 

práticas comerciais vigentes? 

1.2. RELEVÂNCIA DO TEMA 

O tema se faz relevante com o significativo aumento das vendas on-line, crescendo 

ano após ano sempre acima de dois dígitos e hoje já abrange 55 milhões de compradores, 

conforme pesquisa E-bit webshoppers (2018), e a entrada de novas classes sociais no mundo 

da internet com seus hábitos de consumo e seus desejos de compra, e como isso traz para esta 

realidade uma nova forma de se relacionar. 

Prática comum desde os primórdios, a troca de produtos é atividade corriqueira para 

determinados indivíduos. Conforme as interações sociais caminham para o mundo on-line 

através das redes sociais, é natural afirmar que o consumo e o comércio, com toda a sua 

variância, acompanhem. 

O cenário de trocas no mundo digital, embora já existente, carece de um maior olhar 

acadêmico para entender sua dinâmica e possíveis oportunidades para a comunidade. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal do presente trabalho é fazer um estudo exploratório de 

comunidades de trocas locais em plataformas globais, entender quais as práticas comerciais, 

oportunidades que se apresentam e como as mesmas funcionam. Entender a participação dos 

indivíduos, os interesses por trás das participações e os processos envolvidos na negociação. 

Estudar a natureza das postagens e suas mensagens, assim como o interesse que 

desperta nos indivíduos e sua relação com a comunidade analisada. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Apurar se as comunidades de compra/locais, situadas em plataformas globais, são 

consistentes com seus propósitos comerciais e com o perfil dos indivíduos 

participantes. 

• Descrever oportunidades de aperfeiçoamento das comunidades alinhadas com 

propósito comercial das mesmas e integração com o meio físico. 
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• Apontar fragilidades no processo que possam dificultar as relações entre os 

indivíduos e prejudicar as interações entre os mesmos. 

1.4. ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

O presente trabalho desenvolverá o referencial teórico a partir do Capítulo 2, 

discutindo a ascensão da Nova Classe Média, conforme Neri (2011), e a comparação com as 

ideias de outros autores. A discussão englobará autores que possuem uma postura crítica 

diante desta classificação. No Subcapítulo 2.1, serão discutidas estas classificações de acordo 

com estes autores e todas as estatísticas que comprovam a ascensão desses indivíduos. 

O referencial teórico prosseguirá com a discussão sobre o universo on-line, 

crescimento da internet, estatísticas de utilização e discussão do modelo de comunidade on-

line. No terceiro capítulo, será discutida a segurança necessária para a efetivação da compra 

on-line e o comportamento do consumidor diante destes desafios, de acordo com estudos de 

diversos autores. 

A metodologia e a coleta de dados irão se desenvolver no Capítulo 3, juntamente com 

a análise de dados com destaques dos grupos focais e das postagens. 

A análise de resultados seguirá no Capítulo 4, e a conclusão com as sugestões e 

análises no Capítulo 5, discutida com a literatura pesquisada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Para atingir o objetivo proposto, o estudo dar-se-á, inicialmente, pela revisão 

bibliográfica, que visa à fundamentação teórica da pesquisa, por meio do estudo da literatura 

sobre classificação de classes sociais, utilização da internet pelas classes C e D, comunidades 

on-line e a relação de confiança na compra on-line, que irá abranger os elementos que 

fundamentam o estudo. 

Com o expressivo crescimento econômico experimentado pelo país a partir do final do 

século XX, uma nova classe social, ou uma nova condição consumidora de uma classe social, 

emerge na sociedade brasileira. Muitas discussões são suscitadas sobre esta classificação. 

Seria esta uma Nova Classe Média, conforme Neri (2011), ou uma Nova Classe Trabalhadora 

como escreve Souza (2012)? 

Podemos citar que concretamente a classe C, alcançou crescimento de rendimento 

oriundo do trabalho a partir deste momento e crédito disponível nunca experimentado. 

Conforme dados de Neri (2011), esta classe social chegou a representar 46,6% do poder de 

compra total entre todas as classes sociais, sobrepujando as classes A e B juntas neste período. 

Mas seria este movimento suficiente para definir se o nascimento de uma nova classe média? 

Com todo o cenário acima descrito, principalmente com relação ao crédito disponível, 

seria natural um movimento das pessoas em direção ao consumo, uma vez que havia um 

cenário de possibilidades, inclusive com grandes redes de eletroeletrônicos nascendo com este 

foco – venda para classe C através de carnês, como as Casas Bahia (PRAHALAD, 2005). 

Uma série de bens de consumo tem aumento expressivo de vendas impulsionado pelos fatos 

citados neste parágrafo no início deste século, segundo Neri, 2011. 

Uma vez estando na lista de sonho e nas aspirações destes novos atores, a utilização da 

internet segue por um mesmo caminho, impulsionado por programas governamentais, mas, 

além disto, experimentam uma explosão quando vão parar nas mãos dos indivíduos através 

dos smartphones, vendidos da mesma forma que os eletroeletrônicos tradicionais, em 

prestações que passam a caber no orçamento mensal de cada um destes novos atores, nas 

redes de eletroeletrônicos (PRAHALAD, 2005). 

Após o caminho do consumo através das redes de eletroeletrônicos, a internet 

apresenta-se como um grande desafio, pois a insegurança da falta de contato visual, como um 

vendedor, começa a forçar a necessidade de garantias e códigos para que possam ser 

utilizados. Toda uma influência de terceiros é percebida, como percepções sobre problemas 
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ou desilusões, o que, de certa forma, não freia o avanço na direção da internet, mas torna 

obrigatório um mínimo de garantia de segurança. 

Neste referencial teórico, iremos discorrer sobre três eixos principais da evolução do 

comércio on-line para classe C; desde o surgimento destes novos atores, discutindo a 

definição de classe social, passando pela evolução da internet e o comércio on-line e, por fim, 

discutindo a confiança on-line necessária para que se faça uma utilização plena de todo o 

potencial que a grande rede pode oferecer. 

2.1. DEFINIÇÕES DE CLASSE SOCIAL 

O Brasil, desde a estabilização da moeda com o plano Real, ocorrido em meados da 

década de 90, vem apresentando taxas crescentes de aumento de renda e disponibilidade de 

crédito, especialmente para as classes sociais que sustentam a base da pirâmide social. 

Segundo Neri (2011), entre os anos de 2001 e 2009, os 10% mais ricos da população 

brasileira tiveram um aumento de sua renda na ordem de 12,68%. Por outro lado, a população 

mais pobre obteve um acréscimo inimaginável de 69,04% em sua renda no mesmo período, 

criando para o autor o que seria a Nova Classe Média Brasileira. 

Creditar a este maior rendimento ou capacidade de consumo uma alteração na classe 

social de qualquer indivíduo, ou seja, a Nova Classe Média, como citada acima, é algo 

controverso e discutível, pois toda uma questão cultural não se resolve puramente com 

aumento do ganho financeiro. Estes indivíduos, devido ao seu crescimento financeiro oriundo 

do trabalho, conforme Souza (2012), caracterizam-se como a Nova Classe Trabalhadora, pois 

é indiscutível o crescimento do rendimento financeiro dos mesmos e sua elevação a um novo 

patamar de consumo. 

Segundo Souza (2012), chega até mesmo a soar absurdo considerar a situação 

econômica como única variável a ser conjecturada para esta movimentação, estando em 

conformidade com a linha de pensamento de Bourdieu (2007), que se refere à questão do 

habitus. Não poderia o indivíduo estar incluído em uma classe superior, pois faltariam, por 

exemplo, vários atributos relativos a esta classe superior, como capital simbólico 

(BOURDIEU, 2001).  

A estratificação social de uma sociedade pode seguir várias diretrizes, conforme as 

mais diversas linhas de pensamento, pois muitas são as variáveis que podem ser consideradas. 

Segundo Souza e Lamounier (2010): 
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Existem dois conceitos de classes sociais que residem em polos opostos. De um lado 

está o conceito derivado da tradição marxista com foco em padrões de 

comportamento, dotado de estilo de vida e projetos de sociedade diferenciados em 

relação a grupos similares. O lado oposto corresponde ao conceito de tradição 

weberiana, com foco em características mensuráveis, como educação, renda e 

ocupação, deixando suspensa a questão da consciência de classes. (Souza e 

Lamounier, 2010, p. 17) 

Pelo exposto acima fica evidente que as definições de classe social também podem 

seguir padrões de renda ou comportamento. Toda uma linha de comportamento pode servir 

como definição de uma classe social, que poderíamos chamar, hipoteticamente, de uma visão 

qualitativa, entretanto alguns autores também definem como indicadores de divisão de classe 

características mensuráveis, que, por sua vez, se aproximam de métodos quantitativos. O 

indicador que Neri (2011) destaca para a criação da Nova Classe Média em sua obra é 

puramente quantitativo, oriundo do crescimento da renda dos indivíduos da base da pirâmide 

e de seus novos padrões de consumo, o que não pode definir a classe social do indivíduo, pois 

esta é composta de muito mais que apenas o aspecto financeiro. 

A abordagem mais financeira inferida por Neri (2011) serve de bússola para várias 

pesquisas de mercado, na qual, segundo o autor, as classes sociais foram determinadas com 

base em aspectos econômicos, como a distribuição de renda e a organização da sociedade em 

forma de extratos, centrando-se inicialmente em indicadores sociais baseados em renda per 

capita, o que para os autores que adotam a linha de comportamento – tal como hábito e 

cultura – como divisor de classe, traduz-se em resistência para aceitar a definição. Este 

método mais “quantitativo” permite um mapeamento direto da sociedade em função de sua 

renda, o que caracteriza a classe econômica, conforme descrito abaixo: 

Tabela 1 – Classificação das classes sociais brasileiras 

 Número de Salários Mínimos Renda Familiar em 2016  

Classe A  Acima de 20 SM R$ 18.740,01 ou mais 

Classe B De 10 a 20 SM R$ 9.370,01 a R$ 18.740,00 

Classe C De 4 a 10 SM R$ 3.748,01 a R$ 9.370,00 

Classe D De 2 a 4 SM R$ 1.874,01 a R$ 3.748,00 

Classe E  Até 2 SM Até R$ 1.874,00 

Fonte: IBGE (2017) 

Ainda temos, no Brasil, o critério de classificação das classes socioeconômicas de 

acordo com o acesso a bens duráveis, quantidade de banheiros, geladeiras, televisores, 

automóveis e a contratação de empregada doméstica. Conforme a Nova Classe Trabalhadora 
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prosperou financeiramente, vários dos itens considerados na pesquisa passaram a fazer parte 

da realidade, contudo o critério, caso busque esclarecer a classe social, irá incorrer no mesmo 

deslize que o anteriormente descrito em função das características mencionadas. 

Este consumo de itens até então desejados, pode ser reconhecido como consumo de 

pertencimento, conforme Barros (2009), que aproxima o indivíduo de uma classe social 

superior. Com a Nova Classe Trabalhadora, este movimento é percebido, uma vez que uma 

série de bens de consumo fica mais próximo, quer seja pelo aumento da renda ou pelo 

aumento do crédito, porém os bens imateriais assim como uma série de valores ou mesmo 

comportamentos não podem ser resolvidos pelos movimentos descritos anteriormente, sendo 

este ponto, para Souza (2012), fundamental para o pertencimento a uma nova classe social. 

Estaria se tornando a divisão de classe social, centrada unicamente na capacidade 

econômica ou na posse de bens dos indivíduos, uma divisão puramente mercantil, conforme 

Pochmann (2012)? Muitas reportagens à época citavam o exponencial crescimento na venda 

de bens de consumo, especialmente eletrodomésticos, que, conforme Yaccoub (2011), estaria 

atrelado ao fato de proporcionar conforto à família, pois, de certa forma, eram itens de uso 

comum – como geladeiras, televisões de plasma ou LCD, entendendo que, para a família, 

qualquer sacrifício vale a pena. Diante do exposto, fica uma evidência clara que nem somente 

com o intuito de criar pertencimento a uma nova classe se dava o consumo por parte destes 

novos atores, mas também para proporcionar um conforto que antes habitava o imaginário dos 

indivíduos. 

Em mais um exemplo de classificação social, temos o censo, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que utiliza os níveis de renda da população 

brasileira para classificar as classes socioeconômicas, sendo baseado no Critério de 

Classificação Econômica Brasil, levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas 

de Pesquisa (ABEP). Não sendo desejo transpor a discussão sociológica ou mesmo 

antropológica, este critério tem sido consistentemente o mais utilizado entre as grandes 

empresas para seleção de sujeitos de pesquisa, uma vez que destaca as classes com maior 

ganho de renda neste período como a Nova Classe Média, segundo Neri (2011), definindo 

classes puramente por seus aspectos econômicos e desprezando os demais indicadores que 

levam o indivíduo a se identificar com uma determinada classe social. 

Ainda segundo Neri (2011), esta nova classe média está compreendida entre aqueles 

acima da metade mais pobre, classes D e E, e um pouco abaixo dos 10% mais ricos da 

população, classes A e B, pouco depois da virada do século, segundo uma combinação de 
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bases de pesquisas domiciliares, uma clara alusão à classe trabalhadora que conseguiu um 

ganho financeiro real. Para Pochmann (2012), não existe esta nova classe média e sim um 

disposição ilusória em dirigir o sentido da discussão para direção consumista e mercantil. 

Entretanto fica evidente uma nova capacidade financeira para estes indivíduos, que os leva ao 

consumo de bens antes vistos somente em classes superiores e que, uma vez consumidos, se 

traduziam, para estes indivíduos, também como poder, status, prestígio (YACCOUB, 2011). 

Posto que o consumo de determinados itens conseguisse soerguer a representatividade 

social destes indivíduos – antes invisíveis ao mercado, agora elevados a uma nova categoria 

de consumidores e deixando esta invisibilidade, passando a ser reclassificados como uma 

“nova classe média”, conforme Neri (2011) –, os mesmos chamam a atenção de toda uma 

sociedade, ou conforme a crítica de Souza (2012), o Brasil estaria se tornando um país 

europeu ou mesmo norte-americano, onde a classe que emerge fundamenta a estrutura social. 

Entretanto, com o crescimento da renda da classe C, adentram o mercado 98 milhões de 

pessoas, que seriam a nova classe média, conforme pesquisa da FGV. Razoável dizer que este 

número é maior que a população de muitos países europeus, sendo este cenário apontado por 

Neri (2008) como sendo o desenho mais próximo da sociedade brasileira, o que demonstra, 

novamente, a Classe Trabalhadora conquistando seu espaço em uma classificação econômica. 

Com o crescimento apontado acima, a renda per capita entre os anos de 2004 e 2010 

cresceu a uma média de 3,3%, enquanto a situação geral do trabalho que se caracteriza por 

formalização do emprego, redução da pobreza, taxa da ocupação da mão de obra, cresceu 

5,5% (POCHMANN, 2012). Este dado é um reflexo evidente do sucesso da política de 

estabilização econômica no fim do século anterior e de programas de distribuição de renda, 

mostrando sua pujança na vida desta Nova Classe Trabalhadora. Ainda relevante citar, mais 

um dado revelado por Pochmann (2012), a participação do rendimento do trabalho no Produto 

Interno Bruto nacional cresceu, neste período, 14,8%, o que reforça o movimento da base da 

pirâmide social, uma vez que os empregos de até 1,5 salário mínimo aproximaram-se a 59% 

do total das vagas criadas no período, este dado refere-se à primeira década do século XXI. A 

estes números, Souza (2012) refere-se como um estrato com relativo poder de consumo, 

desprezando a ideia de uma nova classe média emergente e a chamando de uma Nova Classe 

Trabalhadora brasileira, reforçado pelos indicadores que nos mostram um crescimento do 

rendimento oriundo dos empregos na base da pirâmide. 

Com os dados acima, é relevante citar que o avanço das classes mais baixas se dá 

fundamentado no emprego formal para a base da pirâmide, ou seja, com pouca especialização. 
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Segundo Souza (2012), um forte exemplo deste movimento são os call centers que 

proliferaram no país a partir do fim do século XX, destacado pelo autor como um trabalho em 

sistema de linha de produção, repetitivo, com horários extenuantes e pouca oferta de 

crescimento ou valorização profissional. Conforme o autor, as jornadas de trabalho podem 

levar a problemas físicos e até mesmos psicológicos, porém, o mesmo, neste período, era 

encarado como trabalho de escritório, limpo, intelectual, afinado com os novos parâmetros do 

capitalismo, pelos indivíduos emergentes. 

O crescimento vertiginoso de renda da camada mais pobre da população foi de tal 

forma, que, em 2011, representava 46,6% do poder de compra dos brasileiros, o que superava 

as classes A e B juntas (NERI 2011). Sendo este o resultado mais visível do aumento 

expressivo de 69,08% na renda da parte mais pobre da população, no período compreendido 

entre os anos de 2001 e 2009, isto determinou uma queda acentuada da desigualdade no país, 

comprovada por todas as pesquisas feitas à época, e foi o motor da economia neste período, 

refletindo o crescimento substancial do consumo no país, puxado pela Nova Classe 

Trabalhadora. 

Entretanto, como já visto, não bastaria, para estes indivíduos, simplesmente o aumento 

da renda para serem inseridos em uma nova classe social. Além disto, deveriam submeter-se a 

outros fatores, como atitudes, crenças e estilos de vida, segundo Souza e Lamounier (2010); 

incluem-se a naturalidade para se comportar em eventos sociais ou reuniões, que são 

aprendidos desde a infância com a família (SOUZA, 2012). Uma classe social possui todo um 

conjunto de hábitos, fazendo com que somente o dinheiro não confira esta mudança de classe 

ao indivíduo, em função de todos os bens imateriais necessários, como citados acima, que são 

fruto da construção do indivíduo na socialização familiar e dos valores recebidos destas 

famílias. 

Com o movimento ascendente da renda das classes mais baixas, as despesas com 

turismo, combustível, tecnologia da informação e comunicação são os itens que se apresentam 

com maior crescimento quando comparado a itens básicos, chegando até mesmo a triplicar 

(NERI, 2011). Corrobora esta análise, o aumento de residências com computadores e acesso a 

internet no país, que se encontrava em 8,22% em 2001, expandindo-se para 28,46% em 2009 

(Fonte: CPS/FGV), com base nos microdados da PNAD - IBGE, que nos traz um crescimento 

ainda mais relevante à medida que voltamos nossa análise para telefonia móvel no mesmo 

período, partindo de 30,79% da população com acesso em 2001 para 81,55% em 2009, sendo 

que a penetração na Classe C é de 86,23%. Não surpreende que hoje tenhamos mais celulares 
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que população no Brasil (TELECO, 2108). Este foi o grande motor de inserção das classes 

mais baixas na internet e consequentemente no consumo on-line, conjuntamente com as redes 

de alta velocidade empreendidas pelas operadoras de telefonia móvel. 

Neste período, o consumo de bens duráveis acompanhava a elevação de renda da 

classe mais baixa, com maior penetração em bens tidos como aspiracionais de classe, ou seja, 

bens entendidos como de classes superiores. Destacam-se exemplos como a televisão, que 

alcança uma penetração acima de 90% em todas as classes sociais, e na classe C de 97,62%. 

A geladeira, imediatamente abaixo, com 93,85% de penetração, sendo de 92,50% na classe C 

(NERI, 2011). 

Poderia ser um indício para permanência nas classes o movimento em direção à 

educação, entretanto o crescimento do investimento da classe C em educação não se apresenta 

como significativo, em oposição ao consumo de bens duráveis, tendo em vista o 

desenvolvimento das habilidades produtoras do indivíduo, que apresentam uma tímida 

evolução quando comparamos as classes sociais. Quando analisado quem frequentou, ou 

mesmo frequenta um curso superior, temos uma distante penetração na classe C de 10,47% 

quando comparado com a classe AB que possui 47,67%, entre os anos de 1992 e 2009 (NERI, 

2011). Segundo o autor, a educação aparecia como a sétima prioridade de investimento da 

população, e atualmente já aparece como a segunda, o que pode indicar fortemente uma 

mudança de postura da população em geral, considerando que, segundo Souza (2012), o 

ensino formal não é garantidor de uma posição estável para o trabalhador em seu mundo, 

porém, com a educação, garante um retorno ao setor privado de 15% a mais por ano de estudo 

(NERI, 2011). Com esta antítese, um indivíduo com mais estudo e mais preparação torna-se 

mais produtivo e, portanto, mais essencial às empresas, garantindo sua empregabilidade. 

De acordo com os autores e os dados pesquisados, transparece que houve um período 

longo de crescimento da renda de indivíduos das classes menos favorecidas através do 

trabalho formal, o que levou a um novo tipo de consumo que anteriormente não era percebido 

neste segmento da sociedade, fato que não eleva estes atores a uma nova classe social pelos 

motivos já descritos. Vislumbrar uma nova classe social sendo forjada por um consumo de 

bens específicos seria reforçar o consumo de pertencimento descrito por Barros (2009), no 

qual o indivíduo consome determinados itens para ser percebido de outra forma. Também 

podemos definir que o consumo conspícuo, com finalidade de impressionar, alcança seu 

ponto mais alto com a ascensão social do indivíduo através de produtos consumidos. 
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Os próprios atores não se reconhecem em uma nova classe social, tendo em vista o 

descrito por Yaccoub (2011), onde indivíduos pesquisados em bairros populares com o perfil 

acima não se enxergam como tendo ascendido a uma classe superior; se sentem um pouco 

acima de outros moradores do mesmo bairro, é verdade, pois moram em partes urbanas com 

acesso a serviços e comércio próximo, ditas “a melhor parte do bairro”, mas enxergam nas 

próprias limitações desta mesma localidade onde moram evidências flagrantes de sua 

permanência na mesma classe social. 

Percebe-se que a evolução dos hábitos de consumo para o consumo on-line 

desenvolveu-se com naturalidade através dos meios sociais frequentados na internet, talvez 

como fosse o movimento de compras em shopping centers no final do século passado. Hoje, 

com o advento do smartphone à mão, as barreiras se reduzem e isso consegue impulsionar 

ainda mais este movimento da Nova Classe Trabalhadora. 

Discutiremos no tópico a seguir como este movimento ocorreu, com suas nuances e 

oportunidades. 

2.2. USO DA INTERNET PELAS CLASSES C E D: COMUNIDADES E 

COMÉRCIO ON-LINE 

Uma vez inserida em uma nova classe social, com crédito disponível e aumento da 

renda, floresceria, de forma natural, a realização de sonhos de consumo a muito acalentados 

por estes novos atores, que, com isso, adquirem novos hábitos de consumo, “como tal o 

habitus de classe funciona como uma forma incorporada da condição de classe e os 

condicionamentos que ela impõe” (BOURDIEU, 1979, p. 12). 

Torna-se relevante comparar o momento atual com o passado quando falamos de 

inserção digital, pois, no passado recente, os indivíduos com menor grau de instrução 

encontravam enormes dificuldades em conseguir ocupação com remuneração e condições 

melhores, ficando de certa forma segregados do mercado de trabalho formal, restando 

somente trabalhos com sobrecarga física ou com pouca exigência intelectual, algumas vezes 

segregados até do próprio meio social. Conforme estudos de Bourdieu (2007), a posição 

social do indivíduo é reconhecida por seus gostos, hábitos e comportamento, sendo este o 

capital simbólico que define a classe social ocupada pelo indivíduo. 

Hoje o indivíduo com pouco conhecimento do universo digital enfrenta discriminação 

e dificuldades semelhantes, uma vez que lhes falta parte do que compõe o capital simbólico 

citado por Bourdieu (2007), considerando que as relações sociais e profissionais evoluíram 
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naturalmente para o meio digital e o mesmo se torna parte dos capitais culturais e sociais 

atualmente, levando consigo todas as suas variâncias, como o consumo. Um conhecimento 

maior do universo digital torna-se o caminho para romper estas barreiras sociais e evitar esta 

exclusão, reconhecendo-se como parte do todo. Um claro exemplo é a participação nas 

comunidades on-line, que, segundo Kozinets (2014), estão se tornando lugares de 

pertencimento, informação e apoio emocional, exemplificando uma forma de utilização mais 

avançada da internet. 

Sendo conhecidas as características das exclusões anteriormente citadas, este novo 

caminho designa-se por começar a incluir os indivíduos socialmente em uma nova fase, ou 

melhor, em uma nova perspectiva que se apresentava distante até então, ou seja, além do 

consumo dos produtos. Trata-se de inclusão social, segundo Madon et al. (2009), de tal forma 

que até mesmo a autopercepção de seus membros sofre mudanças após um período 

navegando na internet, gerando uma maior autoconfiança (BIER et al., 1997). Todo um novo 

horizonte pode surgir para estes indivíduos, quer seja no âmbito de relações sociais, 

profissionais ou mesmo de conhecimento, podemos citar os cursos à distância 

disponibilizados pelas universidades que têm aumentado muito a penetração e são 

dependentes de internet de alta velocidade. 

Segundo Neri (2011), os indicadores que se apresentavam no período de forte 

expansão da economia e da renda das classes mais baixas indicavam uma ordem de 

preferência de consumo para casa, carro, computador e carteira de trabalho, estando todos em 

seu recorde histórico no ano de 2008, com demanda fortemente aquecida. Este consumo pode 

ser reconhecido, como definido por Barros (2009), como consumo de pertencimento, uma vez 

que iguala esta nova classe à sociedade de consumo, um sonho acalentado por esses 

indivíduos. 

Com o descrito acima, entendemos a ordem de prioridade para o consumo de 

computadores e internet neste novo momento, sendo esta etapa tão importante para o convívio 

social quanto às cadeiras nas calçadas dos subúrbios, onde os moradores se encontravam ao 

final do dia, reforçando o convívio social. Após entender esta necessidade da sociedade como 

também sendo fundamental para o desenvolvimento do país, o governo federal lança 

programas de incentivos para compras de computadores nos mesmos modelos existentes em 

países com as mesmas características, como Índia, China, Paquistão, México (AKHLAQ; 

AHMED, 2013; KESHARWANI; BISHT, 2012). 
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Os programas “Computadores para todos” e “Computadores na sala de aula” cumprem 

com maestria a sua função de auxiliar a disseminação dos computadores para as classes mais 

baixas e aceleraram ainda mais a inclusão digital, segundo Lemos e Martini (2010). A soma 

da nova realidade econômica com a oferta de crédito para compra dos computadores resulta 

no expressivo crescimento visto com relação à inclusão digital brasileira, com invasão maciça 

de lares e comunidades, seja através de computadores pessoais ou Lan Houses – 

estabelecimentos com um grupo de computadores com internet de alta velocidade que 

cobravam por tempo de uso, que, com a penetração dos smartphones, caíram em desuso e 

tendem a desaparecer do mercado. 

Estima-se que, entre 2007 e 2010, mais de 45 milhões de pessoas da classe C passaram 

a ter acesso a internet, sendo essa a maior migração para uma mídia vivenciada após a 

introdução dos televisores nos lares brasileiros nos anos 50. Mesmo com as políticas de 

inclusão digital criadas pelo governo, o grande motor desta inclusão foi o acesso a 

smartphones com internet. O primeiro smartphone foi lançado em 2002 (TELECO) e, desde 

então, os modelos se multiplicaram com preços cada vez mais acessíveis, o que propiciou à 

Nova Classe Trabalhadora seu primeiro acesso a internet através destes aparelhos, utilizando 

as redes de telefonia móvel. 

Dados do site Teleco mostram que 67% da população brasileira utiliza a internet 

atualmente e aproximadamente 79% da classe C também está on-line, entendendo como 

“acesso a internet” usuários que fizeram, no mínimo, um acesso nos últimos três meses. Os 

celulares com acesso a internet, smartphones, avançam cada vez mais, trazendo a 

conectividade para uma proximidade ímpar para as comunidades. Pesquisa FECOMERCIO e 

instituto IPSOS mostram que o smartphone é o preferido para 69% da população on-line para 

acessar a internet, o que demonstra a importância deste meio para acesso à web, ficando claro 

ser este o responsável pela grande explosão de usuários da grande rede (GANDRA, 2017). 

Quando comparamos o período compreendido entre 2015 e 2018, a venda de 

smartphones cresceu cerca de 10% e a venda dos celulares básicos – hoje chamados de 

feature phones – sofreu um decréscimo de 38%. Quando analisado o número do último 

trimestre de 2017, são cerca de 13,2 milhões de celulares vendidos no Brasil, dos quais 12,5 

milhões de smartphones, que garantem ao proprietário acesso a internet, impulsionando ainda 

mais o convívio digital da classe C e, consequentemente, o consumo on-line, o que é 

comprovado pelos números abaixo de acessos a internet e novos entrantes. 
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Figura 1 – Percentual de acessos a internet e novos entrantes 
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Fonte: research-studies google 

 

Não obstante, o gráfico abaixo mostra a estratificação das classes sociais com relação ao 

consumo on-line no ano de 2017, conforme a pesquisa Ebit webshoppers (2018). É relevante 

dizer que a mesma pesquisa demonstra um crescimento de 27,5% da renda das famílias que 

compraram on-line quando comparado com o mesmo indicador relativo ao ano de 2016, 

caracterizando um maior poder econômico. Neste período, para simples comparação de 

indicadores, o Produto Interno Bruto do país cresceu apenas 1% e isto demonstra 

possibilidade de crescimento do comércio on-line. 

Figura 2 – Extrato das classes sociais com relação ao consumo on-line 

 

Fonte: Ebit webshoppers 2018 

 

Relevante ressaltar que, quando se alcança números tão expressivos, podemos dizer 

que se inicia uma nova cultura digital, pois desenvolvem-se normas de conduta, valores e, 
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principalmente, um código de ética a ser observado neste mundo digital. Exemplo disto são as 

campanhas atuais detalhando formas de se evitar as fake news, que são notícias falsas 

comumente multiplicadas por aplicativos de mensagens e representam uma ameaça a esta 

nova cultura, que proliferam nos grupos de conversas on-line. O mais famoso aplicativo de 

conversas acaba de lançar um aviso de mensagens encaminhadas como forma de 

monitoramento e responsabilização dos seus usuários por estas notícias, o que claramente é 

uma tentativa de regulação do meio. Se levarmos em conta uma das definições de cultura, de 

acordo com Pinheiro et al. (2011, p. 55), como um “conjunto de crenças, normas, valores, e 

atitudes que regulamentam e normatizam as condutas dos integrantes de determinada 

sociedade”, podendo ser facilmente estendida para a recém-criada sociedade on-line.  

Esta nova forma de socialização dos recém-chegados internautas, caracteriza-se por 

uma utilização seguindo o caminho das redes sociais em seu primórdio. Em 2002, surgem o 

Fotolog e Friendster (DAQUINO, 2012), as primeiras redes sociais, que, comparadas com as 

de hoje, pareceriam bem primitivas. Após este período, outras redes vieram, mas, em 2004, 

nasceram as redes com maior alcance popular mundial, Flickr, Orkut e Facebook, e assim 

impulsionam este movimento, ou seja, uma busca por entretenimento, educação e 

relacionamentos (BARROS, 2009). Estas comunidades on-line, são nominadas como websites 

de redes sociais por Kozinets (2014), que, fundamentalmente, consistem no usuário possuir 

páginas individuais com uma série de recursos, fotos, mensagens instantâneas, links, que 

proporcionam um vasto espectro de interações entre seus usuários e transformam-se 

rapidamente em plataformas globais. 

Seria natural que, ao adentrar em um novo mundo, o usuário procuraria seus 

semelhantes, quer seja em ideais ou costumes, opiniões políticas, torcida de seu time preferido 

ou mesmo grupos mais específicos, como coleções de raridades. Assim se inicia uma 

comunidade virtual, segundo Kozinets (2014); uma vez se encontrando neste universo, as 

comunicações começam a ganhar frequência e profundidade, acelerando a troca de 

informações e consolidando sua participação na comunidade on-line, que assim se 

introduzem. 

O termo “comunidade virtual” foi concebido por Howard Rheingold (1993), como:  

Agregações sociais que emergem da rede quando um número suficiente de pessoas 

empreende discussões públicas por tempo suficiente, com suficiente sentimento 

humano para formar redes de relacionamentos pessoais no ciberespaço. 

(RHEINGOLD, 1993, p. 5) 
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Não obstante, nos fica claro pela definição acima que a comunidade on-line muito se 

assemelha aos grupos sociais do mundo off-line, como conhecemos até então, pois são grupos 

de pessoas com alguma afinidade dispostas a trocas e convivência por possuírem alguma 

afinidade ou interesse, porém, nos casos de comunidades on-line, mediadas por uma interface 

que pode ser um computador ou um celular. 

A convivência em uma comunidade on-line, pode se tornar complementar à vida 

comunitária off-line, conforme Mckenna e Seidman (2005), pois o compartilhamento de 

informações pode atuar como redutor de estresse e isolamento. Em linha com o descrito por 

Kozinets (2004), muitos indivíduos que compartilham de comunidades on-line se sentem 

socialmente menos isolados e com maior autoaceitação, inclusive com maior construção de 

capital social, não sendo incomuns comunidades nas quais as relações deixam o mundo 

virtual e passem a vigorar com encontros presenciais, mesclando os mundos digitais e reais 

com todas as suas expressões como informar, discutir, socializar, externar, absorver. 

A partir deste momento, cada vez mais os comportamentos sociais das pessoas seriam 

afetados pelas conexões on-line, seja como consumidor, amigo, relações familiares 

(KOZINETS, 2014). A vida social do indivíduo seria alterada de forma definitiva; as 

comunidades on-line iniciam a concepção de uma nova forma de se relacionar e até mesmo 

consumir, trazendo para perto o que possivelmente possa estar longe, para alguns indivíduos, 

através das lojas virtuais.  

A primeira loja virtual do mundo teve seu início em 1979, nos Estados Unidos, de 

forma praticamente artesanal, adaptando-se linhas telefônicas e TV (MORAES, 2016). A 

primeira loja brasileira de comércio on-line surge no horizonte da internet no ano de 1996, 

Brasoftware, logo após a liberação da internet para fins comerciais como a conhecemos hoje, 

que ocorreu em 1995 no Brasil. Mas a grande evolução aconteceu com a melhoria da 

infraestrutura, a partir do século XXI. 

É pertinente atentar que, com o desenvolvimento do mundo virtual, o mesmo caminha 

para se assemelhar ao início das atividades de consumo que, em suas primícias, se sucediam 

por trocas, feiras livres e, em geral, por comércio informal. As comunidades “Joga Pra Rolo” 

contidas no Facebook se situam exatamente neste extremo das trocas, vendas e informações 

como princípio norteador. Tratam-se de comunidades que se caracterizam por acrescentar 

bairros nos nomes com intuito de gerar identificação e, supostamente, somente ter 

participantes destes bairros, porém não há nenhum filtro de controle sobre esta proposta, 
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podendo ser percebido, com a análise dos posts, que há uma miscigenação de moradores de 

vários bairros presentes. 

Quando consultado no dicionário on-line de português a palavra “rolo”, explica-se 

como substantivo masculino cuja definição que se assemelha com o termo é “grande 

aglomeração de pessoas ou confusão; relacionamento complicado ou sem compromisso: 

acabei de sair de um rolo enorme.”. Com esta descrição, fica explícito o caráter informal do 

grupo compondo com o termo “joga”, que no significado popular significa colocar em 

negociação, nascendo assim uma expressão que transmite grande informalidade. Os sites ou 

grupos de compras, acelerados com as redes sociais, tornaram-se grandes concentradores 

destes indivíduos, incentivando ainda mais pessoas para as redes sociais, retroalimentando o 

processo. 

Os estudos de Maciel (2013) confirmam com clareza estas informações, pois 72% dos 

internautas da classe C buscam sites destes gêneros, redes sociais, enquanto os internautas das 

classes D e E apresentam pouca diferença neste hábito quando comparados, caindo para 69%, 

porém mantendo-se ainda relevante quando analisado. Abaixo podemos perceber o perfil de 

utilização da internet pela classe C, por pesquisa realizada pelo Google. 

Poderia-se dizer que existe uma distinção entre a vida social on-line e os mundos 

sociais presenciais? Segundo Kozinets (2014), a resposta é não, tendo em face que a 

tecnologia tem seu uso como ferramenta para se comunicar, debater, socializar. Fica evidente 

este comportamento quando o mesmo autor cita pesquisas que evidenciam que os 

participantes destes grupos on-line cada vez mais se encontram fisicamente, conforme 

pesquisa americana (PEW INTERNET REPOST, 2001), chegando ao número de 84% de 

usuários relatando algum tipo de contato direto com outros participantes. 

Figura 3 – Percentual de utilização da internet pela classe C 
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Fonte: research-studies google 
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A rede de relacionamentos Facebook, tornou se um grande hub, pois avança para se 

tornar mais um Market Place, ou seja, uma plataforma global, que pode ser utilizada 

localmente como fazem as comunidades on-line, “Joga Pra Rolo”, onde moradores de um 

determinado bairro anunciam, vendem, compram e trocam produtos ou serviços dentro do 

próprio Facebook. São diversas comunidades hoje existentes, que se utilizam da familiaridade 

dos consumidores com o meio para realizar negócios. Fica claro que grupos de âmbito local, 

como as comunidades citadas anteriormente, se insurgem como mais ágeis e confiáveis pela 

proximidade geográfica, como o grupo “Joga Pra Rolo Méier”. Vislumbra-se uma utilização 

local de uma plataforma global, com uma mudança qualitativa na utilização da internet 

(KOZINETS, 2014). 

Uma vez disseminado o novo hábito, é natural que se evolua para as variâncias da 

utilização da grande rede, sendo um caminho natural a entrada destes indivíduos no comércio 

on-line. Conforme dados da pesquisa Ebit webshoppers 2018, um quarto da população 

brasileira comprou on-line em 2017, o que demonstra uma forte evidência da evolução do 

consumo digital. 

Analisando o gráfico abaixo, conseguimos ver claramente a evolução dos 

consumidores on-line no período: 

Figura 4 – Evolução de consumidores ativos 

 

Fonte: Ebit webshoppers 2018 
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Com a presença cada vez mais massiva da população na internet e com a agressividade 

das mídias on-line, e ainda se levarmos em consideração o elevado número de usuários, este 

meio já pode ser considerado mídia de massa, passando a ser importante influenciador sobre 

comportamentos adequados, seguindo orientação do comportamento de classes sociais, 

conforme Schiffman e Kanuk (2000). Uma vez presente no meio, a propaganda on-line passa 

a influenciar estes novos experimentos na internet, levando seus usuários a novos horizontes 

dentro da própria rede, sendo o consumo um dos caminhos a serem trilhados que, neste 

momento, se divide com a possibilidade de compras em lojas físicas. 

A decisão de compra por parte do consumidor, seja do meio utilizado para compra, on-

line ou físico, ou mesmo do produto, é um estudo que, por si só, envolve várias áreas, como 

sociologia, economia, psicologia, antropologia entre outras, e se mostra demasiadamente 

complexa devido à ampla gama de variáveis a que o mesmo pode ser submetido. Para 

Solomon (2002), os processos envolvidos com o intuito de satisfazer uma necessidade, um 

desejo ou mesmo experiências, caracterizam-se como a essência do estudo do comportamento 

do consumidor, sendo natural que isto se estenda aos meios escolhidos para a compra, seja on-

line ou físico. 

A literatura dos campos de administração e marketing explicita a existência de um 

importante conceito, amplamente utilizado na seara do comércio virtual: o Momento Zero da 

Verdade (ZMOT). Antes de aprofundar a análise desta ideia, faz-se mister compreender o 

quadro geral da cadeia do processo decisório do consumidor, uma vez que, como aponta 

Morsch (2005) apud Krewer et al. (2016), a compreensão do comportamento do consumidor é 

uma das funções fundamentais do Marketing. 

Conforme Schiffman e Kanuk (2005) e Sheth, Mittal e Newman (2011) descrevem em 

seus respectivos estudos, o processo decisório do consumidor é composto por cinco estágios, 

sendo eles:  

a. o reconhecimento da necessidade; 

b. a busca da informação; 

c. a avaliação das alternativas; 

d. a compra do produto; 

e. o feedback do produto. 
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Corroborando com a literatura, os dados levantados pelo Google (2011) no mercado 

americano afirmam que 70% das pessoas analisam os produtos antes da compra, sendo que 

grande parte da população efetua a compra on-line somente apos a análise do produto em uma 

loja física. Esse fenômeno é conhecido como showroomer e possui seu ápice quando clientes 

enviam para os sites as ofertas físicas, de dentro das próprias lojas, e recebem ofertas mais 

vantajosas. Dessa forma, o showroomer constituiu-se como um ameaça aos estabelecimentos 

tradicionais e exige estratégias de venda mais eficientes. 

Tendo sido compreendido este primeiro momento, passa-se à abordagem do conceito 

de Momento Zero da Verdade (ZMOT). Segundo Carlzon (2005) apud Krewer, E.J. et al. 

(2016), o Momento Zero da Verdade é quando o consumidor fica frente a frente, ou seja, está 

em contato direto com os funcionários/serviços de determinada empresa e é neste momento 

que ele decide se voltará a consumir aquele produto ou não. De acordo com Aichner (2012), o 

conceito de ZMOT foi inspirado no conceito de Primeiro Momento da Verdade (FMOT), 

introduzido pela empresa Procter & Gamble. A diferença entre os dois conceitos é que, no 

ZMOT, existe a figura do estímulo via gadgets. 

Assim sendo, dominar o Momento Zero da Verdade passa a ser condição de 

sobrevivência para a maior parte das empresas, pois se aplica a todo tipo de consumo. Este 

momento de decisão acontece muito antes que os clientes cheguem a uma gôndola do 

mercado e possivelmente irá definir a decisão final de compra. 

O que fica claro é que o ZMOT acontece on-line, em sites de pesquisa diversos, em 

tempo real, no tempo do cliente e através de uma conversa multidirecional. O ZMOT é a parte 

nova de uma tradição antiga, de pesquisa e busca das melhores opções de compra, levando-se 

em conta as variáveis necessárias para a tomada de decisão (GOOGLE, 2011). 

Seguindo a teoria da racionalidade econômica (PINHEIRO ET AL., 2011), na qual a 

decisão de compra é fundamentada no maior benefício ao menor custo, possivelmente a busca 

por vantagens econômicas, ou seja, promoções, pode ter sido uma das motivações da busca 

por compras on-line, além do comportamento social, sendo a oferta de frete grátis uma 

relevante evidência deste comportamento no início destas operações. Atualmente a oferta de 

frete grátis já não é mais vista com tanta frequência (EBIT WEBSHOPPERS 2018). As 

grandes lojas foram as que menos ofereceram frete grátis, o que caracteriza uma busca por 

rentabilidade destas empresas, conforme a mesma pesquisa. 
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Uma das grandes expectativas de manutenção e crescimento do consumo on-line, 

apesar do ambiente econômico quando comparado com anos anteriores, é a disseminação dos 

smartphones utilizando redes de alta velocidade das operadoras móveis, com sua evolução 

descrita anteriormente. Conforme dados da pesquisa Ebit webshoppers (2018), um total de 

27,2% de clientes fizeram compras através de dispositivos móveis (vide gráfico abaixo) e a 

projeção de fechamento de 2018 é de 37%, considerando que o dispositivo móvel está à mão a 

qualquer momento e, portanto, o consumidor fica mais suscetível a impulsos de compra, o 

que cria a conveniência imediata para o consumo. Os smartphones já são a categoria líder de 

vendas com relação a produtos on-line, o que, mais uma vez, confirma a tendência de 

crescimento e oportunidade, segundo a mesma pesquisa. 

Figura 5 – Meios mais utilizados para compra on-line 

 

Fonte: Ebit webshoppers 2018 

 

Conforme a evolução do comércio on-line, com a entrada das novas classes agora já 

habituadas ao novo universo e participantes de todo o processo, faz-se necessário buscar os 

itens mais relevantes neste meio de comércio, cada vez mais pujante: 

Figura 6 – Descrição de produtos mais comprados 

 

Fonte: Ebit webshoppers 2018 
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Observado o exposto, fica evidente uma grande oportunidade de crescimento de 

vendas e inclusão social com o descobrimento de novos horizontes por uma parcela da 

população ausente deste meio até então, com a introdução da cultura digital. Podemos citar 

como grande barreira, hoje, a necessidade de um elevado grau de confiança para que este 

indivíduo seja parte desta nova cultura, uma vez que as possibilidades são diversas e a 

ausência de presença física pode agravar a insegurança. Sendo assim, a confiança torna-se 

parte fundamental do processo de adaptação e evolução do meio digital, tema que será 

discutido com mais profundidade no próximo tópico. 

2.3. A RELAÇÃO DE CONFIANÇA NA COMPRA ON-LINE 

O consumidor, que até então estava acostumado com as lojas físicas e seu canal de 

comunicação através dos veículos de massa tradicionais, adentra um universo no qual as 

possibilidades não são mais limitadas pelos estoques ou pela distância e a oferta especial é 

encontrada a cada clique. Neste novo cenário, o recém-chegado consumidor on-line se depara 

com um novo tipo de relacionamento que, conforme Giddens (1991), seria um compromisso 

sem rosto, ou seja, um relacionamento através de sistemas abstratos, com confiança nos 

sistemas de proteção e suas fichas simbólicas, pois sua interação, que antes era com 

vendedores, agora passa a ser com sistemas. 

A assunção do risco neste meio, como parte deste novo momento, obrigatoriamente 

deve trazer compensações para este novo ator, sendo este risco definido por Kim et al. (2008) 

como sendo o resultado negativo incerto de uma transação on-line. Quando o benefício 

percebido passa a ser, no entendimento do consumidor, maior que o risco assumido, começa a 

fazer sentido o prosseguimento da transação on-line. Uma vez entendido que o benefício da 

sua aquisição satisfaz plenamente os seus desejos, ele age impulsionado por seus instintos 

para efetivação da transação on-line (BILKEY, 1953, 1955). 

Nas transações on-line, o risco pode assumir variadas formas, como o risco financeiro 

uma vez que o produto comprado não seja entregue, ou mesmo que, uma vez entregue, não 

atenda exatamente a expectativa do cliente, sendo este o risco do produto. Mesmo com um 

código do consumidor específico para compras on-line, não há a segurança necessária para 

que o consumidor fique à vontade. Podemos citar o risco de conveniência, que pode ser uma 

entrega que leva mais tempo que o esperado. Podemos imaginar uma compra de peça de 

roupa para uma festa, que seja entregue após a mesma, o que geraria uma frustração ao 

cliente. Temos ainda o risco de envio de documentos, números de cartões e cessão do 
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endereço para entrega que, uma vez manipulado com interesses escusos, poderia causar danos 

ao mesmo cliente.  

Estes exemplos, já demonstram com clareza que ameaças não faltam ao processo para 

gerar insegurança ao cliente. Já temos hoje no mercado brasileiro a figura do showroomer, 

figura típica dos novos tempos de comércio eletrônico. Consiste no cliente que escolhe um 

produto na internet, vai até uma loja física para constatação de características do produto e 

finaliza a compra no meio on-line, talvez até mesmo em um concorrente. Esta atitude é um 

exemplo claro de tentativa de mitigar o risco de desempenho do produto, pois o cliente pode 

ter a experiência física e fazer a compra on-line. O risco de conveniência tem sido combatido 

com as empresas oferecendo acompanhamento on-line das etapas de liberação de pedido e 

entrega, buscando, com isto, aplacar a ansiedade dos clientes e oferecer um controle maior. 

Para que um risco possa valer a pena, é necessário um benefício, e nas compras on-

line, os clientes podem obter uma série de benefícios extremamente atraentes, como variedade 

de sortimentos, possibilidade de comprar do local aonde se encontram e determinar a entrega, 

fazer comparações de preços entre lojas diversas e até mesmo encontrar algo que tenha 

dificuldade nos locais que frequentam. Devido à variedade de oferta, dificilmente um desejo 

de compra não consiga ser atendido. O próprio crescimento dos Market Places – que 

consistem em diversas lojas menores colocarem seus produtos para vender em sites maiores e 

mais conhecidos – já facilitam enormemente a vida dos consumidores. Porém, para que a 

compra on-line se torne um hábito, outros fatores devem estar associados aos benefícios 

citados. 

A insegurança para o prosseguimento do ato de comprar on-line, segundo Barros 

(2009), vem, em grande parte, das experiências de terceiros, ou mesmo experiências próprias, 

conforme riscos descritos acima. Uma das formas conhecidas para atenuar estes riscos é o site 

possuir selos e certificados de segurança de instituições reconhecidas, além disto, as 

propriedades do website são fundamentais para a transmissão da confiança necessária e, neste 

ponto, estes atributos são fundamentais, conforme pesquisa de Jones e Leonard (2014), tais 

como qualidade da informação, design do site, proteção de privacidade percebida e proteção 

de segurança percebida. Faz uma enorme diferença para o consumidor on-line perceber os 

atributos anteriormente citados como confiáveis, uma vez que os mesmos reduzem os riscos e 

reforçam a certeza de que os benefícios valem a pena. 

Uma das formas de construção deste elo de confiança poderia ser a troca de 

informações prévias de ambos os lados, como forma de vislumbrarem benefícios mútuos e, 
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assim, originarem uma operação bem-sucedida de compra e venda (ZANINI 2016). Este 

princípio seria o ideal para nortear as relações comerciais como as delineadas neste estudo, 

seja no modelo B2C (business-to-consumer), entre empresas e consumidores, ou C2C 

(consumer-to-consumer), diretamente entre pessoas. A relação direta entre vendedor e 

comprador, que – além de envolver os riscos inerentes ao processo de compra on-line e toda a 

necessidade burocrática que o envolve, com trocas do número do cartão de crédito e endereço 

– envolve a necessidade de interação direta entre vendedor e comprador no processo de 

entrega do produto, sendo muitas vezes a parte da relação que necessita de maior grau de 

confiança pelo contexto vivido na cidade do Rio de Janeiro. 

Uma vez ultrapassada todas as etapas citadas, a insegurança presente na interação 

direta entre comprador e vendedor fica evidente pela pesquisa Dias e Hemais (2015), como 

descrito por uma entrevistada:  

A internet, para mim, é um pouco complicada. É que nem uma arma, você pode usar 

para o bem e para o mal. Se a pessoa quiser fazer maldade com a outra, faz pela 

internet. Já sei que um montão de coisas pode acontecer: uma pessoa marca com a 

outra pra conhecer e pode fazer algum mal, se quiser. (Dias e Hemais, 2015, p. 122) 

A descrição acima está diretamente relacionada à insegurança presente na cidade na 

qual a entrevistada reside, não sendo incomum problemas deste tipo aparecerem no noticiário, 

e este evento se soma a todos os outros como descrito anteriormente. Uma das formas de 

mitigar este problema é o encontro entre vendedor e consumidor se consumar em locais 

públicos de alto fluxo, como shopping centers. Contudo este evento apresenta-se como um 

dos maiores desafios para o desenvolvimento das relações comerciais on-line, nos moldes 

C2C, ou, como escrito no início deste Subcapítulo, para as relações de compromisso sem 

rosto, conforme Giddens (1991), assumirem neste modelo uma relação direta de compra e 

venda. 

 

3. METODOLOGIA 

A metodologia será fundamentada na abordagem qualitativa, através da análise de 

discurso de grupos focais utilizados para se aproximar do campo e entender o objeto de 

pesquisa, que ajudaram na seleção dos grupos de trocas a serem pesquisados. Este estudo 

ambiciona uma visão dos fenômenos de utilização da internet como meio para comércio on-

line, quer seja para compra, venda ou troca de produtos. Esta análise de grupos focais pode 

prover uma avaliação valiosa das interações sociais, assim como na dinâmica dos processos 
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envolvendo o mesmo. Entendendo ser este um fenômeno complexo, este método de pesquisa 

buscará enfatizar suas particularidades conforme seu significado para o grupo pesquisado, em 

concordância com o descrito por Goldenberg (2013). 

As respostas dos grupos focais serão tratadas com a metodologia da análise de 

discurso, que rejeita a neutralidade da linguagem e atribui, ao discurso, centralidade e 

importância na construção da vida social. Segundo Gil (2002), existe 57 formas de análise de 

discurso, sendo quase impossível traçar as diferenças epistemológicas entre elas.  

Os grupos focais têm sido consistentemente utilizados em pesquisas, pois permitem 

que sejam exploradas as normas e dinâmicas de determinados temas. Um dos métodos mais 

utilizados nos últimos anos, segundo May (2004), o grupo focal permite um maior debate 

entre os participantes como forma de incitar os componentes a falarem uns com os outros, de 

forma a criar uma construção social que coadune com os objetivos centrais da pesquisa, 

permitindo uma compreensão profunda do tema discutido. 

Como os grupos focais foram utilizados como forma de aproximação com o campo e o 

objetivo da pesquisa, e através da pesquisa qualitativa, será possível entender os hábitos, 

experiências e interações dos indivíduos nesta abordagem. Através de histórias do dia a dia, 

serão analisadas as experiências destes grupos na internet (FLICK, 2009).  

O segundo pilar é a pesquisa netnográfica, vista como uma técnica naturalista, 

conforme Kozinets (2014), sendo uma pesquisa observacional participante que leva o 

pesquisador a uma imersão na cultura nativa (GOLDENBERG 2013). A imersão no grupo foi 

feita no período pré-eleitoral, entre agosto e outubro de 2018, que dificultou o trabalho devido 

à poluição por anúncios que não estavam alinhados com o propósito do grupo, sendo apenas 

para fins politicos. Neste caso específico, em uma comunidade on-line, pois a netnogafia se 

utiliza de comunicações mediadas por computador para entender os fatos de determinada 

comunidade on-line (KOZINETS, 2014). A netnografia serve-se de informação publicada e 

disponível em comunidades on-line, que pode conduzir a uma maior celeridade do processo 

de pesquisa, tendo em vista que esta técnica pode operar de forma harmoniosa com os grupos 

focais descritos anteriormente, fortalecendo o entendimento da pesquisa e a compreensão dos 

fenômenos estudados. 

Segundo Kozinets (2014), a netnografia se preocupa com as relações construídas de 

forma natural nas comunidades on-line, através de postagens que podem variar com 

comentários, publicações ou simplesmente símbolos. Estes se referem de forma clara ao 
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objetivo do grupo e de como a relação se desenvolve, discutindo seus padrões e vínculos 

sociais.  

A convivência em uma comunidade on-line se dá pelas postagens e interação sobre as 

mesmas, sendo assim, é fundamental entender os objetivos que os indivíduos almejam com 

estas postagens. Segundo Kozinets (2014), ao analisar uma postagem em determinada 

comunidade, é relevante analisar esta postagem de acordo com os seguintes questionamentos: 

1) O que o autor dessa mensagem está tentando comunicar por meio dela? 

2) O que ele está comunicando além das palavras que está empregando? 

3) Por que ele está transmitindo isso aos membros de uma comunidade on-line? 

4) O que isso diz sobre a comunidade? 

Estas relações podem ser mais bem percebidas na netnografia, pois o método consiste 

em empreender um engajamento imersivo na comunidade a ser estudada, de forma 

prolongada, que favorece o entendimento da cultura de forma pormenorizada, através do 

entendimento deste universo, que se é comum aos seus membros e estranho aos que não 

fazem parte do mesmo. 

3.1. UNIVERSO DA AMOSTRA 

Os participantes dos grupos focais são moradores da cidade do Rio de Janeiro, e 

municípios ao redor conforme descrito abaixo, que representam na essência, o conceito da 

Nova Classe Trabalhadora, conforme Souza (2012), indivíduos com origem nas classes mais 

baixas e que, hoje, possuem uma renda, fruto do seu trabalho, entre R$ 1.147 e R$ 2.653, 

conforme critério Brasil delimitado pela ABEP, retratando de forma fidedigna a classe C. 

Todos com conhecimento da utilização da internet e consumidores do comércio on-line e 

aplicativos diversos através de acesso a internet. 

Os grupos escolhidos para Netnografia foram os grupos Joga Pra Rolo Jacarepagua e 

Joga Pra Rolo Meier, em função da relevância do número de participantes, respectivamente 

160.000 e 200.000, no período entre agosto e outubro de 2018. 

 

3.2. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

A seleção dos sujeitos de pesquisa, conforme descrito anteriormente, levou em 

consideração o alinhamento com o perfil trabalhador brasileiro, conforme descrito por Souza 

(2012), pessoas que obtiveram ganho de renda oriundo do trabalho.   
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Foi utilizado o método “Bola de Neve”, utilizando os primeiros indivíduos como 

semente da amostra.  

Abaixo, quadro descritivo com os sujeitos de pesquisa e seu detalhamento: 

Tabela 2 – Descrição dos Sujeitos de Pesquisa 

Participante A  A participante A, tem 31 anos é divorciada, 

vendedora com dois filhos. Moradora do 

bairro de Rocha Miranda, Rio de Janeiro. 

Participante B O participante B tem 36 anos, é casado com 

dois filhos e morador do município de Magé. 

Participante C  O participante C tem 31 anos, é casado com 

um filho e morador de Bráz de Pina, Rio de 

Janeiro. 

Participante D A participante D tem 25 anos é divorciada, 

supervisora de vendas. Moradora do 

município de Belford Roxo. 

Participante E O participante E tem 33 anos, é supervisor de 

vendas, caso com uma filha e morador do 

bairro do Cachambi, Rio de Janeiro. 

Participante F O participante F tem 31 anos, é vendedor, 

solteiro, mora com a mãe no bairro de Fátima, 

Rio de Janeiro. 

Participante G O participante G tem 31 anos, é vendedor, 

casado com dois filhos, morador do município 

de Magé. 

Participante H A participante H tem 24 anos, estoquista, 

mora com os pais no do bairro de Campo 

Grande, Rio de Janeiro. 

Participante I A participante I tem 30 anos, estoquista, 

casada mora no município de São Gonçalo. 

Participante J A participante J tem 37 anos, supervisora de 

vendas, divorciada mora com um filho no 

bairro do Meier Rio de Janeiro. 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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Os grupos escolhidos, Joga Pra Rolo Meier e Joga Pra Rolo Jacarepagua, foram escolhidos 

pela representatividade apontada pelo grupo focal e o maior numero de participantes, 

conforme descrito anteriormente.  

 

   

3.3. COLETA DE DADOS 

A coleta de dados nos grupos focais foi feita através da análise de discurso, uma vez 

que o mesmo busca captar o sentido oculto dos discursos, trazendo à luz todos os significados 

que poderiam estar em entrelinhas (GONÇALVES, 2016). Esta análise abrange um conjunto 

de práticas amplo, que consiste em atender diversos objetivos e finalidades (BARDIN, 2011). 

O entendimento do discurso na parte simbólica pode ser perfeitamente capturado por este 

método. 

O processo de coleta de dados na netnografia consiste em uma participação observante 

na comunidade, através de comunicação com a mesma e seus membros. O caminho será 

conjunto com a análise de dados, pois, na netnografia, estes passos não são isolados, segundo 

Kozinets (2014). Idealmente, o processo também deve gerar contribuição à comunidade, 

estando o pesquisador envolvido em algumas atividades do grupo. 

A observação participante, parte fundamental da netnografia, consiste no processo no 

qual o pesquisador se insere no grupo, estabelecendo uma relação de confiança com 

flexibilidade para se adaptar a situações inesperadas, relacionando os conceitos e teorias 

científicas aos dados levantados. A etapa primordial e que requer um máximo de atenção ao 

processo é a entrada no grupo, pois se trata de processo sensível para minimizar as 

desconfianças, atenuando a distância que o mesmo se encontra do grupo. Na segunda etapa, 

buscar o entendimento do grupo, através de coleta de informações e reconhecimento dos 

papéis e dos atores principais, e a última etapa formada pela sistematização e organização, de 

forma a construir o conhecimento que se busca (QUEIROZ et al., 2007).  

Segundo Kozinets (2014), a sequência da coleta de dados segue três passos: coletar 

dados arquivais, consistindo em informações já existentes na comunidade on-line, de quando 

não há a presença do pesquisador; o segundo passo consiste de uma criação conjunta do 

pesquisador e de membros da comunidade; e, por fim, as notas de campo, que são oriundas 

das próprias anotações do pesquisador.  
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A netnografia irá contribuir de forma singular para a compreensão do modelo de 

comunicação e interação, pois não são objeto da pesquisa puramente os textos ou mesmo as 

relações comerciais existentes na comunidade, mas sim as relações entre os participantes da 

comunidade. Por fim podemos citar, que “como uma abordagem intuitiva, a netnografia 

estuda o mundo dos fenômenos em busca de oportunidades para construir proposições 

teóricas ou ricas e densas descrições, comparações e classificações” (Kozinets, 2014, p. 62). 

Durante o processo de coleta de dados, observou se um baixíssimo nível de interação 

entre os indivíduos, o que comprometeu o método ocasionando uma observação na internet 

com acompanhemanto do grupo e suas comunicações, sendo esta uma das etapas que sustenta 

a netnografia (KOZINETS 2014). 

 

  

3.4. ANÁLISES DE DADOS 

A análise dos dados decompôs-se em duas partes correspondentes de acordo com o 

processo de coleta. Quando analisados os dados da netnografia, o mesmo seguiu 

concomitantemente com a análise dos dados de acordo com Kozinets (2014), já os grupos 

focais seguiram o processo de análise do discurso, conforme entendimento do plano que 

articule a linguagem e sociedade, conforme Gonçalves (2016). 

A análise em processos qualitativos segue algumas etapas sequenciais, conforme 

afirmam Miles e Huberman (1994), sendo estes passos a codificação, anotações, comparação, 

refinamento, generalização e teorização. Esta sequência foi adaptada à necessidade de se 

analisar os dados da netnografia, segundo Kozinets, 2014. O processo de codificação, por 

exemplo, o qual se afixam códigos e ou categorias, torna o processo de estudo mais palatável 

quando se necessita juntar os dados de uma forma lógica. 

Os posts foram decompostos com o intuito de entender os seus significados e o 

objetivo por trás de quem escreveu. Obviamente, por se tratar de grupo de compra e venda, o 

objetivo por trás sempre será a comercialização de determinado produto, mas mesmo assim há 

de se considerar a história por trás desta intenção comercial, que pode se apresentar oculta. Ao 

correlacionar com a literatura especializada, podemos ter o entendimento da utilização desta 

comunidade on-line. Seria este o passo de se construir uma interpretação hermenêutica, que 

tivesse como principal foco o entendimento da utilização de uma plataforma global com fins 
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locais e, para isto, foi necessário se correlacionar coerentemente à literatura relevante, 

conduzindo o leitor a um novo entendimento do tema em questão (KOZINETS, 2014). 

A análise dos dados colhidos através da netnografia seguiu em constante sintonia com 

a comunidade estudada, conforme descrito por Kozinets (2014), seguindo observação 

participativa de acordo com as mais diversas formas da manifestação dos atores da mesma e 

com atenção central à teoria, estando esta em consonância com a natureza indutiva da 

netnografia. 

O grupo focal foi trabalhado com dez perguntas abertas, e foi buscado o amplo debate 

para a construção do conhecimento e do entendimento da realidade de utilização de cada 

indivíduo e suas nuances. O moderador atuou apenas no direcionamento das questões a 

pontos-chave da discussão, para que pudesse abranger todo o espectro do interesse da 

pesquisa. 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

Através da revisão da literatura, percebemos que, com o aumento do poder de compra 

e o crediário disponível, uma busca de bens de consumo que possuíssem um valor simbólico 

ou proporcionasse um conforto para a família deixou de ser objeto de desejo para ser 

realidade para a Nova Classe Trabalhadora. Neste período, início do século XXI, as grandes 

redes de eletroeletrônicos, que floresciam com a alta demanda provocada pelos fatores 

anteriormente citados, atendiam toda esta classe de indivíduos com parcelamentos e suporte 

de acordo com a necessidade de cada um, crescendo seu número de lojas de forma 

exponencial. 

Esse movimento de consumo em direção aos produtos das grandes redes de 

eletroeletrônicos, como as TVs de LCD ou plasma, pode se caracterizar como uma busca do 

consumo de pertencimento, como já mencionado neste estudo e citado por Barros (2009). 

Redes como Casas Bahia e Ponto Frio conseguiram aproveitar este movimento e crescer 

exponencialmente neste período, em especial a primeira, pela facilitação do crediário sem 

comprovação de renda, sendo este fato muitas vezes citado nos grupos focais, deixando clara 

a relevância desta forma de consumo neste período imediatamente anterior à descoberta das 

compras on-line.  

Quando os indivíduos, por força da convivência em um mundo on-line, descobrem que 

ele pode atender de forma amplamente satisfatória os desejos de consumo, praticamente o 

primeiro impulso, relatado pela amostra, é a busca pelas redes anteriormente citadas, 
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possivelmente pela segurança e força da marca que atendia de forma plena nas lojas físicas. 

Podemos perceber este olhar abaixo: 

Cheguei a comprar produtos via navegador mesmo, mas depois que eu achei o 

aplicativo, por exemplo Casas Bahia Ponto Frio, ele te dá uma facilidade maior, 

agora com estas promoções Black Friday. (D 25 F) 

Comprar uma televisão, eu vou no site das Casas Bahia, Ponto Frio... melhor que 

ficar entrando de loja em loja, vendedores perturbando, entendeu? (F 31 M) 

Eu costumo comprar... OLX e os sites da própria loja que vende a mercadoria. 

Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto Frio, Americanas, meu aparelho celular foi 

comprado pelas lojas americanas, tive até mais descontos. (C 35 M) 

Além do movimento de compra, a internet atende a conveniência para quem julga 

imprescindível pesquisar preços, por exemplo, reforçando mais uma vantagem que o novo 

canal de consumo apresenta, pois, além dos fins de consumo, consegue direcionar os recursos 

para uma compra percebida como de maior valor agregado, gerando a certeza de uma 

aplicação correta de seus recursos:  

Eu tenho por hábito comprar brinquedos para os meus filhos. O meu mais velho me 

pediu agora um skate. Tentou antecipar o presente dele de final de ano, me pediu 

um skate de presente e eu já estou nesta pesquisa no mercado livre, comparando 

qual é a loja que está mais em conta. O skate que ele me pediu é um pouco difícil de 

encontrar, aí eu estou nesta pesquisa aí. (G 31 M) 

Também eu uso muito para comparar preços, escolho a melhor opção, não preciso 

ir de loja em loja, pra entrar em uma loja aqui e perguntar quanto está um tênis, 

por exemplo, eu vou pelas lojas on-line, pesquisa de preço. (F 31 M) 

Em concordância com o que foi discutido anteriormente, os participantes dos grupos 

focais indicaram as redes sociais como o portal de entrada para a internet, como o Facebook e 

o Instagram, assim como o aplicativo de mensagens como WhatsApp. Diante da amostra dos 

grupos focais, ficou evidente o relevante papel da telefonia móvel com os smartphones e as 

redes de alta velocidade das operadoras, pois, de certa forma, o indivíduo não precisa mais 

ficar em um local fixo para utilizar a internet, já que tem a possibilidade de ter a internet em 

suas mãos, independente de onde estiver, e assim se manter conectado com toda a sua rede de 

contatos e atender a impulsos de compras como se estivesse permanentemente em frente a 

uma vitrine de uma loja. Abaixo discursos que reforçam este grande impacto das redes de 

celulares e smartphones nesta experiência: 
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Normalmente acesso a internet com smartphone, raramente utilizo notebook. 

Somente para trabalhos com Excel, Power Point. (J 37 F) 

Ultimamente tenho acessado a internet mais pelo celular do que pelo próprio 

computador ou notebook, tablet também eu tenho em casa e acesso pelo tablet. (F 

31 M) 

Eu sempre só uso celular, até então o computador em casa eu vendi, estou sem 

computador porque eu não uso mais computador. (E 33 M) 

Diversos estudos indicam a entrada na internet como busca de entretenimento, 

educação e relacionamento, conforme afirma Barros (2009), e conseguir conexão com a 

internet com mobilidade é muito importante neste processo, pois o indivíduo encontra-se 

disponível praticamente em tempo integral para acessar. Seguem pontos pertinentes sobre o 

tema que surgiram durante a pesquisa:  

Eu costumo muito usar o Twiter, Instagram, WhatsApp, são as coisas que eu mais 

utilizo, e o e-mail né! (E 33 M) 

Eu uso muito o e-mail, Instagram, WhatsApp muito, Facebook menos que o 

Instagram. (H 24 F) 

Então, eu uso também mais 60% para comunicação WhatsApp, Facebook. (G 31 M) 

A partir do momento que o indivíduo se familiariza com a rede social, o caminho 

natural é seguir em busca de novas formas de utilização da mesma, como explicitado por uma 

participante de um dos grupos focais, quando provocada sobre como descobriu a compra on-

line e todo este novo movimento em direção ao consumo. Com o discurso, nos é revelado que 

segue em muitas vezes com uma influência familiar ou de amigos próximos, conforme 

descrito abaixo:  

Na verdade, quem me deu a confiança de comprar pela internet foi minha esposa. 

Ela sempre foi curiosa, pesquisa os sites tudo e me deu confiança. Lá em casa, todos 

os tipos de móveis e acessórios, todos são comprados pela internet por sites de 

segurança. (C 35 M) 

No geral, acessando a rede social, a própria rede social sempre oferta alguma 

coisa, sempre aparece alguma promoção, grupo comprando, aí direciona você a 

algum site de compra. Sempre sinaliza alguma promoção, e te direciona a um site 

de compra. Aí o que eu faço, quando é um site eu não conheço muito, eu jogo no 

google para ver o que as pessoas estão falando do grupo. (J 37 F) 

A utilização de aplicativos de compra se dissemina rapidamente através da classe C, 

chegando muitas vezes a fazer parte do convívio social. Os vários aplicativos, nacionais e 
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internacionais, ficam à disposição o tempo inteiro a partir do momento que a internet passa a 

estar nas mãos dos indivíduos, fazendo parte inclusive do convívio social, conforme descrito 

abaixo: 

Olha, neste fim de semana que passou, almocei com minha tia em um domingo, e eu 

fiquei assim, passada como as pessoas faz compras nos aplicativos lá, chinês, estas 

coisas assim. Nossa e tem outros, têm muitos, eles ficavam um mostrando para o 

outro, falando que o tempo era menor. Aí meu primo falando que compra as coisas 

muito barato, mas é sentar e esperar. Esquecer que comprou, mas é um explicando 

aplicativo para o outro. E todo mundo ali sentado, olhando os aplicativos, fazendo 

compras. Eu ali sentada, pensando, eu tenho unzinho só e fico com medo de não 

chegar o produto. Eles não, têm um monte! Um indicando aplicativo para o outro e 

eles estavam ali comprando! (I 30 F) 

As comunidades de compras em plataformas de alcance global, como o Facebook, se 

multiplicam atualmente. Foram escolhidas para análise as comunidades “Joga Pra Rolo 

Méier” e “Joga Pra Rolo Jacarepaguá” através de observação participante, atuação direta com 

comentários, questionamentos, “curtidas”, análise de postagens e anúncios do grupo e 

conversas com seus membros através do canal Messenger do próprio Facebook, considerando 

todo o processo da netnografia. Os grupos foram estudados de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

4.1- Interesse e motivações para utilização da comunidade; 

4.2- Regulação e critérios de utilização da comunidade; 

4.3- Interação e convivência entre os indivíduos; 

4.4- Itens comercializados, condições de pagamento, finalização de negociações; e 

4.5- Segurança do processo e logística de entregas. 

4.1. INTERESSES E MOTIVAÇÕES  

A ideia de agilidade e proximidade com fins comerciais são características que 

aparecem como prioritárias para a escolha das comunidades “Joga Pra Rolo”, pois claramente 

são associadas ao nome do bairro de referência no título do grupo e a forte senso de 

vizinhança e proximidade, que reforçam estas crenças. A amostra pesquisada aponta esta 

como uma das maiores evidências para entrada e permanência na comunidade, com propósito 

de compra e venda, enfim, negociações, conforme anúncio feito pelos administradores de uma 

das comunidades analisadas destacado a seguir: 
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Figura 7 – Publicação realizada em 20 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

Torna-se relevante ressaltar que as características citadas não coadunam com a 

descrição acima, uma vez que não há qualquer filtro que realmente possa garantir que 

somente pessoas do mesmo bairro estejam presentes na comunidade, ficando claro que 

mesmo este pesquisador, com endereço diferente, não sofreu qualquer questionamento por 

parte dos administradores do grupo. A análise do discurso de indivíduos dos grupos focais 

reforça, com grande frequência, a força que as características citadas se impõem sobre este 

posicionamento: 

Então o Facebook é uma coisa que divulga muito, “Joga pra rolo Méier”, “Joga 

pra rolo Caxambi”, Maré, devem ter vários bairros. Todos os bairros agora eles 

fazem uma comunidade chamada “Joga pra rolo”. (E 33 M) 

Estes grupos chamados de “BOTA PRA ROLO” é uma maneira aonde podemos 

expandir nossos anúncios dentro das regiões que convivemos, assim possibilitando 

a melhor visualização do produto. (E 33 M) 

Conforme eu falei, o que está bombando são estes grupos de Facebook que é o 

“Joga pra Rolo”, né? Cada bairro agora tem o seu, sua comunidade, então, assim, 

você tem muito mais comunicação. (E 33 M) 

Já o “Joga pra Rolo”, vou ver só dentro do bairro, dentro do estado do Rio de 

Janeiro. Você procura “Joga pra Rolo” determinado bairro, vai encontrar, porque 

aí é uma compra mais teti-a-teti. (E 33 M) 
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Apesar da compreensão acima, sobre indivíduos de uma mesma localidade, o post 

abaixo demonstra, conforme explicado anteriormente, que não existe limitação geográfica 

para participar do grupo, ou mesmo anunciar produtos. Podemos ver de forma explícita no 

post abaixo, pois trata-se de um produto que está a mais de 50 km de distância do bairro cujo 

nome é anunciado no título do grupo, Méier, inclusive em outro município, Queimados. 

Relevante citar que o post não gerou nenhuma reação dos participantes do grupo, até o 

momento da análise. 



48 

Figura 8 – Publicação realizada em 15 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

Podemos encontrar na comunidade comportamentos que facilmente poderiam ser 

encontrados nas ruas de bairros, e que, de certa forma, reforçam o argumento de vizinhança e 

sinais de convivência próxima, como busca por animais domésticos perdidos, tão 

característicos em bairros ou cidades do interior, através de anúncios colados em portas de 

bares ou postes nas ruas: 



49 

Figura 9 – Publicação realizada em 09 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

Outro conteúdo relevante para a decisão pela comunidade que surgiu na pesquisa é a 

percepção de atratividade de valores possivelmente mais baixos e a predisposição para 

negociar pelos integrantes da comunidade, pois, como no entendimento da maioria das 

pessoas, trata-se de negociação direta, ou seja, comprador e vendedor sem intermediários e, 

devido a isto, na percepção dos grupos pesquisados, o preço ou a condição comercial tende a 

ser mais atraente, pois não necessariamente envolve pagamento em moeda corrente. Estes 

aspectos ficam mais claros com os discursos abaixo: 

Para mim, é uma negociação livre, do tipo que não acontece com empresas 

grandes. Vai desde ofertas no preço até escambo. Acredito ser possível por 

existirem duas partes com interesses pessoais e simples... Em uma empresa, tem 

muita gente e seria impossível negociar com todos. (D 25 F) 

Preço, acessibilidade (você pode muitas vezes "fiscalizar" o produto), costuma 

vender mais rápido. (D 25 F) 
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Só que a diferença é que quando você joga num grupo deste “Joga pra Rolo”, a 

pessoa não vende somente com dinheiro, e bota pra rolo mesmo. Tu tá querendo 

vender um celular, eu te dou algo e compenso com dinheiro. (G 31 M) 

O modelo de comunidade “Joga Pra Rolo” possui mais de trinta versões com bairros 

ou comunidades específicas dentro de bairros, o que demonstra que o fenômeno não se limita 

a determinados bairros ou mesmo somente à cidade do Rio de Janeiro, pois estes bairros 

variam da Zona Sul à Zona Norte, todas as regiões. Bairros como Leblon, Botafogo, até 

comunidades como Maré, Complexo do Alemão e outros municípios como Nilópolis ou 

Mesquita, já na Baixada Fluminense. Com todos estes exemplos, não se pode afirmar que 

grupos com este perfil atendam somente indivíduos de classe C. Abaixo alguns exemplos em 

pesquisa simples no Facebook: 

Figura 10 – Publicação realizada em 12 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 
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4.2. CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DA COMUNIDADE 

A palavra comunidade, um substantivo feminino, conforme dicionário on-line, pode 

ser definido como “Estado do que é comum; paridade; comunhão, identidade”. A partir desta 

descrição, podemos assumir que objetivos em comum unem e reforçam também comunidades 

on-line e que, para que a temática seja mantida sem distorções, o papel do administrador ou 

moderador é fundamental. 

Ao analisar as comunidades e o papel do administrador das mesmas, percebemos certa 

falta de controle de postagens, muitas vezes completamente desalinhadas com o propósito 

original, levando-se em conta o objetivo de negócios, como descrito nos grupos focais. O 

período pré-eleitoral no qual a pesquisa foi feita é um bom exemplo desta avaliação, pois 

postagens sobre discussões políticas se apresentam de forma repetida ao longo dos dias, sem 

que uma interferência ocorra por parte dos administradores do grupo. A situação abaixo 

exemplifica um indivíduo da comunidade reclamando exatamente da falta de controle: 

Figura 11 – Publicação realizada em 08 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 
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Quando analisadas as postagens alinhadas com os propósitos comerciais do grupo, 

percebemos que os itens possuem um espectro muito amplo, entre produtos novos e usados, 

serviços dos mais variados, e uma informalidade elevada, que transmite falta de garantia do 

que é ofertado e forma uma percepção de produtos sem qualidade ou mesmo duvidosos para 

uma amostra de indivíduos, como o discurso de uma participante:  

O que eu vejo em grupo “Joga pra Rolo” é que é um pessoal de uma classe bem 

baixa. Tipo assim, não são coisas muito boas que eles vendem. Então eu nunca me 

interessei por nada do “Joga pra Rolo”, nem participo mais destes grupos. Não sei 

este grupo daqui, já participei de grupo de Jacarepaguá. Nada muito legal. Produto 

bem usado, tipo mesa toda arranhada. Umas coisinhas assim, “Ar-condicionado, 

mas tem que colocar gás”. Nada pra bom uso, então. (D 25 F) 

Ainda que o discurso acima contenha uma parte que demonstre uma distinção, ou um 

status social acima, “e que é um pessoal de uma classe bem baixa”, está alinhado com uma 

série de ofertas postadas, como o exemplo abaixo, no entanto não pode servir como fator que 

classifica a classe social de quem anuncia. Com outro olhar, podemos perceber a honestidade 

contida na conduta de quem vende, por divulgar o problema do produto e evitar uma 

“surpresa desagradável” ao comprador: 

Figura 12 – Publicação realizada em 08 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 
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A forma de publicar, ou se relacionar com os outros indivíduos, é fácil e intuitiva. A 

postagem não passa por crítica prévia e entra diretamente no fórum de anúncios. Este aspecto 

inibe um controle maior por parte dos administradores, pois não há qualquer garantia que o 

produto seja o mesmo, apenas a descrição, que muitas vezes se apresenta incompleta. Abaixo 

segue o formulário para postagem: 

Figura 13 – Publicação realizada em 13 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

Em consonância com o relatado anteriormente, a falta de regulação e crítica prévia 

dificulta o objetivo dos participantes que buscam o propósito comercial no grupo, pois não é 

atípico encontrar postagens que distorcem estes propósitos e enfraquecem a percepção de 

valor do grupo para estes indivíduos, talvez mais alinhadas com propostas de utilidade 

pública. A postagem a seguir é um claro exemplo deste modelo, trata-se de um indivíduo 

reclamando de um problema com animais, especificamente dividindo o assunto com os 

“vizinhos”: 
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Figura 14 – Publicação realizada em 11 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

Ao contrário de sites tradicionais de comércio eletrônico, onde cada postagem possui 

um crivo para obedecer a um padrão, a informalidade dos grupos “Joga pra Rolo” é 

caracterizada por esta forma de postagem sem os devidos filtros. As postagens somente 

obedecem a um padrão comercial, na maioria das vezes, quando são feitas por empresas 

formais, que também podem anunciar no grupo, ainda que apresentem pouca interação com os 

indivíduos, conforme post a seguir: 



55 

Figura 15 – Publicação realizada em 11 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

4.3. INTERAÇÃO E CONVIVÊNCIA ENTRE OS INDIVÍDUOS 

Visto o curto período de observação das comunidades, sendo este um fator limitante 

da pesquisa, torna-se difícil garantir como determinante a classificação de todos os membros 

das mesmas. Especificamente na comunidade “Joga Pra Rolo Méier” são mais de 190.000 

participantes e na “Joga Pra Rolo Jacarepaguá” um número ainda maior, totalizando 441.000 

participantes. Ainda que os números pareçam elevados, o nível de interação é muito limitado, 

geralmente os posts com mais comentários são os que pouco tem a ver com o propósito 

comercial da comunidade, como o post a seguir, que foi o com maior número de comentários 

visto durante o período que a comunidade foi analisada, sendo que a totalidade dos 

comentários foi movida pela paixão eleitoral, que assola o momento presente. 
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Figura 16 – Publicação realizada em 11 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

Por se tratar de comunidades com objetivos de compra e venda, dificilmente 

encontram-se, nestas comunidades, indivíduos engajados a ponto de ocorrer discussões 

profundas ou mesmo negociações mais elaboradas; não é incomum quando uma das partes 

demonstra interesse em determinado produto ou serviço e convida a outra parte para continuar 

a negociação em meio privado, que na maior parte dos casos ocorre no aplicativo de 

mensagens mais difundido atualmente, WhatsApp, conforme post a seguir: 
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Figura 17 – Publicação realizada em 11 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

Quando separamos as postagens entre as alinhadas com propósito comercial e as que 

não coadunam com este objetivo, podemos verificar que as postagens de acordo com o 

propósito comercial comunicam de forma clara os produtos, ainda que sem um padrão 

predefinido, em sua maior parte com imagens ou vídeos, sempre destacando marcas, e quando 

as mesmas são conhecidas sinalizam para características que julguem relevantes. No post 

apresentado na Figura 12, o indivíduo vende um celular, mas a apresentação é um Samsung 

S5, não um simples celular. Com estes posts, podemos concluir que o princípio comercial 

norteia a comunidade, ainda que esteja bastante distorcida pelos assuntos que não se alinham 

a este objetivo. 

Interessante ressaltar que posts tidos como utilidade pública, como aqueles 

apresentando fotos de supostos ladrões – que não serão inseridos neste trabalho devido ao seu 

caráter duvidoso –, possuem elevado grau de interação, com manifestações de indivíduos se 



58 

solidarizando e propondo medidas punitivas. Não sendo este o objetivo claro do grupo, gera 

certa dúvida se o objetivo comercial é percebido como principal para todos os participantes, 

pois quando analisados os posts sem propósito comercial, estes atraem uma interação maior 

que os comerciais. Neste aspecto, podemos observar o propósito de “vizinhança” se 

sobrepondo ao comercial. 

4.4. ITENS COMERCIALIZADOS, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, 

FINALIZAÇÃO DE NEGOCIAÇÕES 

A grande variedade de produtos e serviços formam uma grande miscelânea. Seria 

como se, em um primeiro momento, você se encontrasse em um grande mercado popular, 

que, além de produtos das mais diversas origens, você presenciasse pessoas vendendo 

serviços ortodônticos, dietas milagrosas extremamente duvidosas e até mesmo pessoas 

divulgando vídeos de limpezas de pele, como uma promoção extremamente vantajosa. 

A comunidade possui um espectro tão amplo, que chamou atenção um post, que 

invertia a hierarquia comercial, que consiste em uma oferta e a consequente abertura de 

negociação para a venda do produto. Neste post específico, o comprador comunicava o valor 

que estava disposto a pagar pelo produto e esperava ofertas. Vale ressaltar que houve uma 

oferta para poder adquirir um aparelho celular: 
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Figura 18 – Publicação realizada em 11 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

As ofertas de produtos e serviços através de postagens também são feitas por pequenas 

empresas, especialmente de alimentação informais e formais, ofertas de empregos por 

agências e até mesmo indivíduos procurando empregos. Alguns posts possuem propostas 

difíceis de entender preliminarmente. Estes posts focam em pessoas com necessidades 

imediatas com ofertas de valores razoáveis e propósitos não claramente comunicados, como a 

abaixo: 

Figura 19 – Publicação realizada em 11 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 
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Mediante toda esta ampla variedade de produtos, a forma de pagamento é um dos itens 

importantes a serem analisados. O princípio geral do grupo relatado por participantes de 

grupos focais é o “rolo”, ou seja, possibilidade de trocas sem envolver moeda corrente ou 

parte em troca ou em dinheiro. 

Em um dos discursos no grupo focal, ficou explícito que a forma de pagamento 

poderia ser um fator limitante para o processo de compra na comunidade, ainda que, como 

descrito anteriormente, a negociação sempre se desenvolve de forma privada, nunca em áreas 

públicas do próprio grupo. 

Eu achar o que comprar, o cara não me dá forma de pagamento, tem que ser à 

vista, ir com dinheiro, até o local que o cara está vendendo. (D 25 F) 

Entretanto, para os participantes que possuem um pouco mais de experiência, esta 

limitação pode ser contornada com a utilização de sites mais estruturados. Basicamente o 

comprador querendo pagar em outro meio que não dinheiro, cartão de crédito, por exemplo. O 

vendedor anuncia em sites de comércio eletrônico especializados e envia o link do produto 

diretamente ao comprador, que, a partir deste momento, possui formas completas de 

pagamentos, conforme descrito abaixo por outro participante:  

Então, viu a opção que eu falei, eu falo que eu pratico isso, sei lá estou vendendo o 

meu Iphone, tá? Quanto está o Iphone? É R$ 7.000,00 e eu estou vendendo por R$ 

2.000,00. Aí eu tenho a opção, eu posso anunciar no grupo “Joga pra Rolo”. Eu 

tenho à vista, mas aceito cartão. Como eu aceito cartão, aí existe o aplicativo do 

Mercado Livre, conforme eu falei da segurança. Eu vou ao Mercado Livre, anuncio 

no Mercado Livre, ele vai ter a segurança, mesmo ele me pagando, ele vai ter a 

segurança de ter o dinheiro de volta. Eu vou lá. Eu anuncio no “Joga pra Rolo”, 

vou ao Mercado Livre e mando o link para ele. Cara, tu aceita cartão? Aceito, 

coloco o link para ele no Facebook. Na hora que ele vai me encontrar para pegar o 

celular, ele pode comprar (pagar) na hora ou pode compra (pagar) antes. Ele 

compra e eu entrego. Para ter mais segurança, via Mercado Livre. Cara, eu posso 

fazer o seguinte, ou eu entrego, e você compra no Mercado Livre pelos Correios, 

que o Mercado Livre exige. O Mercado Livre tem opção, entregar em mãos, ou 

entregar pelos correios. Não pode entregar em mais, beleza, já fiz isso. Ele vai lá 

anuncia no Mercado Livre, ele compra na hora ele tem que dar um like para mim, 

para eu poder liberar o dinheiro. Ele libera o dinheiro, eu dou para ele. Se houve 

algum problema, ele pode reclamar com o Mercado Livre. (E 33 M) 

A ação de buscar uma opção de forma de pagamento, não é uma operação simples e 

exige uma experiência por parte do indivíduo para poder evoluir entre os sites, porém 
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podemos ver posts já com opções de pagamento via cartão ou até mesmo boletos nas 

comunidades, entretanto estes exemplos são sempre de empresas e dificilmente a venda 

“Consumer to Consumer”. 

Figura 20 – Publicação realizada em 11 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

Como anteriormente descrito, o fechamento do negócio ocorre sempre em meio 

privado, portanto não foi encontrado indícios de negociações de preços nas comunidades. 

Neste caso, a grande discussão passa a ser a entrega, principalmente nas negociações 

“Consumer to Consumer”, pois a variável segurança foi percebida como a que transmite a 

maior vulnerabilidade no processo. Este aspecto foi mencionado nos grupos focais, 

ressaltando que o risco inclusive se apresenta maior para pessoas do sexo feminino, embora 
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uma entrevistada tentasse contrapor este ponto. Abaixo a construção e contestação da ideia 

acima descrita, pelos participantes do grupo:  

Eu não gosto desta opção de grupo social fechado não. Eu acho perigoso, nunca 

comprei, não tenho coragem. (D 25 F) 

Pra mulher, também né!? (F 31 M) 

Pra homem também, acho que assim, a gente vive no Rio de Janeiro, a gente vive 

uma guerra civil aqui, que ninguém bateu o veredicto, mas é uma guerra que a 

gente vive. Eu achar o que comprar, o cara não me dá forma de pagamento, tem 

que ser à vista, ir com dinheiro, até o local que o cara está vendendo. (D 25 F) 

Ela tem um pouco de lógica, Silvio, porque o que acontece, ainda mais no caso 

dela, sexo feminino, ela chega lá, já teve casos da pessoa, geralmente quando estou 

negociando este celular, vou ao seu encontro, tu me dá o dinheiro e te dou o celular 

na hora e vou embora, quando você for verificar a nota pode ser falsa. (G 31 M) 

As descrições acima denotam que a logística é um ponto sensível da participação 

nestas comunidades, assim como a qualidade do que é vendido. A conclusão da negociação, 

invariavelmente passa pelo processo de entrega, sendo a questão de segurança o próximo 

tópico a ser abordado. 

4.5. SEGURANÇA DO PROCESSO E LOGÍSTICA DE ENTREGAS 

Para a efetivação de uma compra on-line, muitos são os processos até sua conclusão. 

Desde a escolha do produto, passando pelo pagamento até o recebimento da mercadoria. Em 

uma loja física, os processos acontecem sempre em um mesmo local e com a presença física 

dos envolvidos, além da retirada imediata da mercadoria, na maior parte das vezes. Quando 

migramos para o meio on-line, sem presença física, a tendência é que o grau de insegurança 

presente nos processos aumente. A própria plataforma global tem seus limites de segurança 

violados em alguns períodos, como a notícia a seguir, veiculada na imprensa durante o 

período desta pesquisa: 
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Figura 21 – Notícia publicada em 12 de outubro de 2018 

 

Fonte: globo.com 

 

Quando o indivíduo opta por comprar em uma comunidade com elevado grau de 

informalidade, na maior parte das vezes irá negociar com outro indivíduo desconhecido. As 

garantias deveriam ser maiores ou então os benefícios envolvidos deveriam compensar de tal 

forma os riscos envolvidos que valha a pena prosseguir com a compra. Nas comunidades 

analisadas, a grande vantagem percebida é a possibilidade de negociação ou troca por outro 

produto de forma ágil. 

Nestas mesmas comunidades, os processos de compra quase sempre envolvem 

negociação direta entre comprador e vendedor, que propicia a negociação, como dito 

anteriormente. Uma vez identificado o interesse das partes, o desenvolvimento das 

negociações evolui para outros meios digitais, como aplicativos de mensagens. Esgota-se aí a 

participação da comunidade, pois a mesma não se envolve diretamente no restante do 

processo, basicamente funciona como um “mural” de postagens, como se fosse uma grande 

vitrine e os interessados negociam diretamente. Este modelo, de certa forma, apresenta alto 
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grau de vulnerabilidade no processo, pois não há possibilidade de garantir que os perfis são 

reais, por exemplo. Entretanto os próprios sites de empresas de comércio eletrônico mais 

antigos e consolidados apresentam falhas em seus processos, que comprometem a segurança 

da compra e ainda deixam o consumidor com uma percepção de fragilidade, como o discurso 

abaixo:  

Eu já tive problema. Na hora de comprar uma pizza, na Domino’s, solicitação pelo 

aplicativo. Aí veio um sabor que eu não pedi, entendeu? O ruim foi na hora de 

entrar em contato com eles, que pelo telefone lá, acho que é 0800, se não me 

engano, quase não atendia. Se eu ligasse para uma loja, “cara o pedido não saiu 

daqui não”. Aí eu acabei ligando para a loja mais próxima, que tava fechada, que 

era aqui na rua das Marrecas, perto de casa, aí sei que consegui pelo próprio 

aplicativo falar como se fosse on-line. Não sei como o cara chegou a devolver a 

pizza, a outra entrega que ele fez também estava errada. “Me enganei e tal, foi e 

voltou, pegou a minha, fez a troca aí ficou tudo bem, demorou vinte minutos. (F 31 

M) 

O exemplo acima denota a falha na comunicação entre os canais de venda e 

atendimento em uma empresa que é proprietária de todo o processo, desde o pedido até sua 

entrega final. Fazendo uma comparação com a comunidade analisada, toda a parte citada 

acima fica sob a responsabilidade dos envolvidos, negociação, pagamento, logística de 

entrega. Com o processo inteiro embaixo do “guarda-chuva” de uma empresa, temos o risco 

de falhas, ficando todo o processo a cargo dos envolvidos a probabilidade aumenta 

consideravelmente. No caso da comunidade “Joga Pra Rolo”, o risco apresenta-se maior 

ainda. O discurso abaixo exemplifica de forma eficiente o processo, sob a ótica de um 

vendedor, para colocar produtos à venda no grupo: 

Se eu colocar só no Mercado Livre alguma coisa, eu vou estar fixado só naquilo. 

Mas eu vou no “Joga pra Rolo” e falo o seguinte, depende da forma que você vai 

anunciar. Não quero troca, só que venda valor tal. Muita gente pergunta, tem 

negociação? Tem, se eu for vender um produto de R$ 1.500,00, eu não coloco um 

produto de R$ 1.500,00 eu coloco R$ 1.700,00, porque eu sei que sempre estes 

grupos, ou OLX ou Mercado Livre, neguinho vai chorar. Então eu sempre coloco 

um valor a mais. (E 33 M) 

A outra grande vulnerabilidade do processo se dá com relação à entrega dos produtos. 

Sendo a pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro, com grupos referenciados em bairros 

com alto índice de violência urbana, o contato com um desconhecido causa insegurança entre 

os membros da comunidade e necessita de um cuidado especial. Não sendo incomum o 
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participante desistir das negociações em função da insegurança na entrega e ou recebimento 

do produto.  

Essa preocupação fica exposta no discurso a seguir. Podemos observar a insegurança 

presente no processo, acentuada pela primeira experiência em negociações com este formato. 

O discurso também exemplifica umas das características percebidas como vantagem da 

comunidade, a troca de produtos. 

Eu achei supertranquilo. A primeira vez, eu fiquei assim um pouco assustada. A 

pessoa marcar com você. A primeira vez foi a troca do celular pela minha televisão. 

Ai a pessoa marcou comigo e foi assim muito fácil. Eu achei tudo muito fácil, aí eu 

pensei estou com o maior medo. Aí eu marquei para parte da noite, porque o meu 

marido poderia ir comigo, mas aí foi supertranquilo. (I 30 F) 

Mesmo com o entendimento do processo sendo considerado simples, a insegurança se 

faz presente, gerando medo, que consegue ser atenuado com a presença de outra pessoa. A 

presença de mais uma pessoa com intuito de gerar segurança no processo, associado a local de 

alto fluxo, como centros comerciais e shopping centers, garantem um processo mais seguro 

no entendimento dos indivíduos. Configura-se em um grande exercício a elaboração do 

processo de entrega, devido ao baixo índice de confiança da sociedade na qual estamos 

inseridos. É relevante constatar que esta situação aparece também com negociações que 

envolvem sites de compra e venda mais antigos e reconhecidos, deixando claro que não há 

correlação com o site e sim com o processo de entrega para compras on-line, como o exemplo 

abaixo: 

Este meu telefone aqui, este S7, logo quando lançou eu comprei ele no Nova 

América. Marquei lá, ele levou, estava na caixa. Na OLX, eu coloquei lá S7 e tem 

várias pessoas vendendo. Ele marcou comigo no Shopping Nova América, um 

garoto novo, com 17 anos. Aí tem nota, tudo certinho. Marcamos lá, foram ele e 

mais dois amigos. Eu fui sozinho, cheguei lá, entreguei o dinheiro a ele e peguei o 

telefone, conferi, nós sentamos lá na praça de alimentação, conferiu tudo. Ele falou, 

este telefone, foi comprado na Vivo, se quiser ir na Vivo eu vou com você. Comprei, 

está tudo certinho, tem nota, nunca deu defeito, eu achei ele na OLX. (B 36 M) 

O exemplo acima é relevante neste cenário, como uma entrega com o máximo de 

segurança possível, inclusive referenciando onde o produto foi comprado, não foi em 

qualquer lugar, “foi na Vivo”, e “eu o encontrei na OLX”, com o nome do site servindo como 

referência. O produto não foi tratado como um simples celular, era um S7, que é um modelo 

que ocupa a mais alta hierarquia nos celulares vendidos pela Samsung, confere status para o 
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proprietário. O vendedor compareceu com mais dois amigos, documentação em mãos, se 

dispôs a ir a uma loja de telefonia verificar a idoneidade do produto e comunicou a origem do 

mesmo. 

Abaixo um exemplo de post com relação à área de grande circulação para entrega de 

produto, que vão além de centros comerciais como shopping centers: 

Figura 22 – Publicação realizada em 18 de outubro de 2018 

 

Fonte: Facebook 

 

No post acima, podemos ver de forma explícita não só o interesse pelo local de alto 

fluxo para entrega, estações de trens ou brt, como a cobrança de taxa de entrega, que não 

apareceu com frequência na pesquisa. O discurso também nos mostra uma referência de status 

do produto: “tapete importado linha Shaggy”. Entretanto, para segurança do comprador, não 

vemos menção a nota fiscal ou certificado de garantia confirmando a procedência do produto. 
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A insegurança é tema que permeia todo o processo de compras on-line, como 

discutido, e afeta ambos os lados, e a informalidade, que, de certa forma, conduz a uma 

percepção de boas oportunidades referentes a valor, por outro agrava o sentimento de 

insegurança. Este processo apresenta vulnerabilidade desde a entrada dos indivíduos na 

comunidade, desenvolve-se em todo o processo e se acentua no momento de entrega da 

mercadoria. 
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5. CONCLUSÃO 

A presença da Nova Classe Trabalhadora (SOUZA, 2012) na internet e todo o seu 

universo já é uma realidade que se seguiu com a mesma velocidade que estes indivíduos 

adentraram o mercado de consumo após a estabilização da moeda e o crescimento econômico 

no fim do século passado e o início deste século. Confirmando estudos de Barros (2009), as 

redes sociais poderiam se chamar “a grande porta de entrada” no mundo on-line, fato 

amplamente confirmado nas pesquisas. 

Visto que o aumento do consumo se deu pela junção de dois fatores, que são o 

aumento da renda com o crédito disponível, conforme citado pelo indiano Prahalad (2005), 

uma oportunidade se vislumbra, pois, nas comunidades analisadas, não foram encontradas 

nenhuma forma de crédito inserida no contexto. A oportunidade de fomento das atividades 

comerciais com uma opção de crédito, além de cartões de crédito, pode acelerar a atividade 

comercial e atender de forma satisfatória vendedores e compradores, fazendo com que as 

empresas se aproximem de seu cliente, sendo este um fator relevante para melhorar a vida dos 

indivíduos e, por este caminho, construir uma relação de fidelidade com seus clientes 

(PRAHALAD, 2005). 

Foi percebida a ausência das grandes redes de eletroeletrônicos nas comunidades. 

Mesmo que a informalidade seja percebida como importante característica destes grupos, o 

perfil de clientes muito se assemelha aos indivíduos destas comunidades. Atuação com ofertas 

específicas, uma vez que todas as grandes redes possuem lojas nestes bairros, pode ser de 

grande utilidade para a comunidade. A integração entre lojas e meio eletrônico, de acordo 

com o processo discutido como Omnichannel, pode inserir estas empresas diretamente nas 

comunidades on-line e, consequentemente, físicas, nas quais as mesmas possuem lojas, pois, 

conforme Mckenna e Seidman (2005), a convivência on-line pode se tornar complementar à 

vida comunitária off-line. E esta é uma força cujo potencial estas grandes redes podem não 

estar percebendo. 

O movimento na direção do consumo on-line reforça os estudos da empresa Gooogle 

(2011) com relação ao Momento Zero da Verdade (ZMOT), no qual consumidor com o 

celular na mão pode imediatamente pesquisar sobre um desejo de consumo. O grupo 

apresenta uma série de produtos sendo anunciados, mas nenhum filtro específico para 

pesquisas de preços e ou produtos que facilitem a busca. Com esta ferramenta, além das 

características percebidas, como preços baixos, facilidade de negociação e agilidade, poderia 

somar a de facilidade de encontrar ofertas e produtos de acordo o desejo momentâneo, 
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reforçando a venda ou compra por impulso. Conforme visto ao logo da narrativa dos grupos 

focais e da literatura, o fator conveniência é percebido como muito importante para o 

consumidor on-line. 

As comunidades “Joga Pra Rolo” apresentam relevante vantagem competitiva frente a 

sites de compras, uma vez que se encontram “hospedadas” na porta de entrada dos indivíduos, 

na internet, uma rede social com alcance global. A identificação dentro da rede social com a 

comunidade que o indivíduo reside reforça o sentimento de pertencimento, fortalecendo os 

laços dos mesmos, pois, conforme Kozinets (2014), indivíduos que participam de 

comunidades on-line se sentem menos solitários, com maior autoaceitação. Se estas 

comunidades conseguirem confirmar estes laços com empresas e ou o comércio local, irão 

conseguir uma maior integração entre os mundos on-line e off-line, com a comunidade on-line 

mais inserida ainda na realidade dos indivíduos. 

Em consonância com o reforço de identificação dos indivíduos com a referida 

comunidade on-line e atendendo uma carência de maior segurança, a comunidade que hoje 

não possui qualquer filtro na entrada dos participantes poderia criar um controle mais efetivo 

de entrada destes, com informações pertinentes aos endereços destes novatos, tentando 

minimizar, assim, a experiência com compromisso sem rosto (GIDDENS, 1991). Sendo 

relevante citar que não necessariamente proibindo a entrada, pois, devido à mobilidade 

urbana, muitos indivíduos que moravam nos referidos bairros e se mudaram podem possuir 

círculo social nos mesmos, e mesmo morando longe poderiam participar. Ainda assim, a 

possibilidade de participação de moradores de outros bairros ofereceria um público maior 

com maiores oportunidades. A ideia seria obter um extrato do percentual exato do endereço 

de moradia dos indivíduos, que, sendo de conhecimento público, facilitaria as interações 

comerciais. 

Visto que a identificação é percebida como atributo relevante destas comunidades e 

mesmo que o propósito principal seja o comercial, o grupo é usado para fins de utilidade 

pública com relativa constância e isto causa desconforto em muitos participantes. Partindo do 

princípio que filtrar – retirando as postagens – estas publicações poderia causar 

descontentamento com alguns participantes, criar um fórum específico dentro da comunidade 

para este tópico poderia atender a todos, além de auxiliar as pessoas e trazer novos 

participantes. 

O nível de engajamento percebido na comunidade é muito baixo, os posts com mais 

interações, sejam curtidas ou comentários, são os referentes a utilidades públicas ou ofertas 
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extremamente relevantes sob o ponto de vista de preços. Posto que a identificação física possa 

ser construída com ações listadas anteriormente, a identificação com o propósito do grupo 

pode ser construída com fóruns de discussões sobre os produtos mais anunciados, como forma 

de elevar o engajamento e a reforçar a identificação dos participantes. Com uma rápida 

pesquisa, podemos perceber que grande parte anunciada é de telefones celulares, desta forma, 

com um fórum de discussão sobre características de modelos mais modernos, a atenção de 

grande parte dos indivíduos estaria voltada para a comunidade, gerando mais identificação e 

negócios. 

Estes fóruns poderiam perfeitamente se adequar ao conceito de utilidade pública. Para 

citarmos dentro do mesmo exemplo anterior, poderia ser criada uma discussão sobre a 

cobertura móvel celular nos bairros com a participação dos indivíduos, o que certamente seria 

de interesse total das operadoras, pois estariam falando com seus clientes diretamente e tendo 

insumos para melhoria da prestação de serviços à comunidade. Este é um indicador relevante 

de controle da agência reguladora para a prestação de serviços. 

Um ponto frágil de qualquer negociação “consumer to consumer” é a parte que 

consiste na entrega do produto, devido ao baixo nível de confiança que temos em nossa 

sociedade (ZANINI, 2016). Em várias partes dos discursos nos grupos focais, foi percebida 

esta insegurança, ainda que os indivíduos sempre busquem uma forma de minimizar este 

medo. Uma das formas mais utilizadas é o ponto de encontro se realizar em locais de alto 

fluxo, desta forma, com a presença de muitas pessoas, o risco de atitudes indesejáveis seria 

em muito reduzido. 

Uma das maiores causas de queda de vendas em meio físico é o aumento do comércio 

on-line, pois o indivíduo compra o produto diretamente pela internet, muitas vezes após ter 

ido à loja física e examinado características físicas dos produtos, o que configura o 

personagem “showroomer”. Uma grande oportunidade se esconde neste processo, pois o 

cliente que compra o produto on-line, em processos “consumer to consumer”, retorna para o 

ponto de venda físico, shopping centers para receber seu produto e, como vimos, voltando até 

mesmo a uma loja para confirmação de dados. O retorno dos clientes ao centro comercial 

pode ser aproveitado de forma a fomentar o consumo, pois, através de um ponto de encontro 

com ofertas específicas para fechamento do negócio, na hora conseguiria capturar uma 

parcela destes consumidores e reduziria a queda de vendas no segmento físico. 

Visto que os centros comerciais recebem o cliente novamente em seu espaço, e este é 

um grande desafio do varejo, acrescentar um espaço seguro como área para troca e 
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recebimentos de produtos dentro de um shopping center em parceira com grupos de trocas on-

line locais, consistiria em vantagem competitiva e, mais uma vez, caminhando no sentido do 

“Omnichannel”. Esta seria uma maneira de conseguir potencializar toda a experiência do 

cliente para uma nova compra, como forma de atender o centro comercial ou de garantir a 

segurança do processo, reduzindo a insegurança do mesmo e melhorando a experiência de 

compra do cliente. 

Os grupos de trocas são de grande importância e evoluem para serem canais 

protagonistas do comércio eletrônico, ainda são negligenciados pelas empresas maiores e 

possuem um nível baixo de regulação, mas são a essência da atividade comercial, na qual 

cada indivíduo compra o que necessita, troca o que não lhe tem mais utilidade e paga pelo que 

entende acrescentar, tudo isto entre vizinhos novamente aproximados, no caso das 

comunidades “Joga Pra Rolo”. O comércio eletrônico apresenta grande expansão nos últimos 

anos e um potencial ainda maior, portanto a relevância dos grupos de trocas locais para todo 

este processo seguirá de grande importância. 
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APÊNDICE 1- ROTEIRO DE PERGUNTAS 

 

1. Como acessa a internet e com qual frequência? 

2. O que vocês mais usam na internet? 

3. Como vocês descobriram que poderiam comprar  pela internet? 

4. O que mudou no hábito de comprar com a chegada da internet? 

5. O que você mais consome pela internet? 

6. Tem algum lugar específico, site ou aplicativo, de preferência? Por quê?  

7. Vocês se sentem seguros comprando pela internet? 

8. O frete é fator determinante da decisão de compra de vocês? Que tipo de logística lhe 

garante mais segurança?  

9. O que seria uma experiência ruim, ou o que poderia te atrapalhar a comprar on line? 

10. Vocês já tiveram a necessidade de troca de produtos comprados? 

11. Vocês já fizeram vendas pela internet? 

 

 




