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RESUMO

O presente artigo foi desenvolvido na disciplina Estudos Avançados em Culturas Midiáticas 
Audiovsuais com o objetivo de fazer uma discussão sobre qual a real finalidade da Compra 
Coletiva.  Fizemos um levantamento de várias  questões que acercam a compra coletiva, 
desde suas estratégias, Web semântica e a relação do consumidor com este tipo de comércio 
eletrônico.  A  pesquisa  foi  feita  por  bibliografias  e  de  campo,  procurando  entender  o 
surgimento e o funcionamento dos sites de comércio eletrônico.
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Introdução

O comércio existe desde os primórdios, logo no início das primeiras civilizações, as 

pessoas  negociavam,  faziam trocas,  sem utilizar  o  conceito  de  comércio.  Os  primeiros 

povos  a  desenvolverem  esta  pratica  foram os  Fenícios,  Árabes,  Assírios  e  Babilônios, 

desenvolvendo meios de comunicação.

Com o passar dos tempos e a evolução da tecnologia podemos perceber a migração 

do comércio no mundo virtual (digital) onde podemos denominar de comércio eletrônico. 

Estas práticas estão se tornando cada vez mais comum nos dias de hoje. Uma empresa que 

não esta inclusa neste meio digital acaba perdendo espaço no mercado financeiro. A partir 

do século XX novos produtos eletrônicos causaram certa dificuldade para empresas que 

tiveram que se adaptar a mudanças e ampliar suas várias formas de comunicação.  

1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente 
do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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Comércio Eletrônico

A utilização da internet como advento de vendas foi um processo que acompanhou 

o início e evolução do surgimento da  internet,  onde as pessoas não faziam literalmente 

vendas,  mas  tinham  o  poder  de  negociação  através  da  internet.  Não  existiam  sites 

especializados em venda, mas já existiam  e-mails, onde as pessoas podiam fazer trocar, 

negociações, como no início da história. 

Segundo Albertin  (2012) o comércio  eletrônico  ou  e-commerce  é uma transação 

feita  on-line onde  os  consumidores  ou  e-consumidores  pode  efetuar  compras  e  ter 

informações  sobre  vendas  de  produtos  e  serviços.  Esta  forma  de  comércio  traz  vários 

benefícios, tanto para o cliente, tanto para a empresa que esta oferecendo o serviço. Para ter 

acesso  ao  comércio  eletrônico  é  necessário  que  a  pessoa  esteja  utilizando  algum 

equipamento  eletrônico,  como,  por  exemplo,  tablet,  iPhone,  computador,  conectado  a 

internet.  

A tendência é que o comércio eletrônico acompanhe o crescimento das tecnologias, 

ou seja, nunca deixará de evoluir.  O  e-commerce surgiu para suprir  as necessidades do 

cliente e para facilitar o diálogo entre empresa/consumidor, diminuindo limites geográficos, 

auxiliando na economia e eliminando barreiras.

O  site “Lojista Online”4 fez uma lista com dez motivos  que as empresas podem 

perceber de vantagens e investir no comércio eletrônico: funcionamento 24 horas, vendas 

sem  fronteiras,  comodidade  do  consumidor,  acompanhamento  de  vendas,  múltiplos 

estoques,  flexibilidade  promocional,  igualdade  de  competição  (onde  todas  as  empresas 

disputam  nas  mesmas  condições),  o  custo  de  uma  loja  virtual  para  se  manter, 

monitoramento do consumidor, avanço das vendas online.

Os autores  Potter  e  Turban (2005)  classificam o  comércio  eletrônico  em quatro 

tipos:  B2B  (Business-to-Business),  B2C  (Business-to-Consumers),  C2B  (Consumers-to-

Business) e C2C (Consumer-to-Consumer).

B2B –  Business-to-Business:  É  a  nomenclatura  para  esta  forma  de  transação 

comercial que é muito comum, onde esta relacionada a operações de compra e venda de 

4 Fonte: http://www.comercioeletronico.blog.br/?p=4
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serviços através da  internet entre as grandes empresas.  Segundo a revista InfoExame,  a 

Petrobrás arrecadou 45 bi de dólares no ano de 2005.

B2C –  (Business-to-Consumers):  Esta  é  a  negociação  entre  empresa  e 

consumidores, onde os consumidores pagam a compra pela internet. Esta transação se torna 

mais dinâmica e direta, facilitando a transação para ambas partes, além de reduzir custos 

dos serviços. Como exemplo podemos citar os sites da Americanas e do Submarino. 

C2B –  (Consumers-to-Business):  É  a  chamada  “leilão  reverse”,  onde  os 

consumidores podem vender para as empresas, o contrário do B2C. É uma negociação que 

tende a crescer no comércio eletrônico.

C2C –  (Consumer-to-Consumer):  Se  caracteriza  pela  negociação  entre  os 

consumidores, onde não existe envolvimento das empresas. No Brasil um bom exemplo é o 

site Mercado Livre.

 Outros autores já classificam mais tipos além destes, mais atualizados, de acordo 

com o processo de evolução do comércio eletrônico.

Segundo  o  estudo  encomendado  pela  Visa,  o  Brasil  é  um  dos  países  onde  o 

comércio  eletrônico  mais  cresceu,  respondendo a  59% de  todo o  mercado  da  América 

Latina. O Brasil também é o primeiro país latino-americano onde as vendas pela internet 

superaram o próprio PIB.5

Compra Coletiva

 A compra coletiva é um dos tipos do comércio eletrônico que relaciona consumidor 

e empresa. Onde o anunciante coloca uma oferta e espera uma resposta dos consumidores. 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 532), “A comunicação é o meio pelo qual as empresas 

buscam informar, persuadir e lembrar os consumidores - direta ou indiretamente -

sobre os produtos e marcas que comercializam”. Assim funciona a compra coletiva, onde os 

empresários  podem  utilizar  esta  ferramenta  para  atrair  novos  clientes,  novos  públicos, 

divulgar novos produtos e até mudar a opinião dos clientes acerca de um produto/serviço 

(que foi melhorado e merece uma segunda chance).

5Fonte:  http://www1.folha.uol.com.br/tec/1094320-brasil-responde-por-59-do-comercio-eletronico-da-america-
latina.shtml
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Compra  coletiva  na  Internet  é  um  sistema  no  qual  anunciantes  oferecem  seus 
produtos  com grandes  descontos  de  forma  a  atrair  os  consumidores.  A oferta  é 
publicada  e  divulgada  por  um  site  de  compra  coletiva  durante  um  tempo 
determinado  e  se,  durante  esse  período,  o  número  mínimo  estabelecido  for 
alcançado, todos os compradores recebem um cupom do site dando direito a compra 
com o desconto. (E-COMMERCE, 2011)

A compra coletiva surgiu em novembro de 2008, com o site “GroupOn”, criação do 

americano Andrew Mason, que faturou e continua faturando altos valores. Em entrevista a 

revista Época Negócios6 Mason diz que pensou em duas tendências para o comportamento 

do internauta como consumidor. 1) a pesquisa por banhadas e 2) a participação em redes 

sociais.  O criador  do  GroupOn   também disse  “Nós  ganhamos  a  comissão,  os  clientes 

pagam menos pelo produto e os parceiros conseguem um retorno em larga escala para seus 

serviços ou produtos”. 

No  Brasil,  aproveitando  a  ideia  do  Mason,  três  jovens  deram  início  à  compra 

coletiva, em março de 2010, com o site Peixe Urbano, que será analisado neste artigo.  O 

empresário  e  criador  do  Peixe  Urbano,  disse  que  viu  “esse  movimento  ocorrendo  nos 

Estados  Unidos  e  imaginou  que  tinha  tudo para  dar  certo  também no Brasil,  já  que  o 

brasileiro gosta ainda mais de redes sociais que os americanos”. 

Compra coletiva pode ser considerada uma rede social?

A princípio a compra coletiva não pode ser considerada uma rede social, mas ela 

esta  presente  em várias  redes  sociais.  O  site “Elefante  Verde”7 é  um portal  de compra 

coletiva  presente  em  três  cidades  brasileira:  Mogi  das  Cruzes,  Recife  e  Suzano.  O 

diferencial  deste  site de  compra  coletiva  é  que ele  esta  focado em mercados regionais, 

abrangendo cidades com até quinhentos mil habitantes e oferece uma rede social própria, 

onde os consumidores podem trocar experiências, comentar vantagens e ter informação.

Em 2011, o a  rede social  Facebook  lançou uma ferramenta  chamada “Facebook 

Deals”8, no Brasil denominado “Facebook Oportunidades”, este aplicativo ainda esta em 

teste e funciona como um site de compra coletiva, oferecendo serviços diferenciados, como: 

6 Fonte: http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,EMI177066-16363,00-
ELE+INVENTOU+A+COMPRA+COLETIVA.html
7 http://www.elefanteverde.com.br/recife/
8 Fonte: http://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/facebook-lanca-site-de-compra-coletiva-com-foco-no-
convivio-social
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o internauta realiza alguma compra,  bastidores de espetáculos,  passeios por algum novo 

local.

Web Semântica: conceitos e aspectos gerais

As empresas tendem a ficar em alerta com o surgimento e os vários fenômenos que 

estão  acontecendo  com  as  tecnologias,  e  buscam  estreitar  a  relação  existente  com  o 

consumidor, tentando saber as preferências, gostos específicos por determinado produto etc. 

É isso que acontece na Web Semântica, que ainda esta em desenvolvimento, mas alguns 

sites de compra coletiva estão utilizando esta ferramenta para ter maior aproximação com o 

consumidor. O exemplo de site que esta utilizando esta ferramenta é o “Peixe Urbano” que 

criou um questionário para que o cliente pudesse pontuar suas preferências de produtos, 

relacionado a qualquer temática: culinária, viagens, shows, etc.

Segundo  Berners-Lee (2001, apud SOUZA, 2004) a “Web Semântica não é uma 

Web separada, mas uma extensão da atual. Nela a informação é dada com um significado 

bem definido, permitindo melhor interação entre os computadores e as pessoas”. 

A Web Semântica é um projeto que vem para ajudar, criar conteúdos, permitindo 

maior  interação  entre  os  usuários,  buscando  interfaces  novas,  ampliando  conceitos 

inteligentes  na  Internet.  Esta  organização  age  de  forma  inteligente,  selecionando  as 

preferências do usuário.  

Com a ajuda dos padrões e ferramentas da Web Semântica, será possível a 
representação  –  de  uma  maneira  plausível  para  os  computadores  –  dos 
significados dos conteúdos da web; isso facilitará a implementação de novas 
aplicações e serviços inteligentes. (FEITOSA, 2006)

Esta ferramenta é todo um processo que irá acompanhar a evolução da tecnologia, 

ajudando bastante favorecendo o conteúdo de criação. Ainda tem muito tempo para a Web 

Semântica  percorrer,  e  será  uma  área  que  irá  ajudar  bastante  de  várias  formas.  Um 

estudioso da Web Semântica é o filósofo Pierre Lévy, que participa do Twine, onde eles 

podem organizar e observar como o site funciona, eles organizam o assuntos por ontologia9, 

e se pode perceber que este processo não resolver todos os problemas.

9 A palavra “ontologia” deriva do grego onto (ser) e logia(discurso escrito ou falado). Na filosofia, a ontologia é uma 
teoria sobre a natureza da existência, de que tipos d e  “ coisas ”  existem; a ontologia como disciplina filosófica estuda 
tais teorias 
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Analisando o Site de Compra Coletiva “Peixe Urbano”

O  objeto  escolhido  foi  o  site  de  compras  coletivas  “Peixe  Urbano”,  por  ser  o 

primeiro  site de  compra  coletiva  brasileiro  e  por  ser  um  dos  mais  conhecidos 

nacionalmente.

 O  “Peixe  Urbano”  esta  presente  em  todas  as  redes  sociais,  buscando  sempre 

proximidade do consumidor, e tentando gerar o diálogo empresa-consumidor. Analisamos o 

site no mês de Maio de 2012, percebemos que além das ofertas o site conta com o apoio das 

redes sociais: Facebook, Twitter.

(Figura1: Layout do Facebook e Twitter do Peixe Urbano)

Percebemos que o “Peixe Urbano” é um dos  sites de compra coletiva que busca 

interação e comprometimento com o consumidor. No facebook a FanPage é utilizada para 

divulgação de promoções, ofertas e novidades. Já a participação no Twitter serve mais para 

os consumidores reclamarem de insucessos, insatisfação na compra eletrônica.

Vejamos alguns exemplos:
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(Figura 2: Twittadas de consumidores para o Peixe Urbano)

Podemos perceber a insatisfação que alguns consumidores estão tendo e no twitter 

arrumam uma maneira de fazer um chamado para o  site  de compra coletiva. Em 2011 o 

“Peixe Urbano” foi autuado por falhas no serviço, e justificou que o caso estava sob análise 

do departamento jurídico e afirmou que “Nós continuaremos investindo para melhorar cada 

vez mais a experiência dos nossos usuários, visando estar não apenas em cumprimento com 

a legislação, mas fazer ainda mais do que o esperado colocando sempre os interesses e a 

satisfação dos nossos usuários e parceiros em primeiro lugar”.10

Conclusão

A Pergunta que gera o título deste trabalho busca gerar uma discussão sobre “Qual a 

real finalidade?” da compra coletiva e do comércio eletrônico. Este assunto requer muito 

estudo e pesquisa para chegar a uma resposta conclusiva e explicativa. O artigo fez uma 

base teórica e analítica sobre o tema, se comprometendo a fazer uma reflexão para que a 

partir  desta  pesquisa  as  empresas  possam  saber  quais  medidas  devem  tomar  com  o 

crescimento efusivo da tecnologia, tendo que se adaptar de forma vertiginosa.

A  Web  Semântica  vem  para  contribuir  e  facilitar  a  vida  das  empresas  e  dos 

consumidores,  ainda mesmo com falhas,  será um ótimo recurso,  visando o crescimento 

econômico  e  satisfatório  do  consumidor.  As  redes  sociais  são  apenas  um recurso  para 

10 http://www1.folha.uol.com.br/mercado/1009602-sites-de-compras-coletivas-sao-autuados-por-falhas-em-servicos.shtml
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ajudar  em todo o processo de aproximação,  e  sem dúvida,  é  um grande divulgador  do 

serviço.
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