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Resumo 

 

Este artigo teve como objetivo apresentar uma análise do discurso dos enunciados existentes em 

sites de compras coletivas, tendo como estudo de caso o site Pei Bufu, observando como estes 

constroem sua imagem. Buscou-se informações a partir de livros, artigos, revistas eletrônicas, 

dissertações de mestrado e sites para a fundamentação teórica. Com o resultado da análise, 

observou-se que a linguagem, utilizada pelo site de compras coletivas Pei Bufu, o aproxima de 

seu público, mas não constrói uma imagem que passe segurança ao consumidor. Foi também 

evidenciado que essa linguagem utilizada pelo referido site, com características regionais, não se 

enquadra ao meio utilizado, a internet. 
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Resumen 

 

Este artículo ha tenido cómo objetivo presentar una análisis del discurso de los enunciados 

existentes en sítios de compras colectivas, tenendo cómo estúdio de caso o sítio Pei Bufu, para 

observar cómo estos yerguen su imagen. Se buscaron informaciones a partir de libros, artículos, 

revistas electrônicas, tesis de maestria e sítios para la fundamentación teórica. Con el resultado de 

la análisis, ha podido observar que el lenguagen, utilizada por el sitio de compras colectivas Pei 

Bufu, lo aproxima de su consumidor, pero, no transmite una imagen que dé seguridad al 

consumidor. Fue tambien evidenciado que eso lenguagen utilizado por el referido sitio, con 

características regionales, no se encuadra con el medio utilizado, la internet. 

 

Palabras llaves: Comercio Electrónico; Marca; Análisis del Discurso; Internet; Lenguagen. 
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Introdução 

 

Adquirir produtos ou serviços através da internet é mais um mecanismo que esse meio 

oferece aos consumidores, possibilitando que estes façam toda a transação comercial em 

casa, no seu computador. Essa transação comercial, realizada por intermédio da internet, é 

conhecida como comércio eletrônico ou e-commerce. 

De acordo com Ferrari (2009), a internet surgiu durante a guerra fria, em 1969, nos Estados Unidos. 

Nessa ocasião, o seu departamento de defesa tinha como objetivo desenvolver tecnologia avançada 

para fins militares. A partir de 1986, a internet deixou de ser uma ferramenta exclusiva do ambiente 

militar e passou a ser utilizada por pesquisadores de todo o país, o que contribuiu com a sua 

expansão. Em 1989, Tim Berners-lee criou a Web baseada em hipertexto e recursos para a internet.  

Sobre isso, Pinho (2003) diz que a Web consiste na organização da informação e dos 

arquivos na rede em um sistema de hipertexto, distribuído e baseado no modelo cliente-

servidor e tem como principais padrões o protocolo de comunicação HTTP
4
, a linguagem 

de descrição HTML
5
 e o método de identificação URL

6
. 

Nos primeiros anos da década de 1990 as empresas passaram a utilizar a internet como ferramenta 

comercial. “Por volta de 1992, surgiu um tráfego comercial sério na Rede. A NSF – National 

Science Foundation
7
 estava sublocando as operações do seu backbone

8
 para empresas que 

quisessem oferecer acesso comercial”. (STERNE, 2000, p. 13). O fato é que, hoje, esse fenômeno 

chamado Internet nos possibilita divulgação e aquisição de conhecimentos, entretenimento, 

comunicação interativa, transação comercial (compra e venda) através do comércio eletrônico etc. 

No quesito trocas comerciais, recentemente têm-se falado em um fenômeno na internet, o serviço 

de compras coletivas.  Originada nos Estados Unidos, esse serviço funciona através de sites, que 

possuem marcas próprias, onde são oferecidos produtos ou serviços com descontos a partir de 

50%, por um período limitado de tempo, para um número mínimo pré-determinado de 

consumidores. Caso o tempo limite expire, e a oferta não atinja o número mínimo de 

compradores, a transação é cancelada. Peixe Urbano foi o pioneiro site nessa modalidade de 

                                                 
4
 Hypertext Transfer Protocol - protocolo de aplicação responsável para transferência de páginas HTML do computador 

para a Internet.   
 
5
 HyperText Markup Language - linguagem que possibilita produzir e apresentar informações nas páginas na Web. 

 
6
 Universal Resource Locator - endereço de um recurso disponível em uma rede; seja a Internet, ou uma rede corporativa, 

uma intranet. 

 
7 Agência governamental dos Estados Unidos independente que promove a pesquisa e educação fundamental em todos os 

campos da ciência e engenharia. 
 
8 Espécie de espinha dorsal da Internet, por onde dados de todos os clientes da Internet passam pela rede principal. 
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comércio no Brasil. No Ceará, existem vários sites atuando e é muito comum encontrarmos essas 

plataformas de compras com denominações carregadas de regionalismo, a exemplo dos sites, 

Acuma É, Baião de ofertas, Barato Arretado, Pei Bufu, Eita Mah, Vixe Doido, entre outros. 

Observando o surgimento dessa nova plataforma de compra e a emergência dos sites de compras 

coletivas, nesse trabalho pretende-se responder que posição enunciativa esses sites de compras 

coletivas, caracterizado por inscrições regionais, assumem diante de seus consumidores. Essa 

imagem que o enunciador faz de si, mediante seu discurso, é o éthos. “Éthos são os traços de caráter 

que o orador deve mostrar ao auditório (pouco importa sua sinceridade) para causar boa impressão: 

são os ares que assume ao se apresentar. [...] O orador enuncia uma informação, e ao mesmo tempo 

diz: eu sou isso, eu não sou aquilo”. (BARTHES, 1966 apud MAINGUENEAU, 2001, p. 98).  

Esta pesquisa tem como, principal, objetivo analisar discursivamente os enunciados do site 

de compra coletiva e perceber como estes enunciados constroem sua imagem. Como 

objetivos específicos, descreveremos e explicaremos os enunciados inscritos no site em 

estudo. O trabalho justifica-se pelo interesse em colaborar com a sociedade no quesito 

identificação de conteúdos seguros encontrados na internet. Para a área publicitária, contribuir 

com um estudo analítico de construção e percepção da imagem de uma empresa no meio 

digital. Segundo Sant´Anna (2006), elaborar uma disposição emocional para valorizar a 

marca, contribuindo assim para sua imagem, é uma das muitas funções da publicidade. 

Para tanto, foi feita uma pesquisa de cunho bibliográfico a partir de livros, artigos, revistas 

eletrônicas, dissertações de mestrado e sites, para uma maior familiarização com o tema em 

questão. Para um melhor aprofundamento da abordagem, apresentamos, ainda, um estudo 

de caso sobre o site de compra coletiva Pei Bufu. Stake (2000) apud Gil (2002) nos informa 

que existem três modalidades de estudo de caso, sendo o estudo de caso intrínseco aquele 

que constitui o caso como sendo o próprio objeto de pesquisa onde o pesquisador tem como 

intenção conhecê-lo profundamente sem se preocupar em desenvolver uma teoria. Portanto, 

esse método envolve um estudo mais profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

permitindo assim o seu amplo e detalhado conhecimento. 

Os enunciados escolhidos foram descritos e avaliados. Para analisar os discursos dos 

enunciados do site, utilizou-se alguns aspectos teóricos da análise do discurso, de acordo 

com a abordagem francesa iniciada por Pecheux
9
. O site em estudo foi analisado no período 

que corresponde setembro de 2011 a março de 2012. 

                                                 
9 Michel Pêcheux (1938 – 1983) filósofo francês que fundou uma linha de estudos conhecida como Análise de 

Discurso que teoriza como a linguagem está materializada na ideologia e como esta se manifesta na linguagem.  
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Este artigo está assim estruturado: far-se-á, inicialmente, uma breve revisão bibliográfica 

sobre comércio eletrônico, marca e análise do discurso. Em seguida será feita a descrição 

do site de compra coletiva Pei Bufu e, por fim, a análise interpretativa do conteúdo em 

comparação com a teoria estudada. 

 

Comércio Eletrônico 

 

Ao utilizarmos os serviços de atendimento ao cliente, pagamentos por meio de cartão de 

crédito, saques ou outras movimentações bancárias através de caixa eletrônico, estamos 

utilizando alguns dos serviços do comércio eletrônico.  

De acordo com Kalokata & Whinston apud Pinho (2000), o comércio eletrônico é a 

aquisição de informações, produtos/serviços ou pagamentos através de redes de 

computadores, linhas telefônicas ou outro meio eletrônico qualquer. “É a automação das 

transações comerciais pela utilização das tecnologias de informática e telecomunicações”. 

(SEBRAE). Isto é, a prestação de serviços que são desenvolvidos através de ferramentas 

eletrônicas e de telefonia por parte das organizações visando trocas comerciais.  

Beam e Segev (1996) apud Diniz (1999) nos diz que comércio eletrônico é a utilização da 

tecnologia da informação para mediar relações entre consumidores e fornecedores, 

englobando variadas utilizações da Web, favorecendo e incentivando as transações 

comerciais. Nesse sentido, é um modelo de negócio que as empresas adotaram para atender 

seus clientes com base no meio digital. Esse modelo envolve recursos tecnológicos de 

informação e comunicação que contribuem na agilização do processo comercial. Aguirre 

Checa (2003) nos informa que essa modalidade de comércio se caracteriza pela utilização de 

redes de informática com a finalidade de facilitar as transações comerciais compreendendo 

produção, distribuição, venda e entrega de bens ou serviços do mercado. ALBERTIN (1999, 

p. 65) acrescenta que o comércio eletrônico é “a realização de toda a cadeia de valores dos 

processos de um negócio em um ambiente eletrônico, por meio da aplicação intensa das 

tecnologias da comunicação e de informação, atendendo aos objetivos de negócio”.  

Para as empresas, é vantajoso disponibilizar seus produtos ou serviços na internet, pois, 

com a sua utilização como um canal de vendas ocorre uma expansão do conhecimento do 

que está sendo ofertado a uma cobertura global e os impactos na rentabilidade da 

organização são inúmeros, como nos informa Ferreira e Serra: 
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São diversos os impactos decorrentes da utilização da Internet em termos da rentabilidade 

que lhe está associada dado que através dela se pode [...] expandir o mercado, já que toda 

a empresa que realiza transacções através da Internet concorre num mercado global; [...] 

efectuar transacções comerciais directas, através do computador, possibilitando vender 

sete dias por semana durante vinte e quatro horas por dia; vencer o tradicional obstáculo 

da necessidade de incentivar o consumidor para o acto da compra já que pode obter a 

informação necessária para adquirir um bem com elevada comodidade; [...] permite o 

acesso on-line a todos os clientes, a fim de, electronicamente, lhes ser comunicada uma 

oferta ou acção promocional; [...] proporciona uma melhoria substancial no serviço 

pósvenda; possibilita sondagens electrónicas ao mercado e a recepção de sugestões dos 

clientes sobre como melhorar os produtos ou serviços; permite a actualização imediata do 

catálogo de produtos, de maneira que os potenciais clientes dispõem on-line a mais 

recente informação; [...]. (STERNE, 1995 apud FERREIRA; SERRA, 2004, p 65). 

 

Ainda sobre as vantagens que o comércio eletrônico oferece para as empresas, Aguirre Checa 

(2003) confirma a citação acima dizendo que essa forma de transação permite que a organização 

participe de um mercado potencial maior, possibilitando um maior crescimento; comunicação 

interativa entre empresa e cliente; ofertar seus produtos e serviços em todo o mundo etc. 

O consumidor também sai beneficiado em adquirir produtos ou serviços através da internet. 

Nela, ele tem disponível uma maior variedade da mercadoria, com o valor mais baixo e 

ainda pode contar com outros serviços especiais, além, claro, da comodidade. De acordo 

com Aguirre Checa (2003), o não deslocamento do cliente ao ponto de venda; a 

possibilidade de comparar preços e visitar vários pontos de vendas em pouco tempo; 

ampliação de ofertas de produtos ou serviços e adquirí-los independente da localização 

geográfica são, dentre outras, vantagens que essa modalidade de comércio oferece aos 

usuários. Vassos (1997) comenta que, para as empresas comercializarem através da 

internet, elas devem satisfazer as necessidades dos consumidores, que são inúmeras. 

A linguagem que se utiliza ao escrever na internet pode ser determinante no quesito 

confiabilidade ou não, no site. Pois, através da forma como se escreve, é que se pode observar a 

seriedade e a credibilidade, principalmente em se tratando de negócios, de quem comunica. De 

acordo com Pinho (2000), a habilidade de escrita é a principal arma para redação de 

conteúdos na internet. Pois, frequentemente, as palavras escritas são a única oportunidade 

de se criar uma imagem positiva e favorável no cliente, que pode decidir fazer ou não 

negócio com a empresa observando a sua qualidade de escrita. 

Bourdieu (1983) no informa que a linguagem, através do discurso e da pessoa social que o 

pronuncia, deve prever a reação que ela pode originar, e, a forma e o conteúdo do que é dito 

dependem de um campo determinado de aceitabilidade, aprovação ou não das chances de 

ser acreditado, e de um mercado linguístico aceitável. 
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Com boas estratégias de marketing e garantindo uma boa experiência dos consumidores ao 

adquirirem produtos ou serviços de forma on line, transação totalmente virtual, a empresa 

mostra-se confiável e fortalece a sua marca. 

 

Marca 

 

A marca, na maioria das vezes, é o que as empresas têm de mais valor. Pois através dela, há 

uma relação entre pessoas e constitui valores.  De acordo com o Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial – INPI, a marca constitui o ativo mais valioso das empresas, 

inspirando qualidade, evocando lembranças e atraindo desejos. 

Kotler (1998), citando a American Marketing Association – AMA, define marca como sendo a 

identificação de vendedores ou grupo deles através de nome, termo, sinal, símbolo ou combinação 

dos mesmos, diferenciando-os da concorrência. Para Caputo; Macedo e Nogueira (2008), marca é 

um laço de confiança firmado entre cliente e empresa fortalecido pelas associações realizadas pelos 

clientes sobre os benefícios materiais e imateriais proporcionados pelas organizações.  

Neste sentido, marca não se limita a apenas em representações gráficas que a diferencia das 

concorrentes, como sugere a definição da American Marketing Association – AMA, e sim a 

um sentido mais abrangente correspondendo a uma representação que se pode identificar de 

imediato, seja como uma palavra, símbolo ou um sentimento, fazendo um elo entre a 

empresa e os consumidores. Na marca são espelhados os valores da empresa e é composta 

por vantagens, sejam elas emocionais ou funcionais, capazes de trazer à mente dos 

consumidores determinadas qualidades e representar certa cultura. “É um constructo 

multidimensional segundo o qual se agregam valores aos produtos e serviços, facilitando, 

assim, o processo de reconhecimento e apreciação desses valores por parte dos 

consumidores”. (DE CHERNATONY E RILEY, 1998 apud OLIVEIRA, 2006, p. 31).  

A marca é “uma conexão simbólica e afetiva estabelecida entre uma organização, sua oferta 

(material, intangível e aspiracional) e as pessoas para as quais se destina”. (PEREZ, 2004, p. 10). 

Jones (2004) enfatiza que as marcas devem apresentar, além de benefícios, valores agregados e, 

segundo ele, são esses valores que formam a parte mais importante da marca, sendo adquiridas 

através de experiências que as pessoas têm ao consumi-la. Desse modo, as experiências do 

consumidor com a marca são interpretadas a partir de seus elementos de funcionalidade e 

emocionais, elevando assim a sua lembrança e imagem por parte do consumidor. “Marca é o 

resultado de um processo contínuo e coordenado de atividades organizacionais, que são 

interpretadas e internalizadas pelos consumidores”. (AÑAÑA e NIQUE, 2009, p. 161). 
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Ações que evidenciam os valores e experiências que a marca é capaz de agregar ao 

consumidor, assim como investimentos em pesquisas ajudam a fortalecer a marca.  Kotler 

(1998) ressalta que uma marca precisa ser bem administrada para que não se desvalorize. 

Para isso, fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento, propaganda e bons serviços 

aos distribuidores e consumidores ajudam a melhorar, entre outras coisas, a qualidade, a 

funcionalidade e a consciência percebida da marca.  

Pinto (2002) enfatiza que pesquisas em comunicação como, a prática analítica do discurso 

ou análise do discurso, que visa à descrição, explicação e avaliação crítica dos processos de 

produção, circulação assim como o consumo de sentidos ligados aos produtos na sociedade, 

tem sido utilizada como prática de pesquisa mercadológica. 

 

Análise do Discurso 

 

Articulada por Michel Pecheux e Michel Foucault, a análise do discurso surgiu na França, com base 

na lingüística, no marxismo e na psicanálise. Van Dijk (1985) apud Maingueneau (1998), aponta a 

análise do discurso como o estudo da utilização da língua por locutores em situações reais. “Na 

análise do discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, 

parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e sua história”. (ORLANDI, 2007, p. 15). 

Para Orlandi (2007), na análise do discurso, a linguagem é entendida como meio de interação entre 

o mundo e sua realidade natural e social. E esse meio de interação é o discurso. Objeto de estudo 

da análise de discurso, o discurso é a “palavra em movimento, prática de linguagem com efeito de 

sentido entre locutores.” (ORLANDI, 2007, p.21). De acordo com Safarti (2010), o discurso é um 

conjunto de textos levando em consideração suas condições de produção (contexto), controlando 

assim o dizer e responsabilizando-se pela construção de sentidos, “é a unidade passível de 

observação, aquela que se interpreta quando se vê ou se ouve uma enunciação”. (VAN DIJK apud 

FAVERO; KOCH, 2000, p. 23). Portanto, o discurso não é uma prática de construção individual e 

sim social, onde são considerados o contexto histórico-social e as condições de produção que são 

vinculadas aos autores e o ambiente natural e social onde vivem.  

A enunciação consiste na produção de enunciados e, segundo Maingueneau (1998), é o principal 

articulador da relação língua e mundo representando no enunciado acontecimentos definidos no 

tempo e no espaço. “É a colocação da língua por um ato individual de utilização”. 

(BENVENISTE, 1974 apud MAINGUENEAU, 1998, p. 52). Para Safarti (2010), o locutor 

utiliza-se da língua e se coloca como sujeito do dizer, se responsabilizando ou não pelo que diz, 

configurando assim a enunciação como o processo de produção do enunciado. Este se trata de 
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“uma sequência verbal, de dimensões variadas, mas sintática e semanticamente completa, 

formulada num contexto real de comunicação”. (SARFATI, 2010, p. 146). O enunciado é o 

produto da enunciação, onde o locutor utilizou-se da língua apresentando-se como sujeito. 

O sujeito, na análise do discurso, corresponde à posição que o indivíduo, de carne e osso, se destaca 

no enunciado. Dessa maneira, Pinto (2002) classifica os sujeitos, como: sujeito do enunciado, 

sujeito da enunciação e sujeito falado. O sujeito do enunciado corresponde ao responsável pelo 

enunciado, agindo e falando nos textos. A imagem que o emissor faz de si mesmo e a imagem do 

universo do discurso em jogo define o sujeito da enunciação, reivindicando o sentido através do 

texto. Já o sujeito falado é a “imagem ou lugar que o(s) coemissor(es) assume(m) ao se reconhecer 

nos enunciadores a ele(s) atribuído(s) pelo emissor”. (PINTO, 2002, p. 35). 

A imagem que o sujeito da enunciação faz de si dentro do discurso corresponde ao éthos, e, de 

acordo com Maingueneau (2001), é através de sua fala, que confere para si uma identidade, sendo 

compatível como o mundo, que irá construir através de seu enunciado.  “Éthos é a imagem que o 

enunciador faz de si no discurso com base em seus modos de expressão, mediante os quais busca 

assegurar-lhe credibilidade, com vistas em influenciar o alocutário”. (SARFATI, 2010, p. 144). 

 

Estudo de Caso – Pei Bufu 

 

O Pei Bufu é um site de compra coletiva que atua somente na cidade de Fortaleza. A 

representação gráfica de sua marca é composta por seu nome Pei Bufu e um cofre 

representado na imagem de um porco de cor rosa. As páginas do site são representadas por 

folhas de cordel
10

 da cor bege presas por prendedores de roupa. 

O nome Pei Bufu é uma expressão popular no estado do Ceará cujo significado remonta 

rapidez. A imagem do cofrinho de porco nos remete a ideia de economia, já que os produtos 

ou serviços que os sites de compras coletivas proporcionam são mais baratos que em situação 

presencial destes. A utilização de folhas de cordel compondo as páginas do site somado ao 

seu nome e outras expressões citadas e analisadas posteriormente, nos permite imaginar a 

preocupação (apelo) da empresa em construir uma imagem com fortes traços regionais.  

Vamos aqui dividir o corpo das páginas do site em três partes, são elas: superior ou cabeçalho; 

parte central; inferior ou rodapé. Os elementos contidos no cabeçalho e rodapé repetem-se em 

todas as suas páginas. Na parte superior (ou cabeçalho) estão a marca da empresa, quatro botões 

que direcionam o usuário a outras páginas do site, com as seguintes inscrições: a de hoje; as 

                                                 
10 Gênero literário iniciado no séc XVI. Os folhetos eram escritos em formas rimadas e expostos para venda pendurados 

em cordas. Suas estrofes mais comuns eram compostas por dez, oito ou seis versos. 
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derradeiras; funciona assim; contato. Vê-se, ainda, um retângulo amarelo com as inscrições 

login, cadastrar e lembrar senha, além de dois campos para preencher, sendo que um já está 

preenchido com o nome da cidade “Fortaleza”, e o outro, com a inscrição me diz aqui o seu email, 

fazendo referência ao local onde o usuário irá digitar seu endereço eletrônico. Acima desses 

campos, encontra-se a imagem de várias casas que lembra o estilo de impressão xilogravura
11

. 

No rodapé da página, além do nome do site, encontra-se links de orientação para o visitante, 

tais como: sobre, como funciona, seja nosso parceiro, dúvidas, termos de uso, fale conosco. 

Os links: como funciona e fale conosco levam o usuário às respectivas páginas funciona assim 

e contato. Existe ainda nesse local a imagem de uma cidade onde a marca do site a sobrevoa 

por intermédio de balões, no mesmo estilo que o cabeçalho, gravado em xilogravura. 

A outra parte que compõe as páginas do site é a central. Nesse local são especificadas as ofertas em 

aberto, a explicação de como funciona o site, a forma de como entrar em contato e outros 

esclarecimentos sobre ele. Existem também as Janelas referentes ao facebook, que no site se 

denomina facebufu, e do twitter. Essas janelas se repetem em todas as páginas. 

A página correspondente ao botão a de hoje é a página principal. Nela, está a oferta atual e 

é composta por espaços onde são colocados a chamada da oferta (título) com o percentual 

de desconto, preço e imagem (representação fotográfica da oferta), a quantidade de 

compradores, o valor da economia, o botão comprar e o tempo restante para finalizar a 

oferta. Logo abaixo, encontram-se as características da oferta do dia com o título 

importante dizer que: e as informações sobre suas regras. Em seguida, a oferta é 

apresentada em estilo cordel: cordel encantado da oferta, onde também são apresentadas a 

marca, o endereço e mapa do estabelecimento e mais imagens da oferta.  

O termo a de hoje corresponde a uma expressão informal utilizada por participantes de uma 

conversa cotidiana, significando o que há de novo e, no caso do site, nos permite imaginar 

que se está falando diretamente com o usuário, e a novidade é a oferta do dia.  

As Derradeiras é a página onde se encontram todas as ofertas anteriores à oferta atual. 

Essas ofertas são representadas na página pelos seus títulos e imagens, percentuais de 

descontos, valores e a quantidade de pessoas que as adquiriram. 

Derradeiras é uma expressão tipicamente matuta, usada no meio rural. Segundo Ferreira 

(1999), essa expressão significa últimas e, no site, esse link direciona para todas as ofertas 

que já foram oferecidas pela plataforma. 

                                                 
11 É a arte de impressão, onde o artista utiliza a madeira como matriz para esculpir um desenho e em seguida imprime no 

papel. Esse estilo de impressão é característico em folha de cordel.  
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Na página funciona assim há um vídeo e em seguida um texto explicando como funciona o 

site Pei Bufu, com o seguinte texto: 

 

O negócio é o seguinte: Nossos consultores visitam lugares bem legais em todo o 

Ceará pra garimpar parcerias com os melhores estabelecimentos das cidades. 

Utilizam o produto ou serviço adquirido e através desta degustação nós indicamos 

esse estabelecimento em nosso site. Assim podemos garantir que você não vai levar 

gato por lebre! (PEI BUFU, 2011) 

 

Neste texto, o registro de linguagem é menos informal, caracterizado pela coloquialidade, como 

se pode observar logo no início do texto ao escrever “o negócio é o seguinte”, “pra” ao invés de 

para, utilizam garimpar e não procurar, buscar ou outro termo que traduza um grau maior de 

formalidade; o termo degustação é utilizado pela área de alimentos.  Através desse enunciado, o 

site se apresenta como um modelo de negócio confiável, transmitindo a ideia de que todas as 

ofertas foram testadas por seus consultores e reforçado pela negação do ditado popular levar gato 

por lebre onde os consumidores que adquirirem a oferta irão realmente usufruí-la.  

O trecho abaixo parece garantir aos empresários que negociam ofertas com o site de compra 

coletiva Pei Bufu, a primeira visita de novos clientes no estabelecimento, mas não garante o 

retorno desse cliente ao estabelecimento somente por intermédio da oferta e sim pela combinação 

da oferta com os diferenciais do estabelecimento. Em relação ao público, o site se responsabiliza 

em deixá-los cientes das ofertas. O usuário não precisa acessá-lo todos os dias. Para isso, basta 

estar cadastrado e receber e-mail com a oferta ou acompanhá-lo pelas redes sociais. As ofertas 

têm um determinado período em que ficam disponíveis para compra e, uma vez efetivada a 

aquisição, o site é responsável em disponibilizar na própria plataforma e também no e-mail 

pessoal do usuário, o documento que garante a oferta ao comprador e que tem validade para ser 

utilizado, o cliente é o responsável pela verificação e utilização da oferta durante o período.  

 

E o estabelecimento não vai ter prejuízo? 

- Aí que você se engana! Com a divulgação dessa super oferta haverá a atração de novos 

clientes que utilizarão os produtos ou serviços oferecidos, aliados a performance de 

atendimento e infraestrutura da casa. E se todos estiverem satisfeitos “o bom filho a casa 

retorna” aee ganha o parceiro e ganha o cliente. 

Bem... 

Depois de negociado o valor da oferta e condições de uso nós colocamos a disposição 

de vendas durante algumas horas no site do pei bufu. Mas não se preocupe! Se você 

está cadastrado receberá as ofertas no seu e-mail, nós divulgaremos também nas redes 

sociais. Fique ligado nas ofertas! Aqui no Ceará nós dizemos que é massa sair com os 

amigos! Então convide rápido os seus amigos para comprar as ofertas também! 

Aprovada a compra, o cupom estará disponível para uso após 48h do término da 

oferta na sua conta do site e vai também pro seu email. Para utilizar seu cupom 
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fique atento à data de início e validade, apresente-o no local do estabelecimento, 

com documento original com foto de quem for usar. (PEI BUFU, 2011) 

 

Assim como o item a de hoje, a expressão funciona assim, nos dá a ideia que o site está 

dialogando com o público numa conversa informal, explicando como funciona o negócio. O 

item Contato é o último botão da série e nos remete à maneira de como o usuário pode 

entrar em contato com a administração do site. 

No rodapé há um link denominado sobre que direciona para a página intitulada: Sobre o Pei Bufu, 

explicando o que é o site. Tem como subtítulo: Somos uma ruma de Jovens que ligam o Ceará 

real ao Ceará virtual. Logo abaixo ao título e subtítulo, está o texto que fala sobre o Pei Bufu. 

 

E... como autênticos cearenses nos deliciamos nas redes de descanso, sociais e 

cibernéticas. Ôoooo povo pra gostar de rede! Hein? Vamos dá um empurrãozinho na 

sua e fazer aquele balanço pra dá aquela “gaitada”! Eeeeirrrriiiii! (gritim cearense). 

Venha “se abrir” da “arrumação” que só nós preparamos pra você! Participe da 

nossa rede Facebufu lá você vai encontrar campanhas, videos, fotos e interações 

engraçadas! Reeeeeenha! (PEI BUFU, 2011) 

 

As expressões utilizadas no título, subtítulo e no texto da página “sobre” do site, estão em 

registro lingüístico não formal. A palavra ruma, para o cearense, significa muitos e faz parte 

do seu vocabulário, geralmente interiorano. Utilizada na linguagem de modo informal, a 

expressão, de acordo Ferreira (1999), também possui um sentido semelhante: pilha, montão. 

No texto dessa página, a utilização da palavra rede faz alusões ao descanso e a conectividade 

mundial. Já a palavra empurrãozinho e balanço, além de significar o diminutivo de empurrar 

e o movimento que se faz de lá para cá, também nos remete a ajuda que o site proporciona ao 

consumidor para comprar produtos ou serviços mais baratos. Empurrãozinho na sua rede, no 

caso de contato, para fazer aquele balanço, ou seja, fazer uma economia quando fizer um 

balaço ao comparar a compra em conjunto com um grupo de pessoas e quando perceber a 

economia irá dar aquela gaitada. Segundo o Ferreira (1999), dentre outros significados da 

palavra gaitada, destacam-se toque de gaita, trecho de música instrumental ordinária, 

repreensão e também gargalhada. A expressão: Eeeeirrrriiiii!, é uma interjeição usada pelos 

cearenses quando brincam de forma jocosa, exagerada. 

Caracterizado por sentenças carregadas de regionalismo, as expressões passam a ideia de que as 

pessoas que compõem o site são pessoas despreocupadas, descansadas, mas que estão em contato 

com outras pessoas através da internet e ainda proporcionam aos consumidores ofertas que, 

compradas em conjunto com outros, o usuário faz economia.  E como se dizem autênticos 

cearenses, por praticarem essas atividades, outra ideia que se passa é a de que todos que são 
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nascidos no estado do Ceará também o fazem, deitam-se em redes, quem possuem acesso à 

internet também está na rede mundial, e aqueles que não possuem ficam apenas deitados em redes 

de balanços, esperando o tempo passar, não demonstrando nenhuma preocupação. 

Outro trecho do texto que compõe a página sobre do site Pei Bufu convida o usuário a participar e 

interagir em sua rede social através da expressão Reeeeeenha!. “Renha” é utilizado pelo cearense 

com o sentido de venha, pois é comum a troca do fonema V pela R, principalmente, em algumas 

regiões do interior do estado. Nesse trecho, ainda temos o termo “arrumação” que significa, 

segundo Ferreira (1999), ação ou efeito de arrumar, e o termo “se abrir”, que, dentre os vários 

significados da palavra abrir, destacamos separar, começar, inaugurar, dar acesso. Para o 

cearense, esses termos significam respectivamente fazer bagunça e rir exageradamente, o que 

transmite a ideia de que o site se mostra uma empresa travessa, que proporciona diversão, e que, 

ao acessá-lo, o usuário irá sorrir do que vai encontrar.  

 

Considerações Finais 

 

O comércio eletrônico consiste em efetuar transações comerciais quaisquer através de 

recursos tecnológicos, ou seja, com a utilização de equipamentos eletrônicos, infra-estrutura 

de telecomunicações, internet. Esse modelo facilita a prática do comércio, sendo vantajosa 

para as empresa e satisfatório aos consumidores. Nesse sentido, os sites de compras coletivas 

se encaixam nessa modalidade de comércio e atendem às necessidades do consumidor. 

Tratando especificamente o site de compra coletiva Pei Bufu, objeto de estudo deste trabalho, a 

empresa, apresenta-se como sujeito do enunciado responsabilizando-se pelo que diz, com o seu 

modo de comunicação muito regional, através de brincadeiras e expressões, demonstra-se muito 

restrita à localidade de atuação, apresentando como sujeito da enunciação, imagem que o sujeito 

faz de si através do que diz, uma empresa matuta; ingênua; oriunda do interior, o que garante uma 

proximidade com os sujeitos falados, aqueles que se reconhecem no dizer, ou seja, os 

consumidores da região. Tendo em vista que o discurso acontece a partir de práticas sociais em 

que são levadas em considerações crenças, valores dos participantes e acontecimentos históricos 

que condicionam a produção de sentido, a empresa marca um ponto importante, pois o que ela diz 

através de seus enunciados pode ser interpretado e entendido pelo público da cidade onde se 

localiza, já que se aproximam ou participam do mesmo contexto situacional em que foram 

produzidos. Por outro lado, essas mesmas expressões que aproximam empresa e cliente também 

apresentam um outro sujeito da enunciação, colocando em dúvida a seriedade com que trata a 

atividade comercial, rebaixando, nesse sentido, o valor da marca Pei Bufu, apresentando-a como 
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não confiável para efetuar compras por transmitir sensação de insegurança na transação. Pois a 

imagem que a empresa transmite, o éthos então constituído, a partir desse enunciado, parece não 

conduzir com responsabilidade as transações que serão efetuadas pelos clientes, uma vez que 

parece mais preocupado em divertir o público. A imagem que o enunciador faz de si no discurso, 

o éthos, segundo Sarfati (2010), baseia-se em suas maneiras de se expressar, e de seu 

comportamento moral no mundo buscando garantir credibilidade e persuadir o co-enunciador. 

De acordo com a premissa que as empresas ao utilizarem a internet como canal de vendas 

passam a competir a nível mundial, nos permite identificar que o modo de comunicação 

utilizado pela empresa não está de acordo com o meio utilizado. Nesse caso, embora as ofertas 

disponíveis no site sejam locais, apenas na cidade de Fortaleza, o meio utilizado, a internet, tem 

abrangência nacional e internacional, possibilitando a qualquer pessoa em qualquer lugar do 

Brasil ou do mundo possa acessar o conteúdo, o que pode possibilitar o não entendimento dos 

enunciados por não compartilhar ou participar do contexto situacional da variação linguística, 

ferindo o princípio da comunicação onde o que se diz deve ser entendido pelo sujeito falado. 

Stafuzza e De Paula (2010) nos informam que, no ato de comunicação, a condição de produção 

e as condições de recepção-interpretação determinam o ato de construção do sentido e que para 

isso acontecer sujeitos participantes desse processo devem tomar conhecimento dessas 

condições para que o receptor reconheça o que o falante diz.  

A linguagem utilizada pelo site de compras coletivas Pei Bufu, através de brincadeiras e 

expressões regionalizadas, o aproxima de seu público, entretanto, é inadequada a essa 

modalidade comercial. Como somos uma sociedade de escrita, o que significa dizer que esta 

tem um valor, muitas vezes, maior que qualquer outra linguagem, principalmente na relação de 

negócio comercial, a empresa deveria mudar o seu registro linguístico, evitando o regionalismo, 

primando pelo registro culto da língua, já que é este que garante autoridade social. 

Bourdieu (1983) salienta que o modo como o locutor se manifesta em sua linguagem dá 

pista de sua personalidade social, pois, através de suas estratégias de linguagem é que lhe 

são conferidas as chances de ser compreendido, obedecido e ou acreditado. 

Este artigo limitou-se a analisar como o site de compras coletivas Pei Bufu constrói sua 

imagem através de seus próprios enunciados, escritos, contidos em sua plataforma digital, não 

sendo pretensão analisar ou avaliar suas estratégias de vendas ou de iteratividade eletrônica 

ou digital com seus consumidores, ficando como sugestão para pesquisas posteriores. 
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