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Resumo  
 
Há em curso uma (r)evolução que tem alterado substancialmente a  natureza das relações entre a 
sociedade e as organizações, levando estas últimas a buscarem novas vantagens competitivas 
para se manter no mercado e resultando em novas formas de conflitos. Observa-se que a 
emergência dos sites de compra coletiva no comércio eletrônico é marcado por um proclamado 
“sucesso”, mas também por um aumento nas reclamações contra os sites e seus 
estabelecimentos parceiros. De fato, a adoção das compras coletivas em ambiente virtual 
revigora a tentativa de aquisição de volumes maiores como forma de pressão dos consumidores 
para obter menores preços, porém, enseja um tratamento, ainda que pontual e não generalizado, 
de consumidores que passam a ser chamados pejorativamente de “peixes” e “oferteiros”. Por 
meio de uma investigação em sites de defesa do consumidor, redes sociais e blogs, e pesquisa 
com coleta eletrônica, constatamos no período inicial deste modelo de negócios, a adoção de 
segregação espacial dos restaurantes como um marcador de distinção social que categoriza e 
classifica consumidores de compras coletivas em uma ambiência de relações pautadas por 
desconfiança recíproca e leva as relações de troca e de consumo cultural para o campo da luta 
social. 
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1 – Introdução 

Há em curso uma (r)evolução que tem alterado substancialmente a  natureza das 

relações entre a sociedade e as organizações, levando estas últimas a buscarem novas 

vantagens competitivas para se manter no mercado, resultando em novas formas de 

conflitos. Modificações no âmbito social, cultural, demográfico, político, legal e 

governamental modelam o ambiente externo das empresas, forjando mudanças internas 

que demandam novas estruturas de ganhos, capacitações, investimentos em qualidade, 

tornando ainda mais complexa a tarefa de gestão. Nesse cenário, as estratégias de 

marketing tornam-se cada vez mais relevantes para dar conta de como as pessoas vivem, 

consomem, interagem, comunicam-se e circulam tanto na dimensão física como na 

dimensão digital, como é possível observar com o recente fenômeno das compras 

coletivas. Castells (1999) defende que estamos diante de um novo modo de produção 

capitalista, por conta de um paradigma econômico-tecnológico, uma realidade de novas 

práticas sociais geradas pelas mudanças decorrentes da “revolução tecnológica 

concentrada nas tecnologias de informação” (IBID, 1999:39).  

Este trabalho se baseia no “sucesso” que os sites de compra coletiva vêm obtendo 

dentro do comércio eletrônico, não apenas no Brasil como no mundo, mas que surge 

acompanhado de um aumento nas reclamações contra os sites e seus estabelecimentos 

parceiros, levando-nos a avaliar a opinião de consumidores a respeito dos serviços 

prestados. A adoção das compras coletivas foi tão súbita quanto massiva, mas se muitos 

a enxergam como inovação, defendemos que sua essência não é algo novo (Dourado, 

2010), quando se observa que a busca dos consumidores por maior poder de barganha 

por meio da aquisição de volumes maiores é uma prática recorrente dos consumidores. 

Não obstante, observa-se que nas compras coletivas o sucesso e o fracasso andam lado a 

lado, onde elogios estão ao lado de duras críticas, em sites de reclamação ou em redes 

sociais.  

Assim, focamos as reclamações e possíveis problemas sobre a aquisição de cupons de 

restaurantes nos sites de compra coletiva com ofertas gastronômicas, apurando que estes 

discriminam e tratam com inferioridade os consumidores que chegam aos 

estabelecimentos para receberem o serviço contratado, sendo apelidados 

pejorativamente como “peixes” e “oferteiros”. Além da investigação em sites de defesa 

do consumidor, redes sociais e blogs, realizamos uma pesquisa quantitativa, com coleta 

eletrônica, ferramenta escolhida por integrar o contexto cultural de nossos informantes, 
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e por participar do universo do próprio objeto. Os relatos demonstram frustrações que se 

iniciam a partir das dificuldades em usufruir o que adquiriram nos restaurantes parceiros 

da promoção, principalmente naqueles que exigem agendamento prévio, e sensações de 

desconforto quando os consumidores são dispostos em áreas segregadas dos 

restaurantes. 

 

2. Castells e a emergência de um novo modo de produção capitalista 

Ainda há em curso nas Ciências Sociais uma tentativa de elucidar as diferentes 

possibilidades sobre a ação individual e a ação coletiva, de onde emergem construções 

teóricas que configuram a ação a partir do indivíduo (em uma espécie de “escala” que 

vai do homo economicus ao homo sociologicus), ou de práticas a partir do grupo social. 

Na análise das configurações da sociedade atual, Portilho (2005) mostra-nos que os 

diversos autores dividem-se entre aqueles que acham que o mundo continua a rodar de 

acordo com os princípios que surgiram com a revolução industrial, e aqueles que 

preferem achar que vivemos o “pós” industrial, um momento diferente do capitalismo. 

Os autores que se encaixam na segunda categorização, criaram uma profusão de novos 

termos4 e teorias que surgem para explicar a sociedade da virada do século XX para o 

século XXI, onde constata-se uma realidade de novas práticas sociais geradas pelas 

mudanças decorrentes de uma revolução tecnológica centrada nas novas tecnologias de 

informação.  

Para a reflexão em curso, destacamos as ideias de Castells (1999), que oferece-nos um 

guia interpretativo para a estrutura social em configuração e que se manifesta de 

diversas maneiras, de acordo com a diversidade cultural e de acordo com as instituições 

existentes em todo o planeta. Assim como Beck (1997) que parte do colapso do 

comunismo para discutir as premissas essenciais do sistema social e político do 

ocidente, Castells (1999) também elege o fim do socialismo como marco inicial das 

mudanças que alteraram a geopolítica mundial.  E defende uma concreta reestruturação 

do capitalismo, reestruturação esta que ainda se mantém em curso, e que, entre outros 

fatores, acentua um desenvolvimento desigual em todo o planeta, colocando segmentos 

                                                           
4 Alguns termos apontados pela autora são: sociedade pós-moderna, pós-industrial, sociedade 
programada, supramoderna, modernidade tardia e modernidade reflexiva, sociedade de acesso, sociedade 
da informação, sociedade de consumo, capitalismo mundial integrado, e ainda, sociedade do lazer, 
sociedade do sonho, alta modernidade, modernidade avançada, capitalismo tardio entre tantos outros 
(Portilho, 2005). 
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e territórios avançados ao lado de bolsões de pobreza e miséria na economia global. As 

mudanças tecnológicas desta era não se restringem às lógicas utilitária e econômica, 

captando modificações sociais tão agudas que redefinem as relações entre gêneros, 

grupos familiares e a biografia dos indivíduos (CASTELLS, 1999). Sobretudo a questão 

da identidade passa a ser relevante pois os indivíduos buscam sua identidade individual 

ou coletiva para se expressarem socialmente, o que provoca um reagrupamento “em 

torno de identidades primárias: religiosas, étnicas, territoriais, nacionais” (CASTELLS, 

1999:41). O homem contemporâneo valoriza imaginário tanto quanto sua concretude - 

função e significado estão em tensão, em um momento de oposição entre o ser (sujeito) 

e a rede (grupo social). Em uma sociedade em rede, a comunicação ascende em 

relevância, e sua ruptura pode gerar alienação e fragmentação social. Portanto, esta é 

uma formulação teórica que crê na identidade como força motriz e libertadora, que se 

distancia da noção da individualização.  

A busca da identidade e a tecnologia são os fatores nucleares nas recentes análises sobre 

o mundo contemporâneo, perpassando culturas e contextos institucionais. Há uma 

interação dialética entre tecnologia e sociedade, onda a importância da tecnologia reside 

em incorporar a sociedade, mas está longe de determiná-la, e a sociedade utiliza a 

inovação tecnológica, mas não a determina: “a tecnologia é a sociedade, e a sociedade 

não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas tecnológicas” 

(CASTELLS, 1999:43). Assim, “embora não determine a evolução histórica e a 

transformação social, a tecnologia (ou sua falta) incorpora a capacidade de 

transformação das sociedades, bem como os usos que as sociedades, sempre em um 

processo conflituoso, decidem dar ao seu potencial tecnológico” (IBID, 1999:45).  

O Estado também assume papel fundamental no desenvolvimento ou paralisação da 

evolução tecnológica, e, mesmo sem determiná-la, pode estimulá-la ou freá-la. O caso 

da China que esteve a ponto de se industrializar no séc. XIV e cujo isolamento 

culminou com uma inferioridade tecnológica, sugere novas interpretações para a 

compreensão da interação entre sociedade, tecnologia e história. Assim o 

desenvolvimento ou atraso tecnológico não podem ser explicados através de teorias 

predominantemente culturais, posto que “a mesma cultura pode induzir trajetórias 

tecnológicas muito diferentes, dependendo do padrão de relacionamentos entre o Estado 

e a sociedade” (CASTELLS, 1999:47). Sugere-se que a revolução tecnológica atual foi 

uma ferramenta básica do capitalismo, originando-se e desenvolvendo-se no período 
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histórico de reestruturação global desta época. Assim, “a nova sociedade emergente 

desse processo de transformação é capitalista e também informacional” (CASTELLS, 

1999:50), pois os princípios do informacionalismo embutidos nas novas tecnologias de 

informação estavam disponíveis para todas as expressões de estatismo e capitalismo, 

mas o estatismo foi inábil para assimilar e incorporar tais princípios.  

Seriam dois os eixos analíticos na compreensão das dinâmicas das sociedades: modos 

de produção (capitalismo e estatismo/coletivismo), e modos de desenvolvimento 

(agrário, industrial e informacional). Essa nova estrutura social, que emerge de forma 

plural tal qual a diversidade cultural e as instituições existentes em todo o planeta, está 

associada ao informacionalismo, ou seja, um novo modo de desenvolvimento que 

advém de mudanças no modo capitalista de produção a partir do final do século XX. 

Castells (1999) postula que as sociedades se organizam a partir das relações que existem 

entre produção, experiência e poder. O termo “informação” (fundamental em todas as 

sociedades) difere do termo “informacional”5, que passa a ser uma espécie de atributo 

de organização social, assim como seriam diferentes os termos “indústria” e 

“industrial”.  

Especificamente, a força motriz do modo de desenvolvimento informacional reside na 

tecnologia de geração de conhecimentos, na tecnologia de processamento da 

informação, e na tecnologia da comunicação de símbolos. Ainda que informação e 

conhecimento estejam presentes e sejam importantes em todos os modos de 

desenvolvimento, no modo informacional de desenvolvimento observa-se a ação dos 

conhecimentos sobre os próprios conhecimentos como fonte de produtividade, 

modelando toda a esfera de comportamento social, inclusive a comunicação simbólica, 

estabelecendo fortes conexões entre cultura e forças produtivas. Assim, o que está no 

cerne das sociedades é a interação entre modos de produção e modos de 

desenvolvimento, que são implementados e defendidos por atores sociais de formas 

imprevistas. Esse mote permite a proposição teórica denominada “capitalismo 

informacional”, que explicaria o processo de reestruturação capitalista, empreendida 

desde os anos 80 (CASTELLS, 1999). Tal reestruturação decorre da flexibilidade e 

adaptabilidade tão cruciais para a fuga do modelo keynesiano que produziu 

prosperidade e se esgotou a partir dos anos 70 com uma crise inflacionária. O 

                                                           
5 A sociedade industrial não é aquela que tem indústrias, mas sim aquela nas quais as formas sociais, 
tecnológicas e os hábitos da vida cotidiana são por ela influenciados. 
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informacionalismo tem a ver com o rejuvenescimento do capitalismo, e “sem a 

tecnologia da informação, o capitalismo global teria sido uma realidade muito limitada” 

(IBID, 1999:55). Todavia, a existência do capitalismo informacional não pressupõe uma 

noção homogeneizante de “sociedade informacional”, uma vez que os grupos agiram 

e/ou reagiram de maneira diferente ao processo, em acordo com seu momento histórico, 

sua cultura e suas instituições. Se havia sociedade industrial no estatismo, as sociedades 

informacionais só existem no capitalismo, mas, respeitadas as diferenças acentuadas 

entre as nações que poderiam se entitular como sociedade informacional, só podem 

assim ser classificadas aquelas cujos principais processos de geração de conhecimentos, 

poder político e mídia já foram modificados pelo paradigma informacional e se 

conectam às redes globais de riqueza, poder e símbolos que gravitam por essa lógica. 

Assim, “todas as sociedades são afetadas pelo capitalismo e informacionalismo, e 

muitas delas já são informacionais, embora de tipos diferentes, em diferentes cenários e 

com expressões culturais/institucionais específicas” (CASTELLS, 1999:57). 

 

3. Do Marketing Digital ao Comércio Eletrônico: as estratégias nas interações com 

os consumidores 

Desse cenário de efeverscência, destacam-se as técnicas mercadológicas, que podem ser 

expressas a partir da conceituação do Marketing como “um processo social por meio do 

qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com 

a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com os outros” 

(KOTLER & KELLER, 2006:4). De fato, na análise dos ambientes cada vez mais 

competitivos é que o marketing se torna relevante na produção de conhecimento 

necessário para que as organizações possam se adequar aos cenários de mudanças, 

trabalhando os elementos do marketing mix, formado por produto, canais de 

distribuição, precificação e gestão de comunicação integrada. Assim surge o Marketing 

Digital, que não se restringe ao uso das novas tecnologias, à escolha dos computadores 

e equipamentos mais inovadores, ou à discussão de uma internet mais ágil, pois mantém 

a noção de que falamos, sobretudo, sobre a interação entre as pessoas. Pode-se dizer que 

as noções do marketing são periodicamente reavaliadas e modificadas à luz de novos 

contextos, e é possível observar novos estudos sobre o Marketing Digital, que pode ser 

compreendido como as ações de marketing que utilizam meios digitais como plataforma 

principal da estratégia mercadológica das organizações, abarcando as ações realizadas 
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na internet e as ações dispostas em mídias digitais como TV digital, celulares, entre 

outros (OKABE, 2009). O que chamam de Marketing Digital é uma extensão do 

Marketing tradicional, demandando novas práticas face às novas possibilidades que 

surgem, como, por exemplo, com os usos das redes sociais ou campanhas virais que 

possibilitam divulgar e comercializar produtos e serviços, construindo relacionamentos, 

fortalecendo as marcas e a reputação organizacional. (GALINDO, 2012). É uma noção 

que se assemelha com a proposta de Gabriel (2010), que alega não existir marketing 

digital e sim, puramente o marketing, sendo que o planejamento estratégico é que 

determinará quais plataformas ou tecnologias serão usadas, podendo ou não ser digitais.  

Portanto, não é apenas uma questão de tecnologia, mas sim uma estratégia de 

acompanhar as mudanças comportamentais do consumidor, que utiliza cada vez mais a 

Internet como meio de comunicação, relacionamento e entretenimento. Existem 

vantagens na adoção das estratégias associadas ao marketing digital quando 

enumeramos seu poder de alcance, agilidade e presteza na troca de informações a baixo 

custo, as possibilidades de interatividade e mensuração das informações, e, ainda, uma 

fonte de vantagem competitiva em relação aos concorrentes. No marketing digital, o 

conceito de público-alvo incorpora algumas características que constituem os usuários 

de ambientes virtuais, como por exemplo, o fato de que tais usuários são, também, 

gerador de mídia ou a própria mídia (Gabriel, 2010). Eles, portanto, tornam-se sujeitos 

ativos e participativos das ações e promovem não apenas a disseminação de tais ações, 

mas também a criação espontânea das mesmas, positivamente ou negativamente. Diante 

de tais características, torna-se fundamental o conhecimento e estudo do público-alvo 

em estratégia de marketing, pois qualquer erro pode ser decisivo e gerar sérias 

conseqüências negativas, potencializadas pela grande velocidade de propagação das 

informações na rede. 

Mas, se o marketing digital é estratégia de integração online, as áreas de compras e 

vendas das organizações também podem contar com a evolução dos recursos 

eletrônicos, que passam a ser denominados como comércio eletrônico, ou o E-

commerce (NAKAMURA, 2001). Assim, toda e qualquer troca por meio eletrônico 

pode ser assim definida, e mesmo a exposição de bens e serviços online, e/ou operações 

transacionais que envolvem pagamentos constituem o e-commerce. Takahashi (2000) 

traz o governo para essa esfera comercial, e assim categoriza as relações entre agentes: 
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•B2B (business-to-business): transações entre empresas (exemplos: portais verticais de 

negócios); 

•B2C/C2B (business-to-consumer / consumer-to-business): transações entre empresas e 

consumidores (exemplos: lojas e shoppings virtuais); 

•B2G/G2B (business-to-government / government-to-business): transações envolvendo 

empresas e governo (exemplos: portais, compras); 

•C2C (consumer-to-consumer): transações entre consumidores finais (exemplos: sites 

de leilões, classificados online); 

•G2C/C2G (government-to-consumer / consumer-to-government): transações 

envolvendo governo e consumidores finais (exemplos: pagamento de impostos, serviços 

de comunicação); 

• G2G (government-to-government): transações entre governo e governo. 

As atividades online estão em franco crescimento, e as expectativas não dizem respeito 

apenas ao faturamento, mas, também, no número de novos consumidores. A todo 

momento, novos dados sobre o provável perfil do e-consumidor brasileiro surgem, 

como o que atesta que a classe AB é responsável por 61% do total do comércio 

eletrônico (IBOPE Media, 2010). Este mesmo estudo apresenta a emergência da classe 

C, com 35% dos consumidores virtuais, enquanto a classe DE corresponderia a 4%. 

Dados sobre faixa etária, sexo, níveis de escolaridade são publicados amiúde para 

fortalecer e realimentar as estratégias comerciais que buscam a atividade comercial no 

ambiente virtual e já é possível observar que o comércio eletrônico mudou a lógica de 

funcionamento dos mercados tradicionais, impondo-lhes novas características, tais 

como o fácil acesso à informação, a diminuição dos custos de transação e a substituição 

dos intermediários tradicionais por novos tipos de agentes que atuam na ponta da cadeia 

produtiva (junto ao consumidor final), fazendo a conexão com os produtores de bens e 

serviços (TAKAHASHI, 2000). 

A adoção do e-commerce por parte da sociedade advém da percepção de benefícios 

concretos, como a conveniência e a possibilidade de efetuar compras mais eficientes, 

com maior possibilidade de barganha frente ao maior leque de escolhas, que incentiva a 

competitividade e preços mais baixos, com alto nível de personalização do atendimento 

(ANDRADE, 2001). Em paralelo, o e-commerce ainda enfrenta sua associação com 

riscos que geram medo e impedem a completa adoção da modalidade. Costa (2009) 
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entende que o risco percebido do e-commerce pode ser entendido a partir de duas 

categorias principais: os riscos relacionados aos produtos comprados (incerteza) e os 

riscos relacionados ao processo de compra propriamente dito com a segurança do site 

para proteger os dados dos clientes. (BRIONES, 1998; MILNE, 2000; MIYAZAKI E 

FERNANDEZ, 2000).  

Se por um lado a oferta de produtos na internet consegue driblar as dificuldades que as 

lojas físicas enfrentam, as compras coletivas se alicerçam em antigas premissas de 

organização coletiva (DOURADO, 2010). Registram-se antigos movimentos de 

consumidores que se organizavam de alguma maneira com o intuito de comprar fardos 

de produtos e repartir entre todos aqueles que contribuíram para a compra, o que 

diminuía o valor unitário de cada produto e deixava-os com o preço inferior ao 

praticado no mercado. Para Trindade (2011), “um dos mais básicos raciocínios no 

mundo dos negócios: quem compra em volumes maiores tem mais poder de barganha”.  

Oferecer produtos com descontos para se alcançar um número maior de compradores é 

algo tão antigo quanto o próprio comércio (FELIPINI, 2011), e advém da elasticidade 

preço dos produtos pensada na sutil equação entre margens de lucratividades maiores 

obtidas com menores volumes vendidos, ou, ainda a popularização de maiores vendas 

com menores margens de lucro.  A pressão da demanda pode trazer vantagens e 

benefícios tanto para quem compra como para quem vende.  

Fundado em setembro de 1998, e com operações iniciadas em maio de 1999, por Tom 

Van Horn e patrocinado pelo co-fundador da Microsoft, Paul Allen, o Mercata é 

considerado o site pioneiro no modelo de compras coletivas pela internet (PRUETT, 

2010). Com o slogan “The more people who buy, the lower price6”, o Mercata 

funcionava como uma loja online que oferecia produtos (ferramentas, equipamentos de 

ginástica, eletrônicos e diversos outros), onde cada um deles ficava disponível para 

compra pelos usuários por um determinado período de tempo. Neste período, quanto 

mais pessoas compravam estes produtos, maior era o desconto concedido. O propósito 

era, por meio da compra coletiva, obter-se escala e adquirir produtos a preços que 

normalmente eram concedidos às grandes redes varejistas (BROWDER, 1999). 

Contudo, o Mercata e seus concorrentes como a MobShop encerraram suas atividades 

em janeiro de 2011 por não resistirem estouro da bolha da internet (PRUETT, 2010). 

Cizek (2009) ressalta que, na concorrência, gigantes como Amazon e o Wal-Mart 
                                                           
6 Livre tradução dos autores:  “Quanto mais as pessoas compram, menor é o preço”. 
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ofereciam descontos mais atraentes e derrubavam as ofertas destas empresas. Somente 

em 2009 surge o Groupoun, que preferiu focar-se em pequenos serviços locais nas 

cidades americanas, por achá-las mais atraentes aos usuários, reinventando o conceito 

de sites de compras coletivas  anteriormente focado em adquirir produtos a granel, para 

outro modelo, que visava locais próximos, em que o usuário desfrutava de restaurantes, 

shows e os mais diversos serviços, bastando apenas que apresentasse um cupom.  

No Brasil, porém, o Groupon não foi o pioneiro. O primeiro site de compra coletiva 

nacional, o Peixe Urbano, foi lançado no Rio de Janeiro em março de 2010, e especula-

se que seu sucesso foi possível a partir de estratégias que envolveram diversas 

plataformas de redes sociais, tais como Facebook e Twitter. Com algumas variações, o 

Groupon, o Peixe Urbano e tantos outros sites possuem em comum uma série de 

atributos que os caracterizam como sites de compras coletivas. Estes sites podem ser 

definidos como um tipo de e-commerce para a troca de produtos e serviços diversos, 

que determina uma oferta para um número pré-determinado de consumidores.  

São três os players no sistema de compras coletivas: o comerciante (que fornece o 

produto ou serviço com desconto), os sites de compras coletivas (atuam como corretores 

comissionados que agregam o conteúdo de ofertas e são responsáveis por toda a 

transação comercial) e o consumidor/internauta que adquire a oferta anunciada seduzido 

por vantajosos descontos de preços em relação ao valor original. A oferta deve ser 

fortemente municiada por informações contratuais para que as campanhas sejam bem 

sucedidas, assim como o produto ofertado, o preço e o desconto, o prazo em que a 

oferta será encerrada e a duração da oferta (FELIPINI, 2011).  

Trata-se, portanto, de um modelo de negócios que vem obtendo sucesso nos EUA, 

Europa e Ásia, e, quando se considera o Brasil, o veloz sucesso dos sites de compra 

coletiva pode ser reconhecido em alguns números: em 2011 o mercado brasileiro de 

compra coletiva movimentou aproximadamente R$ 1 bilhão de reais, contra os R$ 200 

milhões de 2010, com aproximadamente 20 milhões de brasileiros cadastrados em 2.000 

sites de compra coletiva que comercializaram em média, 1,5 milhões de cupons por 

mês, representando 35 cupons por minuto (TRINDADE, 2011). 

O leque de ofertas é bastante variado. Pode-se observar seis grandes categorias entre os 

anunciantes: gastronomia, saúde e bem estar, beleza e estética, entretenimento, turismo 

e aventuras,  e moda. 
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Com tal crescimento, a regulamentação do mercado tornou-se necessária para a devida 

proteção jurídica entre as partes. Atualmente está em tramitação o Projeto de Lei 

1232/11, que entre diversos pontos, propõe a obrigatoriedade de SAC para atendimento 

dos consumidores e prazo mínimo de seis meses para utilização da oferta. A expansão 

do modelo de negócios também se transformou no crescimento dos problemas de 

atendimento, e um aumento nos sites de reclamações e nas redes sociais de usuários 

insatisfeitos. Freire & Queiroga (2011) afirmam que nas compras coletivas o sucesso e 

o fracasso andam lado a lado, e o atingir deles dependem e muito das ações e medidas 

tomadas. Há diversos relatos em sites denunciando maus atendimentos ou atendimentos 

inferiores para clientes de sites de compra coletiva, caracterizando “meio preço por 

meio serviço”.  

A partir destas reflexões, podemos delinear o cerne deste estudo, nas livres 

manifestações de reclamações dos consumidores sobre um novo modelo de negócios 

que tem sido fortemente celebrado por empresários e pela mídia de massa. O site 

“Reclame Aqui” apurou que um dos motivos mais frequentes de insatisfação dos 

clientes de sites de compra coletiva é a discriminação que alguns deles sofrem. Em 

alguns casos, o cliente que utiliza o cupom é tratado de maneira diferente, o que 

prejudica o negócio como um todo. Fenerich (2011) destacou o preconceito dos 

próprios lojistas com os portadores do cupom promocional que não são clientes 

regulares de seus estabelecimentos. Estes consumidores foram tratados 

discriminadamente e pejorativamente como “peixes” e “oferteiros” e um dos segmentos 

com maior número de reclamações consiste na gastronomia. Registramos relatos de 

compras de cupons de restaurantes por um preço, e ao usar o cupom, o restaurante 

exigir o pagamento de 10% de taxa de serviço sobre o valor integral do prato, o que põe 

em discussão os direitos dessa relação de troca. A mídia apresenta alguns relatos, como 

o da Revista Info (2011) sobre um restaurante parceiro do Groupon que fechou para 

reforma e nunca mais reabriu, deixando os compradores sem usufruir a oferta. Outro 

relato consiste no caso de um buffet parceiro do Peixe Urbano que não funciona mais no 

endereço informado e que deixou os consumidores sem o serviço adquirido. A pesquisa 

em redes sociais, blogs e sites de reclamação traz essas e outras situações.  

Com a finalidade de melhor compreensão dos pontos negativos que estão impactando as 

compras coletivas, bem como prejudicado a credibilidade de um setor em consolidação, 
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realizamos a coleta destes dados, recortando o universo das ofertas de restaurantes no 

Rio de Janeiro. 

 

4. “Peixes” e “Oferteiros”: o tratamento pejorativo destinado aos 

consumidores 

A gastronomia é uma categoria com um número frequente de reclamações, como 

podemos observar no texto da figura 01 a seguir, extraído de um jornal de grande 

circulação:  

Figura 01: Relato de mau atendimento 

 
Fonte: Estadão.com.br (Portal de Notícias do Jornal O Estado de São Paulo) 

Podemos observar, também, reclamações da mesma natureza em blogs pessoais, como 

na declaração seguinte: 

“Digamos que você tenha comprado um Yakissoba por 7 reais quando 
na realidade ele vale 20. Uma verdadeira pechincha. Ao chegar no 
restaurante, você se acomoda e chama o garçom. Ao dizer que está 
com o cupom de desconto, o semblante do garçom muda. O sorriso 
some. Ele entrega o cardápio e diz “Olha, somente o Yakissoba tá no 
desconto, hein! O resto não tá não.” Nada mais deselegante. O 
sentimento é que você está ali como um aproveitador”. 

Em outro trecho de depoimento publicado no site Reclame Aqui, uma consumidora 

relatou o seguinte problema ao tentar usar uma promoção de refeição para duas pessoas:  

“cheguei no restaurante e a promoção era para uma pessoa fora que 
mesmo para uma pessoa a comida era bem pouca, ou seja, tive que 
pagar o dobro para comer mais ou menos, eu e meu marido.” 

No mesmo site, um consumidor informa suas dificuldades em reservar a ida ao 

restaurante: 

“não consegui fazer reservas em nenhuma das vezes em que liguei, 
pois o estabelecimento está sempre lotado. Hoje, dia 30/11/2010 
(último dia de validade do voucher), tentei pela 3ª vez fazer a reserva 
e o restaurante permanece lotado e com todas as mesas reservadas”. 
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Não receber o tratamento esperado parece confundir os consumidores, pois o que não 

estiver ordenado talvez esteja fora de sua expectativa e pode ser fonte de caos. Os 

sistemas de ordenamento do mundo são produzidos socialmente, marcando lugares e 

ocupações que permitem a leitura do mundo - classificar é uma forma de construir o 

sistema em que as pessoas vivem, e a ambigüidade e/ou incerteza geram a percepção de 

algo em perigo, tornando-se preocupações sociais (DOUGLAS, 1976). Nos sistemas de 

trocas, a confiança possibilita a aceitabilidade, para que os indivíduos possam repetir 

atos simbólicos em diversas instâncias e ambientes. Diante de uma experiência negativa 

nas compras coletivas, a frustração do consumidor acaba por fazê-lo buscar meios para 

reclamar, gerando publicidade negativa para a empresa (BURLAMAQUI, 2011). Para 

explorar ainda mais a questão, realizamos uma pesquisa quantitativa pelo método 

interativo em redes sociais (facebook, twitter e Orkut), atingindo um público que se auto 

declarava usuário de sites de compras coletivas. O link da pesquisa também foi postado 

em um fórum de alunos de graduação em Administração de Empresas da UFRRJ, que 

puderam responder a questionário eletrônico, estruturado, com questões fechadas, para 

autopreenchimento por meio do site Survey Monkey. O instrumento de pesquisa foi 

aplicado de forma individual com resposta de 83 indivíduos7, durante três dias do mês 

de novembro de 2011. Contudo, dos 83 respondentes, 48 afirmaram ter utilizado algum 

cupom de restaurante adquirido por meio de site de compras coletivas. Estes 

compradores utilizaram os cupons de restaurante nos sites relacionados no gráfico 1. 

Gráfico 1: Principais sites de compra coletiva utilizados pelos respondentes 

 

Fonte: elaboração própria 

                                                           
7 Deste grupo de informantes, 39 eram do sexo masculino e 44 do sexo feminino, e a maior parte (48,2%) 
dos respondentes se situa na faixa etária de 25 a 34 anos. Apurou-se ainda que 27,7% dos respondentes 
declararam renda até R$ 1.000,00 mensais, 44,6% entre R$ 1.000,00 e R$ 3.000,00, e 27,7% acima de R$ 
3.000,00. 
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Na hora da compra, parece haver uma lógica onde o preço baixo se torna o principal 

motivo declarado pelos entrevistados como atrativo para as ofertas de compra coletiva, 

associado a uma percepção de qualidade do serviço para maximizar a máxima de busca 

pela melhor relação custo/benefício. Sobretudo observa-se que o cliente conhecer o 

lugar que está oferecendo o desconto tem um peso significativo na decisão de compra 

da oferta. Observa-se também que a modalidade permite ao internauta realizar novas 

experiências, incentivando-o a conhecer um novo restaurante que apresente uma 

campanha atraente, como vemos no gráfico 2. 

Gráfico 2: Principais motivos em adquirir uma oferta em site de compra coletiva 

 

Fonte: elaboração própria 

A partir da experiência destes compradores, há uma divisão entre os restaurantes que 

necessitam de agendamento prévio, e aqueles que recebem os cupons livremente. 

Assim, somente no primeiro grupo os informantes relataram algumas dificuldades que 

poderiam ser encontradas no momento de ligar ou de encontrar uma data e horário de 

utilização do cupom que satisfaça ao cliente e ao restaurante. Mas há um segundo tipo 

de reclamação que se observa nas práticas dos restaurantes em geral. Alguns 

consumidores (18%) sentiram-se desconfortáveis pois, ao chegarem ao restaurante, 

passaram pela experiência de serem alocados em uma área segregada do 

estabelecimento. Ainda que os restaurantes justifiquem o ato como uma maneira de 

facilitar a logística de atendimento na tentativa de gerenciar o fluxo destes clientes no 

restaurante, a atitude em si é percebida como discriminatória e antipática. 
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Ao serem alocados em uma área segregada, ainda que o atendimento prestado no local 

pelos garçons e gerentes tenha sido educado e atencioso, a sensação de desconforto é 

motivo de insatisfação, pois foge às condições normais de atendimento. Comer fora é 

exercer um bem cultural, cuja lógica não segue a disseminada pelo economicismo, e 

demonstra como mecanismos sociais e culturais se sobrepõem aos fatores econômicos 

na análise da sociedade em estrutura relacional (BOURDIEU, 2008). Podemos, ainda, 

usar o pensamento de Bourdieu para refletir sobre essa modalidade de consumo que 

aglutina uma nova camada social na luta pelo reconhecimento de um novo status social. 

A experiência das compras coletivas possibilita uma aprendizagem cultural, por meio 

das práticas de consumo. Nas respostas dos entrevistados, também se destaca a cobrança 

da gorjeta sobre o preço cheio e não sobre o preço promocional como um dos motivos 

principais de reclamação. Além do tratamento que leva a uma sensação de inferioridade, 

há a sensação de enfrentar a má fé de algumas práticas comerciais, que se associam a 

outras reclamações gerais, tais como: demora no atendimento, limitações ao serviço que 

não constavam no cupom e pequenas diferenças entre o prato servido e o anunciado no 

site, como podemos ver nas respostas do Gráfico 03. Ou no depoimento a seguir: 

“Pura propaganda enganosa. O atendimento dos garçons não é ruim, 
ocorre que quando o pedido chega, dá vontade de jogar tudo no chão 
pela total falta de respeito ao consumidor. As peças são de tamanho 
infinitamente menor da convencional. Ou seja, você é ludibirado. 
Nunca mais vou adquirir produtos deste estabelecimento e faço 
questão de fazer campanha contra”. 

Gráfico 03: Quanto ao atendimento e refeição, você considera que houve alguma 

diferença por se tratar de uma promoção de compra coletiva? 

 

 

Fonte: elaboração própria 
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As plataformas de redes sociais passaram a ser o canal onde estes consumidores 

passaram a expressar com maior veemência o seu desencantamento, ou, ainda, nos sites 

de reclamação, como vemos nesse depoimento extraído do Reclame Aqui: 

“Eu não quero mais fazer compras pelo site Groupoun, pois ate hoje 
não apresentaram uma solução ao meu problema, e nem sequer 
devolveram os meus créditos, e ficam postando que ja entraram em 
contato comigo , tudo mentira. Farei propaganda contra em todas as 
redes sociais até resolverem meu caso. Diga não ao Groupoun!” 

 

5. Considerações Finais 

As compras coletivas são fruto de novos usos tecnológicos para revigorarem as trocas 

comerciais, e que se apoiam fortemente nas novas tecnologias de informação. Trata-se 

de um modelo de negócio capaz de transpor diversidades culturais para firmarem-se em 

diversos continentes. Apesar da proposta de coletividade como forma de pressão para a 

obtenção de maiores vantagens comerciais, os indivíduos que integram os grupos de 

compradores querem manter sua identidade individual e querem ser reconhecidos 

socialmente, no exercício de plenos direitos, independente dos descontos concedidos 

pelos fornecedores. É interessante observar como a sociedade se apropria da inovação 

tecnológica e provoca modificações na própria cadeia de abastecimento, ao pressionar 

por mais regulamentação e novas leis que possam dar conta da nova modalidade 

comercial. A tecnologia aqui, não determina a transformação, ela é incorporada nos 

processos de mudança que podem ser observados a partir dos processos de compras 

coletivas. É o que acontece com as mutantes técnicas de marketing, que estão sempre 

buscando se adequar aos cenários de mudança, aderindo ou fomentando novos 

contextos nos quais o meio digital passa a integrar ações com o intuito de comercializar 

produtos e serviços. O marketing digital que fomenta as compras coletivas está para 

além da tecnologia, pois desenha as estratégias que tornam conectam empresas aos 

diversos públicos, tornando acessíveis às organizações, as mudanças comportamentais 

do consumidor. E na busca de benefícios concretos e simbólicos, são os próprios 

consumidores os principais disseminadores da “febre” de compras coletivas, 

potencializando a propagação do modelo de negócio na rede e alterando o perfil dos 

compradores virtuais a cada momento. 

Porém, há uma incrustação da troca econômica no mundo social quando se observa o 

fenômeno por uma perspectiva bourdieusiana - o comer fora pode ser entendido como 
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consumo de um bem cultural, integrante de uma esfera de luta social. Por uma 

perspectiva pragmática, se há adesão do consumidor a uma promessa de novas 

possibilidades de comercialização, e se os sites de compras coletivas desenham 

processos que dão conta do crescimento acelerado da demanda, o ponto fraco parece 

residir em alguns fornecedores que mostram-se despreparados para cumprirem sua parte 

do contrato. Porém não é possível afirmar se a cultura do atendimento duvidoso surge 

apenas a partir da adesão ao modelo virtual ou se já existia na empresa física, mas é 

deste elo da cadeia que emerge o tratamento pejorativo dado aos consumidores de 

“peixeiros” e “oferteiros”. 

Uma lógica racional não é capaz de explicar os motivos do tom depreciativo para com 

os compradores de sites de compras coletivas, uma vez que as empresas aderem 

livremente à modalidade, e são as próprias empresas que lançam as ofertas. Na verdade, 

os funcionários das empresas parecem estigmatizar os indivíduos que buscam descontos 

reproduzindo socialmente o preconceito com aqueles que pressionam por mais 

qualidade e menores preços. Logo, se há desconfiança dos consumidores nas relações 

com as empresas, estas ocorrências nos permitem pensar que a recíproca também é 

verdadeira, e empresas também operam sob o signo da incerteza e desconfiança. A 

adoção de uma área segregada não é uma prática ilegal, e pode realmente significar 

preocupação em tentar atender aos diversos públicos, todavia podemos compreender a 

segregação como um poderoso marcador de distinção social que categoriza e classifica 

consumidores. Curioso mundo que abraça dispositivos tecnológicos para reprodução de 

cristalizadas práticas e lógicas culturais.  

Apesar de não explorarmos no texto, deixamos em aberto uma indagação: se podemos 

pensar essa questão por meio dos estudos que tratam de aspectos da liminaridade. 

Afinal, a transição dos consumidores em “peixes/oferteiros” foi criada pelos 

comerciantes com o intuito transformador de levá-los a serem os compradores habitués 

das lojas físicas, que detém o estatuto confirmatório de bons clientes dispostos a pagar o 

preço disposto nos cardápios. Assim, perguntamo-nos até que ponto os “peixes” e 

“oferteiros” são ameaçadores aos estabelecimentos por sua ausência eficaz de 

classificação, um problema novo cuja ausência de consenso leva ao vazio da dúvida.  
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