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RESUMO 

 

A midiatização das tecnologias vem trazendo novas formas de se viver no mundo 

atual, principalmente por meio da ressignificação de relações e práticas sociais. Como 

exemplo dessas novas práticas estão as recentes formas de consumo. Atualmente, as 

extensões das mídias permitem o consumo não só do mundo virtual, mas dos diversos 

produtos e serviços que eles oferecem. Com base nessas novas vivências aderidas pelos 

sujeitos sociais, este trabalho apresenta uma pesquisa que foi desenvolvida junto aos usuários 

de um E-commerce local, o site Peixe Urbano. O objetivo foi entender quais critérios de 

escolhas e valores sociais são atribuídos por determinado consumidor na hora de acessar o site 

e comprar um item oferecido. Para tanto, utilizamos o método etnográfico da pesquisa 

antropológica, por meio da técnica de observação e acompanhamento das vivências e dos 

comportamentos de usuários do site. Com base nisso, este trabalho problematiza o valor que a 

compra no site tem para os usuários, pensando principamenle nos aspectos sociais que 

envolvem a escolha. Partindo da análise de uma variedade de visões de mundo e estilos de 

vida, identificamos como o consumo através do site fala mais sobre o sujeito que compra e 

sobre suas relações em sociedade do que sobre o simples fato de adquirir um produto e/ou 

serviço justificando o ato do consumo pela categoria do preço baixo. Além disso, este 

trabalho revelou como o desejo pelo novo e o desejo de um consumo experimental também 

fazem parte das trocas no ciberespaço. Nesse caso, identificamos como o site Peixe Urbano 

tem sido interpretado pelos consumidores e quais os novos anseios de consumo no mundo 

virtual. 

 

 

Palavras Chave: Consumo. Compras online. Escolhas. Valores Sociais. 
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ABSTRACT 

 

 The mediatization of technologies has brought new ways of living in the world today, 

especially through the reframing of relationships and social practices. As an example of these 

new practices there are the recent consumption habits. The extensions of the media allow 

consumption not only of the virtual world, but they allow the consumption of different 

products and services that this virtual world offers. Based on these new experiences adhered 

by social subjects this paper presents a research that it was developed with internet users of a 

local e-commerce, the website Peixe Urbano. The aim was understand the selection criteria 

and social values assigned for particular consumer at the time of accessing the site and buy a 

specific item. For this, we used the ethnographic method of anthropological research by 

observing and monitoring technique of experiences and behaviors of users of the Peixe 

Urbano. Based on that this paper discusses the value that buying on the website has for its 

users. Thus we take into consideration the social aspects involving those choices. Starting 

from the analysis of a variety of worldviews and lifestyles we have identified as the 

consumption through the website brings information about the subject that buying and about 

your social relations. We do not agree that the only reason for purchase is the low price 

category. Besides this article revealed how the desire for the new and the desire for 

experimental use are also part of the exchanges in cyberspace. In this case we have identified 

as the website has been interpreted by consumers and which are the new consumer desires in 

the virtual world. 

 

 

Keywords: Consumption. Online Shoppings. Choises. Social Values.  
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INTRODUÇÃO 
 

O surgimento das novas tecnologias digitais e da internet no mundo está associado a 

um conjunto de desdobramentos culturais, sociais e comunicacionais, principalmente em 

relação à cultura midiática. Por meio da nova modalidade social de mídia, a internet, as 

informações circulam e os laços físicos e de proximidade espacial passam a conviver com 

novos laços virtuais que transformam as mais longas distâncias em espaços próximos. Através 

dos diversos links disponibilizados todos os dias, há uma constante atualização dos nossos 

conhecimentos, inclusive de novas práticas sociais. Como afirma, Pierre Lévy (1998) estar 

conectado a uma rede de computadores é o mesmo que participar de uma experiência 

individual em um contexto global, onde o universo é construído a partir de novos processos 

cognitivos, através de uma matriz de leitura informática.  

Atualmente a internet transformou-se no espaço de ressignificações culturais. Neste 

trabalho trataremos de um aspecto dessas ressignificações; a aquisição de mercadorias e as 

práticas de consumo por meio do ciberespaço. Através dos diversos links disponibilizados 

diariamente aos usuários do mundo virtual, ocorre o consumo dos mais diversos websites, 

bem como, os sujeitos aproveitam o espaço online para a aquisição de bens e serviços. Se a 

internet apresenta-se como fonte de novas vivências sociais, pensar o consumo no ciberespaço 

desempenha o mesmo papel. 

Dentro desse espaço de mudanças nas práticas de consumo, analiso especificamente 

um E-commerce
1
 que se baseou em um modelo de compra norte-americano surgido em 

novembro de 2008 nos Estados Unidos, o site Groupon, caracterizado inicialmente como um 

site de compra coletiva, isto é, que funcionava a partir de um ajuntamento de pessoas que se 

interessassem por uma mesma mercadoria. Os itens oferecidos diziam respeito ao consumo de 

bens e produtos de uma cidade. O diferencial era que esses artigos eram oferecidos pelo 

Groupon a partir de descontos expressivos, chegando a quase 50% do valor original. 

Com base nesta modalidade de compra virtual, surgiu no Brasil, em março de 2010, o 

site Peixe Urbano, que a princípio funcionava da mesma forma e com o mesmo interesse de 

venda do Groupon. No entanto, no decorrer dos anos, tanto o Groupon quando o Peixe 

Urbano passaram por ajustes nas suas estruturas. Atualmente, o site Peixe Urbano funciona 

como um E-commerce local e continua oferecendo produtos da cidade com descontos 

                                                 
1
 Para Carvalho (apud LOPES, 2011, p. 21), o comércio eletrônico – CE ou E-commerce pode ser conceituado 

como sendo toda e qualquer forma de compra e venda praticada utilizando-se um meio eletrônico.  
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expressivos, sendo que agora, dentre outras diferenças, não existe mais a necessidade de que a 

oferta atinja um número de compradores mínimo para poder ser validada, bem como, não 

existe mais um relógio que marca o tempo restante para a aquisição do produto ou serviço 

ofertado, fatores que existiam na época do lançamento do Peixe Urbano. Portanto, é 

justamente a respeito do uso desse site que desenvolvo a análise antropológica que compõe 

esta dissertação. 

No ano de 2010, período de lançamento do Peixe Urbano, eu vinha realizando uma 

pesquisa de iniciação científica
2
 sobre o uso de gadgets eletrônicos – aparelhos digitais e 

analógicos – na vida de universitários. Esta pesquisa era coordenada pela professora Doutora 

Eliane Tânia Martins de Freitas e tinha como principal objetivo entender o valor simbólico e 

social do uso de gadgets na vida dos sujeitos pesquisados. O campo de pesquisa concentrava-

se em duas universidades, uma pública e uma privada, a Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte - UFRN e a Universidade Potiguar - UNP.  

Neste percurso, por volta do mês de maio de 2010, ao questionar os sujeitos 

envolvidos naquela pesquisa em relação ao que eles utilizavam através de seus aparelhos 

digitais, começaram a surgir discursos a respeito do uso e interesse em utilizar o site de 

compra coletiva Peixe Urbano. A partir disso, vi-me diante do interesse em pesquisar a 

respeito da motivação para entrar naquela plataforma, pesquisa que findou sendo 

desenvolvida no meu trabalho de monografia, apresentado como requisito para titulação de 

bacharel em Ciências Sociais pela UFRN. 

Este estudo revelou como as compras pelo site eram efetivadas por um universo 

híbrido de sujeitos e era objeto de consumo tanto daqueles que tinham interesse em consumir 

artigos que antes não podiam pelo valor original, quanto por aqueles que já utilizam os itens 

divulgados pelo site. Também nesse momento da pesquisa, observei a rede de sociabilidade 

que se formava através daquela compra. Isso ocorria na medida em que, devido ao fato dos 

produtos serem oferecidos a partir da compra coletiva, permitia que amigos e pessoas se 

reunissem para comprar a mesma oferta e assim aumentar o grau de sociabilidade. Ainda 

destaco o fato da compra inicialmente trazer muitas reclamações dos sujeitos, principalmente 

em relação ao momento do uso do cupom nos espaços off-line
 3

. Todavia, como elementos 

principais para a motivação do uso da plataforma pesquisada, foram considerados o baixo 

                                                 
2
 Essa pesquisa vinha sendo realizada desde o ano de 2008. Minha adesão como bolsista de iniciação científica 

do CNPq-PIBIC ocorreu em agosto de 2009 e a bolsa se estendeu até agosto de 2012. 
3
 No primeiro momento de pesquisa, quando o cliente comprava uma oferta, gerava um cupom em seu e-mail 

que deveria ser apresentado na hora da realização da compra. Este fato será melhor desenvolvido no Capítulo 1 

deste trabalho. 
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preço das ofertas e o fato do site ser caracterizado pelos clientes como a “novidade do 

momento”. 

Dessa forma, decidi adensar a pesquisa partindo da ideia de que a própria categoria do 

preço baixo carrega um valor social. O objetivo voltou-se para entender os critérios de 

escolhas e valores sociais que estariam por trás da aquisição de mercadorias do site. Porque os 

consumidores compravam nesta plataforma produtos que poderiam encontrar em ambientes 

off-line? É partindo dessa ideia que analiso o preço baixo também como um significado 

cultural.  

Conquanto, ao retornar ao campo de pesquisa, percebi que muitos dos resultados 

encontrados na primeira pesquisa foram modificados e o principal fator agora referia-se ao 

afastamento das pessoas em relação ao uso do site Peixe Urbano, muitos justificavam que 

perderam o interesse e adaptaram-se – ou sentiram necessidades de acesso – a outras formas 

de consumo, o que revelou principalmente a mudança que o site vem enfrentando enquanto 

objeto de desejo e me levou a analisar como a cultura da internet é um elemento capaz de 

condicionar mudanças sociais e culturais. No caso desta pesquisa, essas mudanças estão 

relacionadas às novas formas de consumo que vivenciamos. Sendo assim, estas e as demais 

mudanças em relação ao uso do site Peixe Urbano serão analisados no decorrer desta 

dissertação.  

No atual processo de pesquisa, tive como colaboradores pessoas de diversos 

segmentos socioeconômicos e de variadas faixas etárias: universitários, donas de casa, 

desempregados, funcionários públicos, pessoas que têm objetivos similares em relação ao 

consumo virtual e com idade entre vinte e oitenta anos. 

O trabalho teve como metodologia a etnografia, um método de pesquisa seguido pela 

antropologia que tem como principal interesse vivenciar, interpretar e analisar as ações, atos e 

comportamentos do objeto de pesquisa. No caso deste trabalho, este processo ocorreu tanto 

em relação ao site, quanto em relação aos usuários com os quais firmei relações de contato. 

Para tanto, mantive-me em constante observação à plataforma do site Peixe Urbano e à 

fanpage da empresa no Facebook, bem como, realizei visitas a estabelecimentos parceiros do 

site e, em alguns casos, frequentei a casa de alguns dos colaboradores desta pesquisa. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, 

busco trazer a discussão teórica acerca de dois eixos centrais em que se configura esta 

pesquisa, o Consumo e a Cibercultura. Bem como, discorro sobre o surgimento e estrutura do 

site Peixe Urbano, além das mudanças que ele vem passando no decorrer dos últimos anos. 

Ainda nessa seção, desenvolvo uma discussão metodológica acerca do trabalho de campo na 
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antropologia e das técnicas utilizadas para a realização desta etnografia, envolvendo a 

apresentação dos limites, aproximações e interações com os sujeitos pesquisados. 

No segundo capítulo, analiso dois casos etnográficos, o de Amanda e o de Dona 

Lúcia
4
, duas personagens sociais que falam sobre suas preferências de consumo no site Peixe 

Urbano e sua relação com o uso desta plataforma. Nesse capítulo surgem elementos 

importantes para pensar o consumo mediado pelo site Peixe Urbano, como um fenômeno 

social que leva em conta necessidades individuais e sociais dos sujeitos posicionados em 

determinado contexto. Com Amanda, percebe-se como comprar pelo site diz respeito a 

preencher necessidades cotidianas que, de alguma forma, são fundamentais. Amanda coloca 

valores em suas escolhas que diz respeito exatamente ao contexto social em que ela está 

inserida. O mesmo fato é observado nas vivências de Dona Lúcia. A compra no site Peixe 

Urbano, para ela, configurou-se como uma maior possibilidade de aproximação com a 

tecnologia e como mais uma forma de expressar o seu papel de mulher econômica, 

principalmente devido ao fato dela tentar legitimar para familiares e pessoas do seu grupo de 

amigos a impressão de que é uma boa consumidora. Nesse contexto, também avaliamos as 

vivências de suas filhas, Bárbara e Beatriz, duas ex-usuárias do site Peixe Urbano que 

atualmente consomem em outros websites de compras pela internet. 

No Capítulo 3, avalio categorias que surgiram no discurso de Amanda, de Dona Lúcia 

e de suas filhas, bem como categorias marcadas nos discursos de outros usuários e ex-

usuários do site Peixe Urbano. O primeiro elemento diz respeito ao preço baixo da compra. 

Nesse caso, analiso essa categoria levando em conta o valor social que a compra carrega, o 

qual comunica mais sobre o sujeito que compra do que sobre o valor aquisitivo do item 

adquirido. Outro fator destacado nesse capítulo diz respeito às mudanças em relação ao uso 

do site Peixe Urbano. Nessa seção, discuto até que ponto o site não é mais caracterizado 

como um objeto de desejo, levando em conta as análises tanto no primeiro momento da 

pesquisa – 2012 – quanto as analises etnográficas atuais. Ainda nesse capítulo, apresento as 

queixas dos consumidores do Peixe Urbano em relação ao processo de uso dos cupons nos 

estabelecimentos físicos. Nesse ponto, podemos observar como o consumo através do site 

sempre esteve marcado por estigmas e descriminações tanto dos usuários quanto dos 

parceiros. 

                                                 
4
 Por questões éticas, no decorrer deste trabalho o nome dos meus colaboradores será sempre substituído por 

nomes fictícios, bem como, o nome dos estabelecimentos parceiros serão deixados no anonimato. Além disso, 

quando me referir a algum estabelecimento mencionado por colaboradores, o nome original será substituído.   
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Por fim, no Capítulo 4, teço uma análise a respeito das escolhas dos sujeitos terem 

relação com os efeitos das propagandas imagéticas veiculadas pelo site Peixe Urbano. A 

partir de uma abordagem teórica que visa identificar a compra não exclusivamente como 

consequência da propaganda, mas como um processo significado pelo sujeito, discorro sobre 

a construção de valor que os usuários atribuem às imagens divulgadas pelo site Peixe Urbano 

no ato de sua escolha. 

Diante disso, tenho como objetivo analisar o consumo como fenômeno social que leva 

em conta a diversidade de escolhas dos sujeitos a partir de seus contextos social, econômico e 

cultural. Para tanto, a princípio, teço, no capítulo que se segue, uma discussão sobre como a 

pesquisa antropológica pode pensar as práticas de consumo no âmbito do consumo virtual, 

especificamente no site Peixe Urbano. 
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CAPÍTULO 1: PONDERAÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

ACERCA DA PESQUISA 
 

A presença do antropólogo em campo é um dos temas em questão na literatura 

antropológica pós-moderna, basicamente composta por uma bibliografia produzida nos 

Estados Unidos que tem como característica principal formular uma crítica ao modelo de 

pesquisa antropológica moderna. A preocupação central desta corrente de pensamento é 

mostrar que os caminhos do antropólogo e seu papel em campo são bastante complexos e é 

representado por uma troca de conhecimento constante com o pesquisado. 

A própria busca pelo ponto de vista do nativo (MALINOWSKI, 1976), e seus modelos 

para ação e da ação (GEERTZ, 1978) enfrentam uma crise de representação nos estudos 

antropológicos. Os antropólogos norte-americanos passam a questionar a própria autoridade e 

os limites na produção de representações sobre o outro. Segundo eles, este é um processo que 

vai além da observação, da busca de “cientificidade” ou da interpretação e da definição do 

outro, mas está marcado principalmente pela autorreflexividade e subjetividade do 

pesquisador. A interpretação passa a ser uma construção e análise estritamente relacional. Da 

década de 1980 aos dias atuais, o questionamento central tornou-se “onde está a cultura?”, 

“Onde está a etnografia?”.  Na verdade,  

 

A cultura não existe e tudo o que fazemos é cultural. A cultura não é 

variável; a cultura é relacional, ela está em outro lugar ou de passagem, ela 

está onde o significado é tecido e renovado, frequentemente em lacunas e 

silêncios, e de forças para além do controle consciente dos indivíduos - e não 

tanto ainda do espaço em que a responsabilidade social, individual e 

institucional e conflito ético têm lugar (FISCHER, 2011, p.68). 

 

A partir de um relativismo metodológico que inclui a exploração de confrontos 

culturais inseridos nas sociedades, a etnografia pós-moderna busca interpretar as questões 

culturais e as diferenças no hibridismo dos tempos atuais. 

Nesse caso, a prática etnográfica torna-se ainda mais complexa, o “Estar lá”
5
 não é 

apenas tornar-se um membro integrante e participante, mas, também, é durante esse processo 

de alteridade que a etnografia torna-se generalizada e que o etnógrafo constrói a si mesmo a 

partir de uma experiência de pesquisa que busca identificar uma “cultura” incontrolável. Já o 

“Estar aqui” faz do momento de reflexividade não apenas um desafio para que o pesquisador 

expresse suas representações antropológicas sobre o que se estudou, mas, também, sua 

                                                 
5
 “Estar lá” e “Estar aqui” são categorias trabalhadas por Geertz (2002) para identificar a complexidade dos 

caminhos do antropólogo em campo.   
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autorreflexividade sobre o próprio processo de alteridade vivido, uma etapa complicada, 

principalmente pela ação de múltiplas subjetividades do pesquisador e do pesquisado.  

Como afirma Wagner Silva, o trabalho do antropólogo é dotado de singularidades 

metodológicas, vai depender de uma série de fatores e varia desde o campo teórico do 

pesquisador até a sua formação profissional, trajetória pessoal e envolvimento com a 

pesquisa. Seria exatamente saber usar as “Canoas e Praias desertas” (SILVA, 2000)
6
. Nesse 

caso, as questões agora são: “onde está a etnografia?”, “Onde estão os antropólogos?”, “Quem 

são os nossos objetos de pesquisa?”. Para Clifford  

 

Torna-se necessário conceber a etnografia não como a experiência e a 

interpretação de uma “outra” realidade circunscrita, mas sim como uma 

negociação construtiva envolvendo pelo menos dois, e muitas vezes mais, 

sujeitos conscientes e politicamente significativos. Paradigmas da 

experiência e interpretação estão dando lugar a paradigmas discursivos de 

diálogo e polifonia. (CLIFFORD, 2002, p.43) 

 

 Uma alternativa para representar a complexidade do trabalho de campo atual é 

entender o curso geral da pesquisa como um processo sempre em andamento que não seja 

apenas circusncrita pelo “informante”, mas pela diversidade de descrições, transcrições e 

interpretações realizadas por uma variedade de autores. Nesse caso, a representação é parte de 

contextos e de situações. 

Esta pesquisa depara-se com essa tentativa de analisar a diversidade de discursos dos 

sujeitos pesquisados que utilizam o site Peixe Urbano, considerado aqui como artefato 

cultural
7
 (Hine, 2000). Além disso, ao mesmo tempo em que me conduzo, enquanto 

pesquisadora, a análise do uso do Peixe Urbano, utilizo o site não apenas como um ambiente 

de pesquisa, mas também como um espaço de compras, o que me leva a uma problematização 

ainda maior acerca do meu papel enquanto pesquisadora e da minha reflexividade sobre meu 

objeto de pesquisa. Assim, muitas vezes, ao mesmo tempo em que parecia estar perto, estava 

longe do meu objeto de análise. Foi, então, nesse movimento de idas e voltas, no momento de 

                                                 
6
 Na obra O antropólogo e sua magia, Wagner Silva faz um tipo de “metaetnografia” e uma etnografia com os 

próprios etnógráficos, especificamente com pesquisadores de religiões afro. Apesar de deixar claro que não 

pretende fazer um guia antropológico, o texto de Silva realiza um mergulho numa antropologia que leva em 

conta a posição do antropólogo em campo e as diferentes dimensões de relacionamento com os grupos 

estudados, com a pesquisa e com o próprio momento de descrição. No decorrer do texto, ele usa metáforas como 

“Canoas e Praias desertas” para fazer alusão ao trabalho do antropólogo quando se depara com o campo de 

pesquisa, as dificuldades que encontra e as dúvidas sobre quais procedimentos que ele deve tomar. Essa metáfora 

foi inspirada em colocações de Malinowski em Os Argonautas do Pacífico Ocidental, publicado originalmente 

em 1922. 
7
 A compra no site Peixe Urbano não deixa de ser gerenciada por pessoas concretas com objetivos situados e 

definidos por determinado padrão de vida e que fazem uso de mais uma extensão (McLuhan, 2007) tecnológica 

pertencente ao seu tempo e a sua história de vida. 
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reflexividade sobre meu próprio papel de pesquisadora, que pude explorar melhor os 

principais limites desta etnografia (FONSECA, 1998). Em alguns casos não foi possível 

vencer todas as barreiras da pesquisa, todavia, a busca para eliminá-las foi incessante, como 

deve ser todo trabalho de campo. 

Dessa forma, este capítulo apresenta o contexto em que está inserido o objeto de 

análise desta etnografia e os limites e fronteiras da aproximação ao objeto de pesquisa. Para 

tanto, partimos de uma abordagem que envolve a metodologia relacional e reflexiva a respeito 

da diversidade de práticas e usos atribuídos pelos sujeitos. Bem como, analisamos o campo 

teórico e empírico que vem sendo desenvolvido a respeito de dois eixos centrais que 

envolvem este trabalho, a Cibercultura e o Consumo. 

 

1.1 PEIXE URBANO COMO CAMPO ETNOGRÁFICO  

 

O site Peixe Urbano é um mecanismo de análise que se enquadra dentro de um novo 

ambiente de relações sociais, a cibercultura, uma rede de práticas e comportamentos “onde 

atores humanos inventam, produzem, e interpretam, de diferentes formas as técnicas” (LÈVY, 

1999, p. 23) projetando no mundo material emoções, intenções e projetos que são 

significativos na vida social e cultural. 

Em relação ao site Peixe Urbano, analisamos essa técnica não apenas como mais um 

meio de interconectividade de uma “sociedade em rede
”8

, mas como uma agência que 

interliga pessoas, a técnica e representações sociais. Como afirma Bruno Latour, os híbridos – 

seres ou coisas que não ocupam nem a posição de objeto nem a de sujeitos – cotidianos, em 

vez de serem analisados pelo grau de mediação que os formam, acabam sendo visto apenas 

pela purificação da grande separação entre coisa e objeto. Ainda segundo o autor, para que as 

tecnologias atuais sejam analisadas no seu grau técnico, social e cultural é necessário que esta 

diferença ontológica entre humanos e não-humanos seja eliminada e entre em vigor a 

duplicidade de ambos, pois no momento em que os recursos passam a ser mediadores, o 

tempo torna-se realmente possível, “a história passa a ser tanto dos homens quanto das coisas 

naturais”. (LATOUR, 2008, p. 81). 

Nesta pesquisa, a análise acerca do site Peixe Urbano busca introduzir um círculo de 

debates sobre o consumo virtual enquanto um fenômeno técnico, econômico e social, 

mutuamente relacionados entre eles. De início, pensa-se no site como um espaço para 

                                                 
8
 A Sociedade em rede trata-se de um  dos livros do sociólogo Manuel Castells. Nele, o autor busca esclarecer a 

dinâmica ecônomica e social da era da informação mediada pelas tecnologias do mundo contemporâneo. 
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representações e ideologias acerca de diferentes estilos de vida e visões de mundo, um espaço 

onde as pessoas entram para escolher artigos que lhes representem ou expressem seus gostos, 

como, “de fato, as técnicas carregam consigo projetos, esquemas imaginários, implicações 

sociais e culturais bastantes variados” (Levy, 1999, p. 23). Por trás delas “agem ideias, 

projetos sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda gama dos jogos dos 

homens em sociedade” (Levy, 1999, p.24), o que elas têm em comum é apenas o modo de 

associativismo humano que deságua em uma cultura mais ampla, a cibercultura. 

Nesse contexto, o Peixe Urbano envolve humanos e não-humanos em um constante 

jogo de redes,  marcados por culturas mediadas em espaços não visíveis, caracterizados por 

ciberespaços, termo que chegou a discução em ambientes acadêmicos depois do seu 

reconhecimento na obra do escritor William Gibson, intitulada Neuromancer. Nesta, o autor 

caracterizava o ciberespaço como dissociado e alternativo do mundo material, mas um 

ambiente que expressava vida além-física. O reconhecimento deste termo foi importante para 

pensar as questões que o cercam. Todavia, a noção de ciberespaço é bem mais aberta e vaga,  

 

quase sempre relacionada com nossos modos de entrar, transitar e 

compartilhar redes. [...] é uma metáfora suficientemente sugestiva para 

abrigar o universo em evidente evolução das redes e dos usos que podem ser 

feitos delas. [...] ele se relaciona com todos, inclui a todos, pois tem a 

capacidade de reunir e concentrar todas essas faces em uma complexa 

dinâmica comum. (SANTAELLA, 2010, p. 87-88) 

 

  

Dessa forma, o termo ciberespaço foi uma marca importante para o desenvolvimento 

da cibercultura, principalmente por indicar claramente a abertura de um espaço multimídico 

de comunicação, usando as infraestruturas existentes desde a rede de internet, da conexão de 

computadores, até as mais diversas aplicações tecnológicas que disponibilizam uma 

comunicação, ação e trocas culturais em larga escala, gerenciada pelo que Pierre Lévy (1998) 

classifica como inteligência coletiva
9
.  

Nesse caso, ciberespaço não se trata apenas de um desktop parado ou uma janela fixa 

no espaço, como no Neuromancer de Gibson. Está metáfora é ultrapassada pela flexibilidade 

globalizada dos diversos dispositivos móveis e do uso dos diversos hipertextos
10

 e mídias 

                                                 
9
 Inteligência coletiva é o princípio onde as inteligências individuais são somadas e compartilhadas por toda a 

sociedade, este processo foi ampliado com o surgimento de novas tecnologias de comunicação, como a Internet. 
10

 “A abordagem mais simples do hipertexto é descrevê-lo em oposição a um texto linear. Como um texto 

estruturado em rede, o hipertexto é construído por nós (os elementos de informações, parágrafos, páginas, 

imagens, sequências musicais etc.) e de links entre esses nós, referências, notas, ponteiros, „botões‟ indicando a 

passagem de um nó a outro” (LÉVY, 2005, p. 55-56). “O hipertexto é talvez uma metáfora válida para todas as 

esferas da realidade em que significações estejam em jogo” (LÉVY, 1993, p. 15).  



23 

 

interativas
11

, principalmente com a chegada da web 2.0
12

 e dos terabytes e petabytes que 

acompanham o desenvolvimento da web 3.0. “Agora a informação pode estar em todo lugar e 

nosso corpo agir como browser” (SANTAELLA, 2010, p. 69). Num tempo não muito 

distante, os nossos próprios corpos poderão ser gadgets. Sendo assim, o que mudou foi a 

apropriação do ciberespaço; em vez de irmos até ele, ele chega até nós de todas as formas, 

exemplo disso foi a chegada das trocas econômicas e sociais pelo ciberespaço. 

 

1.2 O PEIXE URBANO NO CONTEXTO DA ANTROPOLOGIA DO CONSUMO  

 

Apesar de ainda ser pouco explorado na antropologia, os estudos do consumo nessa 

disciplina faz parte de um processo central para se entender as relações em sociedade. 

Atualmente, quando falamos de consumo, falamos do nosso dia a dia, da nossa maneira de 

conviver em sociedade. Na verdade, tudo é consumo e todo ato de consumo envolve uma 

multiplicidade de visões de mundo e estilos de vida. Todavia, apesar de ser um campo rico em 

análise e de sempre ter sido abordado de alguma forma na antropologia, como nos estudos de 

Marcel Mauss (1950) e Bronislaw Malinowski (1976)
13

, o consumo nessa disciplina, por 

muito tempo, foi direcionado por abordagens totalizantes, moralizantes e reducionistas. 

No caso desses dois autores citados anteriormente, seus estudos não eram direcionados 

ao consumo nas sociedades capitalistas, ambos analisavam sociedades por eles consideradas 

arcaicas, mas trouxeram contribuições muito importantes para pensar o consumo tal como ele 

se apresenta nas sociedades atuais. A obra Ensaio sobre a dádiva, de Marcel Mauss, revela 

um sistema de trocas realizadas entre as sociedades do noroeste americano o qual ele 

denominou de potlatch – prestações totais que envolviam todos os elementos de uma 

sociedade, em aspectos econômicos, religiosos, jurídicos e morais. Segundo ele, essas trocas 

seriam fundamentais para manter o equilíbrio e o funcionamento daquelas sociedades. Com 

base no método da comparação entre as sociedades consideradas arcaicas e as ocidentais, 

                                                 
11

 Para Santaella, a mídia interativa é o mesmo que hipermédia, sendo importante ao contexto do ciberespaço 

porque “[...] contém um elemento fundamental [...] A multidimensionalidade espaço-temporal das estruturas 

hipermidiáticas, justamente as estruturas que são constitutivas das redes [...] um espaço que é acionado pelo 

agenciamento do internauta” (SANTAELLA, 2010, p. 92). Nesse contexto, as “hipermídias” são as hibridizações 

midiáticas mais as estruturas hiper das informações nas redes. 
12

 De acordo com Lúcia Santaella (2010) a Web 2.0 é uma nova versão da internet (www) formada por diversas 

“plataformas participativas como [Wikipédias, blogs, podcasts, o uso de tags (etiquetas) para compartilhamento 

e intercâmbio de arquivos no Del.icio.us e de fotos no Flickr, redes sociais como Facebook, Orkut, Myspace,, 

Goowy, Hi5, o Youtube e o Second Life]” (SANTAELA, 2010, p.72). 
13

 Os autores não trataram especificamente do consumo nas sociedades, mas de dádivas e trocas. Todavia, seus 

estudos contribuíram muito para análise do consumo como um fenômeno social. 
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Mauss tem como preocupação central entender o espírito dessas coisas trocadas, o qual ele 

denomina de dádivas. 

 

aparece uma forma típica, por certo, mas evoluída e relativamente rara 

dessas prestações totais. Propusemos chamá-la Potlatch, como o fazem, 

aliás, os autores americanos que se servem do nome chinook incorporado à 

linguagem corrente dos brancos e dos índios de Vancouver ao Alaska. 

Potlatch quer dizer essencialmente „nutrir‟, „consumir‟. [...] Contrair dívida, 

de um lado, pagar dívidas, de outro, isso é Potlatch. (MAUSS, 2003, p. 191-

236). 

 

Para Mauss, esse consumir, contrair dívida e sentir-se no dever de pagar, faz parte da 

moral de cada sociedade e é um ato de caráter voluntário e não intencional, mas que ao 

mesmo tempo leva o indivíduo a sentir-se no dever de “dar, receber e retribuir” a coisa 

trocada. É nesse processo que age o mana – a força, o direito e a obrigação imposta pela 

moral. Nas sociedades arcaicas essas trocas seriam dádivas, já nas sociedades ocidentais, 

seriam o início da venda e troca da moeda. Todavia, em ambas as sociedades – arcaicas e 

ocidentais modernas –, o que prevaleceria seria a força mágica que leva o sujeito a retribuir 

algo por meio da obrigação moral de determinada sociedade.  

Esse sistema também é observado constantemente nas sociedades atuais, por exemplo, 

ao recebermos um presente, sentimo-nos no direito de retribuir. No entanto, muitas vezes essa 

retribuição só é “considerada válida”, tanto por quem dá quanto por quem recebe, se carregar 

o mesmo valor da doação recebida, o que vai variar são as formas de Potlatch. Como afirma 

Mauss, há variações e aproximações das formas de trocas nas sociedades arcaicas com as das 

sociedades ocidentais – em alguns casos em relação aos bens trocados, em outros, no que 

condiz aos rituais e às mais diversas formas de comportamento das pessoas. “Mas, em todas 

elas há uma busca por emulação, prestígio ou honra, um hau
14

, expresso no mana que a 

riqueza confere” (MAUSS, 2003, p.195) e que leva o ser envolvido a sentir-se no dever de 

participar das regras sociais. 

Dessa forma, o ato de retribuir as dádivas é uma forma de dizer que o sujeito tem 

mana, que atribui mana, que recebe mana, um talismã que nas sociedades arcaicas seria o 

meio mais enfatizado para mostrar que tem honra e prestígio. O próprio mana representa uma 

honra, uma autoridade e riqueza; perdê-lo, para os membros daquelas sociedades, seria o 

mesmo que perder a alma – o hau.  

                                                 
14

 O hau é classificado por Mauss como o espírito da coisa trocada. Algo que possui um poder espiritual.  
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Se pensarmos o mana nas sociedades atuais, podemos identificar o lado valorativo do 

consumo, o poder da escolha, do uso, ou de aquisição de algo, que possui o mesmo poder 

inconsciente do mana, e que leva o sujeito a significar de alguma forma a troca realizada. 

Mauss já examinava que as trocas nas sociedades estudadas, apesar de serem consideradas 

mágicas, também tinham o caráter que a moeda tinha nas sociedades ocidentais. Para o autor, 

a noção de moeda não é um aspecto apenas das sociedades consideradas avançadas, em todas 

elas a moeda foi e é utilizada de diferentes formas. Os próprios vaigua’a
15

 analisados por 

Malinowski seriam expressões da moeda daquelas sociedades. 

Para Mauss, sempre existiu uma forma de moeda que precedeu as sociedades da sua 

época, sejam objetos de uso, rituais de instrumentos, animais, mulheres, coisas e pessoas em 

geral. Já para Malinowski, os rituais expressavam mais troca do que moeda, elas são antes de 

tudo, objetos mágicos. Apesar das aproximações e distanciamentos, os estudos desses autores 

deram grande contribuição a corrente de consumo que pensa esse ato como um fenômeno 

social.  

No trabalho de Malinowski essas trocas são analisadas a partir do Kula, uma 

instituição das ilhas Trobriandeses, na Melanésia. De acordo com Mauss, até mesmo o Kula 

era uma forma de Potlatch, pois se configurava como uma instituição que funcionava em 

sistema intertribal, onde os participantes viajavam centenas de quilômetros de canoa 

transportando os vaigua'a. Os colares de conchas vermelhas, classificados como soulava, 

eram transportados no sentido horário do percurso do contorno da ilha. Já os braceletes feitos 

de conchas brancas, classificados de mwali, eram transportados no sentido anti-horário. 

Consequentemente, em um dado momento, as canoas encontravam-se e o ritual de troca era 

realizado. Essas trocas serviam de classificação para o contato entre as tribos trobriandeses e 

eram realizadas em datas pré-estabelecidas e em horários fixos.  

Este sistema falava sobre a rede de relações sociais e influências culturais enraizadas 

naquela tradição e expressava como o valor dos objetos falava sobre as próprias relações 

daquelas sociedades.  Através dessa instituição, era notável o poder, a obrigação e o direito 

em retribuir a coisa dada através de uma oferta que fosse considerada com o mesmo valor 

simbólico da recebida. Entender esse funcionamento levaria ao entendimento das sociedades.  

Dessa forma, podemos perceber como as contribuições desses autores foram de grande 

importância para análise dos primeiros estudos das trocas como fenômenos sociais, e do valor 

que está por trás das coisas trocadas. Valores não estritamente econômicos, mas sociais. Os 
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Colares e braceletes que funcionavam como objetos de trocas nas sociedades trobiandeses, estudadas por 

Bronisnalaw Malinowski (1976).  
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estudos de Malinowski e Mauss foram muito importantes para abordagens do consumo na 

antropologia, todavia, seria um equívoco identificar nessas análises um campo 

especificamente voltado para o consumo, principalmente no consumo tal como se dá na 

sociedade capitalista atual. A estruturação dessa corrente de estudo, na verdade, tem ocorrido 

de forma gradativa.  

Durante décadas, as ciências sociais concentraram-se nas transformações pelas quais 

passaram os modos e as relações de produção de bens. Nesses casos, o que prevalecia era a 

análise sobre a alienação e os modos de produção em detrimento do consumo enquanto uma 

prática social. Até aqui o valor do consumo era analisado na relação entre classes, sendo 

analisado apenas,  

 

[...] pelo dispêndio de força humana de trabalho e de quantidade de trabalho 

– ambos realizados individualmente –; segundo, como os homens trabalham 

uns para os outros, cria-se uma relação social do trabalho; terceiro, essa 

relação é, então, disfarçada numa relação entre produtos do trabalho 

(MANCEBO et al., 2002, p. 326).  

 

As ciências sociais, por muito tempo, analisaram o consumo como um fenômeno 

moralmente criticável e acabavam não problematizando as práticas que estão por trás desse 

consumo. Este viés moralizante reduzia o consumo a um aspecto destruidor e, portanto, 

maligno. Como afirma Lívia Barbosa e Colin Campbell, esse fato era observado desde as 

primeiras civilizações, pois, “desde sempre, o interesse sociológico no consumo esteve 

imbricado à critica moral” (BARBOSA; CAMPBELL, 2001, p. 36) Em Weber, por exemplo, 

observa-se o consumo como destruidor da ética protestante, em Durkheim, ele aparece como 

causador de anomia na sociedade, de desordem social, enquanto que em Marx e nos 

marxistas, ele seria analisado apenas em sua dimensão produtivista. Neste caso, o bias 

produtivista é uma tradição intelectual e acadêmica, “que remonta ao século XIX e que 

prevaleceu até meados da década de 1980 nas ciências sociais e na história, que sempre 

devotou grande parte de seus esforços ao entendimento ao lado da produção, em vez do da 

demanda” (BARBOSA; CAMPBELL, 2001, p. 29). Esses paradigmas tiveram valores no 

tempo e no momento histórico, mas são dissolúveis no contexto atual da sociedade.  

Desde a década de 1980, quando o consumo volta a ocupar o destaque nas ciências 

sociais, período que coincide com aquele momento da crítica pós-moderna à antropologia, 

este bias produtivista encontra-se sob críticas severas. Diante do cenário que as sociedades 

apresentam com seus novos processos, como a globalização de tecnologias, o consumo na 

antropologia passa a ser tido como um elemento central para entender as práticas de trocas do 



27 

 

mercado em alta escala e dos indivíduos enquanto sujeitos dinâmicos. Além disso, as coisas 

começam a ser observadas como portadoras de agências, cultura e vida social.  

 A discussão que ao poucos vai prevalecendo é aquela que pontua que é a partir da 

moralidade de cada sociedade que se comportam cada consumidor na hora de ir às compras
16

. 

Para o senso comum, o consumidor, quando compra em excesso, é logo associado a algo 

maléfico, como consumista, por exemplo. Esse tipo de estratégia de acusação faz prevalecer a 

ideia de que o consumo perturba a vida social.   

 A partir das novas abordagens, tanto o consumidor quanto a coisa consumida passam a 

ser analisados por outras perspectivas. As primeiras discussões iniciam-se quando uma 

corrente de antropólogos, economistas e sociólogos entendem que no mundo contemporâneo 

o consumidor age sobre o objeto que adquire, bem como o objeto age sobre o consumidor, 

ocorre uma relação dialética onde o que é discutido são os sentidos que envolvem as formas 

de consumo pertinentes ao universo plural de produção subjetiva e de significados.  

 Destacam-se como pensadores desta nova corrente sobre o consumo antropólogos 

como Daniel Miller, que elaborou diversas indagações e discussões sobre o consumo nas 

sociedades atuais. Sua obra cresceu muito nos últimos anos, desde a publicação de livros a 

artigos em diversos periódicos da área. Nesta pesquisa, utilizaremos os dados etnográficos da 

sua obra Teoria das Compras para discutir categorias como poupar ou a ideia de presentinho 

em relação aos dados dessa pesquisa. 

 Os trabalhos da antropóloga Mary Douglas e do economista Baron Isherwood também 

apontam para o princípio da necessidade de lançar uma abordagem livre de reducionismo 

sobre o consumo de objetos, direcionando as discussões para os aspectos sociais e simbólicos, 

bem como para a diversidade de motivação presente no ato de se consumir. A principal obra 

desses autores analisada neste trabalho será O Mundo dos Bens, onde é desenvolvido um 

significativo trabalho em busca de identificar a importância dos objetos como meios de 

transmitir mensagens no contexto social.  

 Arjun Appadurai também trouxe contribuições importantes para os estudos do 

consumo. O autor trabalhou com a globalização de fluxos que interligam as trocas, o mesmo 

propôs uma análise sobre o consumo que interpreta as coisas como portadoras de vida social. 

O texto A vida Social das Coisas será discutido mais adiante quando apresento uma análise 

acerca dos objetos trocados no site Peixe Urbano, na qual estes serão considerados enquanto 

coisas que são significadas a partir do contexto histórico e social em que estejam inseridos.  

                                                 
16

 Essa ideia será abordada de forma mais aprofundada no decorrer desta dissertação. 
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 Veblen, em seus escritos do século XIX, também contribuiu muito para esse avanço 

teórico acerca do consumo, inclusive, o livro Teoria da classe ociosa foi considerado um dos 

primeiros trabalhos a analisar o consumo além de necessidades básicas, mas como uma luta 

constante por status e prestígio nas sociedades burguesas, entre classes e grupos sociais. 

Neste trabalho, Veblen traz uma discussão que foi importante sobre o surgimento da moda, 

relacionando-o aos comportamentos de inveja e imitação de uma classe social sobre outra
17

. 

Seu trabalho, mesmo sofrendo críticas de autores como Miller, Appadurai e Douglas, foi 

citado por esses mesmos autores como um estudo relevante para pensar a importância do 

consumo nas sociedades.  

 O trabalho de Colin Campbell também traz uma abordagem importante para se pensar 

o consumo nas sociedades. Em A ética Romântica e o Espírito do consumismo moderno, o 

autor faz uma análise da emergência histórica do que atualmente chamamos “consumismo”. 

Buscando suas origens filosóficas e ideológicas, Campbell tece uma análise que leva em conta 

a criação de necessidades do consumidor como um aspecto constante e inacabável. De acordo 

com ele, as necessidades estão além de aspectos reducionistas, elas seriam o centro do 

comportamento do consumidor nas sociedades modernas
18

.  

 No Brasil, tem se desenvolvido trabalhos instigantes que nos ajudam a pensar no 

consumo como um fenômeno pertencente às relações sociais. Os estudos da antropóloga Lívia 

Barbosa podem ser considerados pioneiros nesse processo. Desde a primeira década deste 

século, ela vem desenvolvendo encontros nacionais e internacionais que reúnem 

pesquisadores desse campo. Esses eventos têm como foco central mostrar como o estudo da 

cultura material é importante para interrogação sobre as diversas questões que desafiam as 

formas de consumo no Brasil. Uma dessas discussões são abordadas no livro Cultura, 

Consumo e Identidade
19

 através de artigos que revelam o drama social do consumo, o 

comportamento do consumidor e suas formas de afirmar identidade através das suas relações 

de troca. Everaldo Rocha, outro autor brasileiro, também pode ser considerado um dos 

pioneiros da análise do consumo no Brasil. Sua dissertação de mestrado e sua tese de 

doutorado foram estudos que muito contribuíram para a corrente de discussão em torno do 

consumo. 

                                                 
17

 Este trabalho também será analisado mais detalhadamente no decorrer dessa dissertação.  
18

 Está obra será apresentada de forma mais aprofundada nos capítulos dessa dissertação.  
19

 Organizado por Lívia Barbosa e Colin Campbell. 
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 Assim, o olhar antropológico para a aquisição e incorporação de bens vem gerando 

vasta variedade de territórios temáticos. Alguns antropólogos
20

 têm se preocupado em analisar 

o consumo como uma riqueza explicativa sobre o mundo contemporâneo, um tema que, 

diante disso, merece a nossa atenção. 

 Espera-se que a análise desta pesquisa contribua para esse campo teórico e para o 

entendimento de que por trás do uso que as pessoas fazem da tecnologia e do consumo pela 

tecnologia expressam-se situações diversas e elaborações plurais de significados. Existe um 

“mana”, uma força mágica que explica a realização dessas trocas, mas precisamente, dessas 

práticas de consumo. Dessa forma, dar conta dos fundamentos sociais e pessoais da procura 

pelo site Peixe Urbano é um passo importante para sustentar o abandono da tendência 

redutora do consumo. Além disso, a demonstração de respostas diversas às possibilidades de 

consumo é um contributo fundamental do desenvolvimento das trocas atuais e, por que não, 

dá antropologia do consumo no ciberespaço.  

 

1.3 COMÉRCIO NO CIBERESPAÇO: SITES DE COMPRAS COLETIVAS E O 

SURGIMENTO DO SITE PEIXE URBANO  

 

Com o surgimento das novas tecnologias, a internet se apresenta como um meio 

indissociável do cotidiano, tornando-se um elemento que integra o homem à máquina, ao 

mesmo tempo em que o torna dependente dela. Plataformas como e-mails e redes sociais, tais 

quais Facebook, Twitter, Instagram, dentre outras mídias digitais, fazem parte do cotidiano 

das pessoas nos mais diferentes lugares do mundo. 

 Este novo meio de comunicação, a internet, surgiu como um equipamento militar 

voltado para o controle das forças armadas norte-americanas em meio à tentativa de 

superioridade tecnológica dos Estados Unidos sobre a União Soviética no período da Guerra 

Fria. Inicialmente, os protocolos giravam em torno de um eixo fechado voltado para o 

controle local, tanto acadêmico quanto militar. Mas a partir da ideia de fonte aberta, a internet 

(caracterizada inicialmente como ARPANET) é criada através da World Wide Web (WWW) 

pelo programador inglês Tim Bernes-Lee em 1990. E foi a partir desses acontecimentos que 

essa tecnologia cresceu em ritmo acelerado (CASTELLS, 2003). 

Mais especificamente, a fonte aberta tinha como ideologia a inovação e a criatividade 

em busca do desenvolvimento técnico e social da internet e funcionava a partir de centros de 

investigações e de estudos inovadores que permitiam a participação de qualquer pessoa que 
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 Atualmente, no Brasil, a concentração principal desse movimento encontra-se no sul e no sudeste.  
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compartilhasse de conhecimentos técnicos suficientes e interesse pelo desenvolvimento desta 

tecnologia. Dessa forma, a WWW se desenvolveu como partilha de conhecimento 

caracterizada como liberdade de expressão tecnológica. 

Com o passar dos anos, a internet, depois que passou a ser acessível ao mercado, 

negociada nele como qualquer produto/serviço, começou a liberar vários navegadores 

(browsers) permitindo o acesso por vários segmentos sociais. Foi, então, nesse cenário que 

surgiram as primeiras ideias de trocas econômicas pelo ciberespaço. Em meados de 1990, as 

empresas aproveitaram a flexibilidade das redes e utilizaram o meio digital como um 

excelente caminho para melhorar seus lucros passando a oferecer vendas online, 

transformando a internet em verdadeiros shoppings centers virtuais.  

De acordo com Castells, “os usos adequados da internet tornaram-se uma fonte 

decisiva de produtividade e competividade para negócios de todo tipo” (CASTELLS, 2003, p. 

56). A conexão na B2B
21

 passou a utilizar a internet como um meio fundamental de 

comunicação e processamento de informação, adotando a rede como uma forma 

organizacional.  

Essa nova forma de administrar a economia, por conseguinte, afetou as relações 

sociais, trazendo consequências marcantes no processo de criação, troca, aquisição e 

distribuição de mercadorias, além de interferir no processo de escolha do consumidor atual, 

na medida em que, este passou a interagir constantemente pelos diversos E-commerces, 

utilizando-se dos aparatos da tecnologia web. 2.0. 

 

A essência do negócio eletrônico está na conexão em rede, interativa, 

baseada na internet, entre produtores, consumidores e prestadores de 

serviços. Aqui, mais uma vez, a rede é a mensagem. É a capacidade de 

interagir, recuperar e distribuir globalmente, de maneira personalizada, que 

está na fonte da redução de custo, da qualidade, eficiência e satisfação do 

comprador (CASTELLS, 2003, p. 65).  

 

Assim, apesar da interatividade nas empresas ter iniciado entre os funcionários, a 

internet permitiu que essa dinâmica se expandisse para um sistema multidirecional que 

englobasse as relações com os diferentes âmbitos de trocas e informações, permitindo a 

aproximação e cooperação entre empresa, fornecedor e consumidor. “Temos agora os fios que 

juntos constituem a nova economia” (CASTELLS, 2003, p. 87), que agora é dirigida 
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 O B2B é uma operação de venda de produtos, mais conhecido como business to business. O E-Commerce 

B2B é uma empresa que vende produtos para outras empresas, geralmente uma indústria, 

um atacado ou importador que comercializa produtos por meio da internet para outros lojistas e distribuidores.  
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principalmente pelo consumidor; ele que explora seus interesses, divulga seus gostos e tira 

das mãos de poucos o poder da publicidade
22

. 

Essa aproximação do consumidor com o produto e do fornecedor com as ideias do 

consumidor modifica não só a forma de comprar, mas a própria relação social do comprador 

com o produto oferecido. A interação da web 2.0 permite que as discussões em torno do 

produto mostrem o que se passa na mente do consumidor na hora de escolher determinado 

consumo, bem como abre espaço para diferentes nichos de comércio e variadas ideias 

empreendedoras que buscam visibilidade nas redes digitais.  

Foi nesse contexto de globalização da internet para o âmbito do comércio que surgiu, 

em novembro de 2008, nos Estados Unidos, um comércio virtual que revolucionou as vendas 

online, o site Groupon, caracterizado na época, como site de compra coletiva. Funcionava 

como uma configuração on-line que proporcionava aos usuários a compra de produtos ou 

serviços por um baixo valor aquisitivo. Seu funcionamento se dava a partir da parceira do site 

com estabelecimentos das cidades que desejassem ofertar seus artigos com descontos de até 

50% em relação ao suposto valor original. Para tanto, as ofertas só eram válidas a partir do 

momento em que determinado número de usuários ativassem a compra, por isso esse tipo de 

ambiente virtual foi denominado, como mencionado anteriormente, de site de compras 

coletivas. Além disso, os produtos só permaneciam disponíveis a venda por determinado 

período, havia um relógio digital que controlava o tempo da oferta, que geralmente ficava 

exposta por três dias. 

 O Groupon foi criado pelo músico norte-americano Andrew Madson, que declarou 

nas redes sociais que seu principal intuito era apenas o de vender on-line. Todavia, logo 

percebeu que a modalidade ou o poder do conjunto ou do grupo de usuários poderia ser 

aplicado a grandes descontos, no intuito de atrair um número expressivo de consumidores. De 

fato, a hipótese de Madson se configurou como verdadeira: de acordo com o blog do curso de 

E-commerce
23

, em menos de dois anos existiam mais de 200 sites de compras coletivas 

naquele país.   

 A novidade chegou ao Brasil em março de 2010. Os empreendedores Júlio 

Vasconcelos, Emerson Andrade e Alexandre Tabor
24

, trouxeram os sites de compras coletivas 
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 Essa ideia será melhor discutida no capítulo 4.  
23

 Disponível em: <http://www.cursodeecommerce.com.br/blog/>. Acesso em 08 de setembro de 2012. 
24

 Julio Vasconcelos é formado em Finanças e Marketing pela Wharton School of Business da Universidade da 

Pensilvânia e possui MBA da Universidade de Stanford. Antes da criação do site Peixe Urbano, ela já havia 

trabalhado em diferentes startups no Vale do Silício e foi o primeiro Country Growth Manager do Facebook no 

Brasil. Já Ermerson Andrade, na epoca da criação do site Peixe Urbano, trabalhava para a Microsoft, em Seattle 

e tinha iniciado a sua carreira na Amway, onde gerenciou mais de 10 mil representantes em 7 países aos 20 anos 
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ao Brasil e deram o nome de Peixe Urbano
25

, uma classificação metaforicamente relacionada 

ao que o site iria oferecer, isto é, promoções expressivas de ambientes da cidade. 

Rapidamente, vários empreendedores replicaram o modelo e em dezembro do mesmo ano já 

havia mais de quatrocentos sites de compras coletivas no Brasil, grande parte em 

funcionamento e outra parte em fase de implantação. 

O Peixe Urbano passou a funcionar da mesma forma que o site Groupon. Após seu 

lançamento, o consumidor que desejasse navegar no site só precisava acessar a página
26

 e 

chegar à interface gráfica do site, podendo visualizar as diversas promoções disponíveis, na 

medida em que logo na página inicial já apareciam todas as ofertas do dia. Havia um número 

expressivo de promoções sendo apresentadas, como divulgação de serviços em salões, hotéis, 

restaurantes, produtos de beleza, etc. 

A seguir um print screen da primeira oferta divulgada pelo site Peixe Urbano:  

 

                                                                                                                                                         
de idade. Enquanto que Alexandre Tabor é formado em Ciências da Computação pela University of Southern 

California (USC), possui um MBA da Universidade de Stanford. Julio e Emerson fizeram juntos o MBA da 

Universidade. de Stanford e Julio e Alex se conheceram durante um voo entre o Rio de Janeiro e São Francisco 

em 2004 – os dois empreenderam juntos antes de lançar o Peixe Urbano. 

Dados disponível em: <http://sobre.peixeurbano.com.br/institucional/como-comecou/ > Acesso em 25 de janeiro 

de 2015. 
25

 Atualmente, Luciano Huck (apresentador de televisão) é mais um dos sócios do site Peixe Urbano.  
26

 www.peixe.com.br 

http://sobre.peixeurbano.com.br/institucional/como-comecou/


33 

 

 

Figura 1 – Primeira oferta do Peixe Urbano.
27

 

 

 Em uma palestra ministrada por Alexandre Tabor
28

, ele revela todo percurso para 

criação do site. Segundo ele, mesmo em meio à pressão e ansiedade inicial a respeito da 

lucratividade do negócio, a primeira oferta do Peixe Urbano atingiu o número de 

consumidores desejados (60 pessoas) em um curto espaço de tempo. Tabor demonstra 

surpresa principalmente porque as pessoas não conheciam aquela plataforma e mesmo assim 

se disponibilizaram a colocar dados do seu cartão de crédito e adquirir o cupom. Ainda, de 

acordo com ele, este foi o impulso inicial para investir no projeto e buscar crescimento do 

site. O empreendedor afirma que nos dois primeiros anos o site alcançou todos os objetivos, 

tinha mais de quinze milhões de usuários, mais de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhões de 

reais) em economia gerada, mais de quinze mil ofertas, mais de dez milhões de cupons 

vendidos, mais de novecentos e cinquenta milhões de fãs no Facebook, mais de duzentos mil 

seguidores no Twitter, mais de mil funcionários e estava distribuído em setenta cidades.  

                                                 
27

 Disponível em: http://sobre.peixeurbano.com.br/institucional/como-comecou > Acesso em 16 de janeiro de 

2015. 
28

 A referida palestra pode ser vista em: <https://www.youtube.com/watch?v=y_bUU2ENhoM> Acesso em 10 

de agosto de 2014. 

http://sobre.peixeurbano.com.br/institucional/como-comecou
https://www.youtube.com/watch?v=y_bUU2ENhoM


34 

 

 Todavia, após dois anos, o site começou a enfrentar algumas crises e passar por um 

processo de mudanças, tanto na estrutura quanto nas funções do site. Marilene Souza, 

funcionária do site Peixe Urbano que trabalha no setor de comunicação coorporativa e 

marketing do Peixe Urbano, em entrevista concedida, via telefone celular, no dia em 13 de 

março de 2015, comentou que 

 

Na verdade, a gente teve uma evolução. Antes, a gente tinha de ter um 

número mínimo de compradores, a gente vendeu muito, mas começou a 

perceber que vários deslizes desse modelo deveriam ser aprimorados para a 

gente poder ter mais variedade para nossos usuários. A pessoa entrava lá e 

não queria ver apenas a oferta, ela queria ver também ofertas com validade e 

a compra acabava sendo por impulso. Além disso, existia um número 

mínimo para poder comprar e as pessoas às vezes não achavam isso bom. 

Então, percebemos que vários detalhes desse modelo poderiam ser 

aprimorados, aperfeiçoados para a gente poder dar mais relevância para 

nosso usuário e mais variedade. Então, o número mínimo já não fazia muito 

sentido, apesar da gente sempre bater esse valor mínimo, mas achamos 

melhor fazer um número máximo, para gente poder garantir a qualidade 

desse produto oferecido e também porque era um foco mais concentrado nos 

parceiros. Foi observando esses detalhes que a gente percebeu que poderia 

mudar, que poderia oferecer mais ofertas pelo site, sem o prazo de 24 horas e 

etc. 

 

 Marilene explica a necessidade que a equipe do site Peixe Urbano sentiu em efetuar 

algumas mudanças na plataforma. Segundo ela, a compra coletiva levaria ao impulso da 

aquisição de algo e, algumas vezes, causaria a não satisfação do consumidor. Ainda, segundo 

a mesma, a mudança no site serviu para transmitir mais variedade ao usuário. Porém, pode-se 

questionar: Até que medida não foi o próprio consumidor que moldou seu interesse pelo site? 

Será que a série de problemas enfrentados pelo Peixe Urbano referia-se realmente apenas a 

questão da compra por impulso? Compreende-se que não é apenas a mudança na plataforma 

que irá chamar a atenção do consumidor, há uma série de interesses envolvidos nesse 

processo. 

 Em relação às mudanças no site, à figura a seguir mostra as diferenças na estrutura do 

Peixe Urbano ao longo do tempo: 
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Figura 2 – Mudanças na estrutura do site do Peixe Urbano ao longo dos anos.
29

 

 

 Em 2010, 2011, 2012 e até meados de 2013, o modelo utilizado era de compra 

coletiva. O Peixe Urbano divulgava todos os dias uma oferta de produtos, serviços e 

atividades de cada cidade e esta ficava disponível para compra por um curto período. De 2010 

a 2012, esse período era de no máximo 72 horas, dependendo de um acordo com o 

estabelecimento. Sendo assim, após o término da promoção, se o número mínimo de 

interessados tivesse sido alcançado, todas as compras eram efetivadas e os compradores 

recebiam seus cupons por e-mail dando direito ao produto ou serviço adquirido, geralmente a 

partir do dia seguinte e com validade de cerca de seis meses. 

 No final de 2013, de acordo com o site da Revista Exame
30

, o Peixe Urbano começou 

a passar por uma crise de imagem. Segundo essa reportagem, isso ocorreu por vários motivos, 
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 Disponível em: < http://sobre.peixeurbano.com.br/press-releases/a-evolucao-do-peixe-urbano-e-do-setor-de-

comercio-eletronico-local-release/ > Acesso em 17 de março de 2014. 



36 

 

tais quais: recorrentes casos de insatisfação por parte do consumidor; pouca participação dos 

parceiros; pouco interesse nos produtos por parte do consumidor; dentre outros fatores
31

. 

 Diante disso, a empresa se viu obrigada a fazer ajustes no modo de operar. O primeiro 

passo do site, então, foi mudar os formatos das ofertas. A partir desse momento, várias ofertas 

passaram a ser divulgadas por dia, permanecendo, também, expostas e disponíveis por 

semanas e até mesmo meses. Além disso, o site deixou de estipular uma quantidade mínima 

de aquisição das ofertas e passou a limitar a quantidade máxima de aquisições. Ou seja, em 

síntese, o Peixe Urbano passa a abrir as promoções por um período bem maior de tempo. Tais 

mudanças fizeram com que a empresa se tornasse um site de compras locais e não mais um 

site de compras coletivas. 

 De acordo com Marilene Souza, o cupom que antes era apenas enviado por e-mail, 

agora consta também na conta do usuário e é acessível tanto pelo site quanto pelo aplicativo 

mobile do Peixe Urbano, diminuindo a necessidade de imprimir e arquivar folhas de papel. 

Além disso, segundo ela, com o maior número de ofertas, o Peixe Urbano investiu em 

melhorias na navegação do site, criando categorias – como Comer & Beber, Entretenimento, 

Viagens, Produtos, entre outras – e uma ferramenta de busca para ajudar o usuário a encontrar 

o que procura de acordo com seus interesses e gostos. Ademais, o desconto mínimo, que antes 

era de 50%, já não é mais requisito essencial, os descontos agora variam de 1% a 99%. Outro 

ponto importante foi a disponibilização do “Use Agora” – ofertas no site que permitem o uso 

imediato do cupom logo após a compra. Outra novidade, essa mais recente, foi a parceria 

firmada com o Baidu, o famoso “Google Chinês”, principal empresa de internet da China e 

segundo maior serviço global de buscas na web.
32

. 

 Anteriormente, no início de 2012, o Peixe Urbano já havia tentado outras estratégias, 

tais quais a aquisição do delivery online O Entregador, os direitos de operação na América 

Latina do Groupalia e do site de reservas em restaurantes Zuppa. Naquele momento, o site já 

falava em ser a maior empresa latino-americana no âmbito do E-Commerce. Todavia, estas 

não se confirmaram como alternativas lucrativas e a empresa continuou a cair no âmbito do 

consumo virtual.  

 Com as novas estratégias adotadas entre 2013 e 2014, os empreendedores do site 

afirmaram nas redes sociais que o cenário de crise já não é mais tão preocupante e que o Peixe 
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 Disponível em:< http://exame.abril.com.br/pme/noticias/voltaremos-a-crescer-diz-vasconcellos-do-peixe-

urbano> Acesso em 17 de março de 2014. 
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 Esse ponto será melhor dicutido nos próximos capítulos. 
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 Disponível em <http://sobre.peixeurbano.com.br/noticias/google-chines-faz-primeiro-investimento-no-brasil-

e-vai-controlar-peixe-urbano-veja-com/> Acesso em 07 de janeiro de 2015 

http://exame.abril.com.br/pme/noticias/voltaremos-a-crescer-diz-vasconcellos-do-peixe-urbano
http://exame.abril.com.br/pme/noticias/voltaremos-a-crescer-diz-vasconcellos-do-peixe-urbano
http://sobre.peixeurbano.com.br/noticias/google-chines-faz-primeiro-investimento-no-brasil-e-vai-controlar-peixe-urbano-veja-com/
http://sobre.peixeurbano.com.br/noticias/google-chines-faz-primeiro-investimento-no-brasil-e-vai-controlar-peixe-urbano-veja-com/
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Urbano voltou a crescer em ritmo acelerado, ainda mais com a ajuda dos smartphones e 

outros aplicativos de divulgação. Todavia, as questões que surgem é a de como o site passou a 

ser visto pelos novos e antigos consumidores, ou seja, como eles absorveram essas mudanças? 

Será que realmente o cenário mudou? 

Utilizando-se das técnicas da pesquisa antropológica desenvolvida neste trabalho, uma 

das formas de conseguir refletir sobre esses questionamentos seria a partir da observação do 

feedback por parte dos consumidores na plataforma do Peixe Urbano. Todavia, o site não 

dispõe de um ambiente de interação em sua página, os usuários quando precisam expor algo, 

recorrem a fanpage que o Peixe Urbano tem no Facebook. Esta página foi criada em 2010 e é 

nela que os usuários expressam-se a respeito das promoções, além de comentarem, curtirem e 

compartilharem as ofertas.  

 A seguir, reproduzo um print screen da interface gráfica da fanpage do site Peixe 

Urbano no Facebook: 
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Figura 3: Interface gráfica da fanpage do site Peixe Urbano no Facebook.
33

 

 

 

1.3.1 PEIXE URBANO: INTERFACE ATUAL
34

 

 

Com base nos dados obtidos na entrevista com Marilene Souza, atualmente o site 

Peixe Urbano tem cerca de vinte e cinco milhões de usuários e cerca de trinta mil 

estabelecimentos cadastrados; já teve mais de trinta milhões de cupons vendidos; já gerou 
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 Disponível em:< https://www.Facebook.com/PeixeUrbano?fref=ts >Acesso em 29 de agosto de 2014 
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 Interface analisada em 25 de janeiro de 2015. 

https://www.facebook.com/PeixeUrbano?fref=ts
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para os consumidores cerca de três bilhões do que a entrevistada julga ser economia; já 

divulgou mais de setenta mil ofertas e quase três milhões de curtidas na fanpage do Facebook.  

Atualmente, ao acessar a plataforma <www.peixeurbano.com.br>, o consumidor se 

depara com uma variedade de produtos sendo oferecidos com descontos expressivos. Abaixo 

segue uma descrição detalhada sobre à interface atual do site. Todavia, é importante resaltar 

que esse registro se dá apenas em relação a página central acessada por qualquer pessoa, 

mesmo sem ser usuário. Ao explorar melhor a plataforma, com login e senha, o consumidor 

pode acessar os links disponibilizados e mesmo que se depare com a interface narrada, ele tem 

acesso as suas configurações e a seus dados pessoais, além da abertura ao acompanhamento 

de suas compras e diversas informações a respeito do site, da parceria e das ofertas.  

A figura a seguir será usada como base para a descrição que farei do site, as 

macroseções foram elencadas de forma numerada (de 1 a 4) e os ítens dessas seções foram 

subelencados através de letras.   
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Figura 4 – Interface gráfica do site Peixe Urbano 
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1) Parte superior do site. 

a) Esse link serve para ajudar em casos de dúvidas que envolvem a instituição, o site, 

a empresa, os parceiros e os produtos. Entrando nele, o consumidor depara-se com 

um ambiente composto por “perguntas frequentes” respondidas. Caso suas dúvidas 

não estejam entre as listadas, o consumidor também pode ligar para o número 

informado neste link ou entrar em contato pela alternativa “Fale Conosco”. Ainda 

entrando nesse link, o cliente pode baixar o aplicativo do site para o celular ou para 

o computador; 

b) Ambiente que permite o cadastro no site, que também pode ser realizado 

importando os dados do Facebook. Para o cadastro é necessário fornecer apenas 

nome, e-mail e senha; 

c) Espaço reservado para entrada do usuário cadastrado – login – onde é solicitado o 

e-mail, a senha ou o acesso através do Facebook; 

d) Entrada apenas pelo endereço do Facebook; 

e) Slogan do Peixe Urbano; 

f) Três abas principais do site, utilizadas para compilar as ofertas de acordo com o 

interesse maior do cliente. O primeiro link – “Local” – compila e apresenta ofertas 

de todas as categorias apenas para a cidade selecionada; o segundo link – 

“Viagens” – compila e apresenta as ofertas de viagens locais, nacionais e 

internacionais; e o terceiro link compila e apresenta apenas as ofertas de produtos 

em um âmbito geral; 

g)  Link que lista subcategorias para cada uma das compilações mencionadas no item 

f;  

h) Espaço reservado como outdoor de alguma data ou evento comemorativo, como  

Black Friday, Dia dos pais, Dia das mães, Festas de Final de Ano, dentre outras. 

 

2) Lado direito do site 

a) Mesma descrição do item 1.g; 

b) Lista de interesses com caixa de seleção para que o cliente afunile sua busca. 

 

3) Centro do site 

a) Oferta Central, escolhida para representar a página, geralmente a mais recente 

ou a que oferece o menor preço. Ao clicar em cima da oferta pode-se se ter 
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detalhes sobre a mesma, o que inclui informações sobre o produto, valor 

original e valor promocional, além dos regulamentos de compra; 

b) Demais ofertas: as regras funcionam da mesma forma do item 3.a. 

 

4) Parte inferior do site 

a) Espaço reservado para o compartilhamento de ofertas pelos usuários através do 

Facebook; 

b) Espaço reservado para o consumidor baixar os aplicativos do site, tanto no 

celular quanto no computador; 

c) Local onde o cliente pode visualizar seus amigos do Facebook que curtiram o 

site Peixe Urbano; 

d) Espaço onde o cliente pode acessar links de parceiros do Peixe Urbano; 

e) Espaço reservado para mais um refinamento de ofertas, onde os consumidores 

podem selecionar que os item sejam compilados por categorias como beleza, 

diversão, ingressos, comércio, serviços e restaurantes; 

f) Lista de links aleatórios. O primeiro direciona o usuário para uma página com a 

história do site Peixe Urbano; o segundo leva-o para notas emitidas pela 

imprensa nacional sobre o site; o terceiro consiste num espaço onde os 

parceiros interessados em oferecerem seus produtos no site podem entrar em 

contato com a empresa; e o último consiste num link semelhante ao 1. a, onde o 

cliente tem acesso a um ambiente de “perguntas frequentes” respondidas; 

g) Lista de links aleatórios. No primeiro link, o cliente tem a possibilidade de 

ganhar R$10,00 (dez reais) de bônus no site convidando amigos para se 

cadastrarem no site. Já o segundo link permite que o usuário cadastre o 

endereço de e-mail para receber ofertas do site via e-mail. 

h) Lista de links destinados aos parceiros do site. O primeiro é destinado para 

quem quer se tornar um parceiro do site; o segundo, para quem já é parceiro do 

site; e o terceiro para os afiliados ao site. 

i) Um espaço reservado sobre dúvidas em geral, bastante parecido com parte do 

item 1.a 

j) Nesse espaço pode observar informações gerais a respeito do site Peixe 

Urbano, desde forma de pagamento, segurança online e endereço da filial no 

Rio de Janeiro, bem como, termos de uso e políticas de privacidade do site. 
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k) Lugar onde aparece um chat para interação do consumidor com o site e aparece 

no momento do acesso à página servindo para o consumidor tirar dúvidas a 

respeito de ofertas e produtos em geral. Na conversa realizada com Marilene 

Souza, ela informa que o Peixe Urbano está fazendo planos para ampliar essa 

interação; há um projeto em torno de criar oportunidades para o cliente expor 

sua opinião de forma pública no site. 

 

1.4 A IMERSÃO DO ANTROPÓLOGO E OS DESAFIOS DA PESQUISA: 

APROXIMAÇÕES, DIÁLOGOS E TROCAS DE CONHECIMENTO.  

 

  

Conforme mencionado na Introdução, conheci o site Peixe Urbano através de 

conversas com os usuários com os quais eu mantinha contato durante o processo de pesquisa 

sobre o uso dos gadgets eletrônicos, principalmente entre jovens universitários na UNP e da 

UFRN. Após o contato e informações adquiridas com esses usuários e algumas pesquisas 

sobre o site, resolvi realizar um trabalho
35

 sobre o uso dessa plataforma. 

Inicialmente, passei a observar o site, em seguida, decidi aprofundar a interação com o 

mesmo. Para tanto, fiz um login, cadastrando-me com e-mail e senha. Com pouco tempo, 

passei a receber anúncios diários na caixa de entrada do meu e-mail, muitos deles diziam 

respeito a ofertas como “Venha descubrir os encantos de Pipa! 3 noites para 3 pessoas com 

café incluso com 70% de desconto” ou “Venha conhecer o melhor prato da sua cidade”. 

Então, procurei entender o funcionamento do site e o motivo pelo qual ofertas tão agresivas, 

que pareciam envolver um grande número de consumidores, eram veiculadas. 

De incío, além de conversar com usuários, visualizava as ofertas diárias divulgadas 

pelo site e a repercursão dessas ofertas na fanpage do Facebook, o que me fez perceber que a 

rede de usuários do site Peixe Urbano era bem mais ampla do que eu imagina. Além dos 

jovens universitários com os quais eu mantinha contato, dos amigos de turma, dos vizinhos e 

parentes que se diziam usuários do site, a rede digital de compras pelo Peixe Urbano 

comportava um grande número de pessoas que participavam, curtiam e registravam as 

promoções na internet em diversas localidades das cidades e até mesmo em outros países.  

Quando me aproximei desse campo de pesquisa ainda estava impregnada por duas 

ideologias do senso comum: primeiro, eu compreendia o fato do tempo de compra ser 

controlado pelo relógio como um incentivo ao “consumismo” e, segundo, que o fato das 
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 Trabalho que findou sendo desenvolvido no  meu trabalho de monografia como requisito para obtenção do 

título de bacharel em Ciências Sociais pela UFRN.   
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promoções parecerem demasiadamente persuasivas levava as pessoas a um estado de 

alienção. Vi-me diante de um dos clássicos conselhos de pesquisa “desnaturalizar e exotizar” 

o campo estudado. Como afirma Silva, “o trabalho de campo é um momento privilegiado para 

o exercício desse objetivo, pois é nele que a alteridade, premissa do conhecimento 

antropológico, se realiza” (SILVA, 2000, p. 25).  

Conversando com alguns usuários, percebi que aqueles consumidores entravam no site 

com intuitos diversificados e os interesses variavam. Dentre as principais motivações estavam 

as ideias de que o site estava na moda; de que permitiria o acesso das pessoas a lugares que, 

sem os descontos oferecidos, elas não teriam como frequentar; de que proporcionava 

comodidade na hora da compra; a de que estariam economizando ao comprarem produtos 

com descontos tão significativos; e a de que, pelo fato de ser um site de compras coletivas, 

elas podiam se reunirem para comprar e usufruirem do serviço, gerando uma possibilidade de 

maior socialização entre amigos.  

Neste segundo momento, continuei a pesquisa sobre o uso do site, sendo que com uma 

abordagem mais subastancialmente complexa. De início analisava a motivação para entrar no 

Peixe Urbano e acessar o site. Agora, busco explorar o valor simbólico do produto e/ou 

serviço adquirido no site, levando em conta os efeitos sociais deste consumo a partir da 

diversidade de visões de mundo e estilo de vida dos consumidores.  

Todavia, essa nova fase da pesquisa deparou-se com uma problemática: a diminuição 

do uso do site por parte das pessoas que contribuiam para a pesquisa. De fato, essas pessoas 

ou deixaram de utilizar definitivamente os serviços do Peixe Urbano, ou simplesmente 

diminuiram atualmente o uso em relação aos primeiros anos de lançamento da empresa, ou 

passaram a utilizar outras formas de consumo online. Ao voltar a conversar com meus 

primeiros informantes, era notável a preocupação de muitos em mostrar que não utilizavam 

mais o Peixe Urbano. Naquela situação, senti-me perdida diante do meu objeto de análise. 

Queria descobrir os critérios para a compra dos produtos e em que estariam envolvidas essas 

escolhas e, de repente, deparo-me com interesses bem mais específicos do que os esperados, 

principalmente em relação ao próprio uso do site. 

Nesse contexto, como recurso metodológico de pesquisa, o ponto de partida foi buscar 

contato com usuários que continuavam a usar o site Peixe Urbano, sendo que, dessa vez, 

busquei localizar usuários do site tanto da cidade de Natal-RN quanto de outras localidades. 

Para tanto, procurei nas redes sociais aqueles que mais curtiam, comentavam ou 

compartilhavam as promoções divulgadas, principalmente na fanpage do Facebook. 
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Minha intenção não era seguir o caminho de uma etnografia virtual, ou restritamente 

realizada no ciberespaço, mas apenas abrir minha rede de contato com diferentes pessoas e 

em diferentes localidades, um tipo de tentativa de comparação e busca de melhor grau de 

entendimento acerca de quem eram as pessoas que ainda utilizavam, que sempre utilizaram ou 

que um dia já haviam utilizado o site Peixe Urbano. Todavia, percebi que o caminho era 

também analisar porque que os ex usuários do site apontavam distanciamento em relação ao 

mesmo.  

Como já informado, apesar do meu foco de análise ser os usuários do site em ambiente 

local, especificamente na cidade de Natal-RN, o trabalho de campo permitiu-me contato com 

usuários de outras regiões e até mesmo, de outros países, o que levou meu objeto de análise 

para dentro de uma rede mais ampla de circulação de mercadorias, pessoas e objetos. Como 

afirma Marcus (2001), mesmo não sendo executadas em diversos ambientes, algumas 

etnografias buscam uma inspiração em “etnografias multissituadas”. 

Em março de 2014, observando o fluxo de interações na fanpage do Peixe Urbano no 

Facebook, procurei usuários ativos e enviei um convite de amizade para estes. Nesses 

convites, apresentava-me através de um link do PPGAS
36

, o qual me identificava como 

pesquisadora. Além disso, no ato do envio da mensagem, eu falava a respeito da pesquisa, o 

que de certa forma era uma tentativa de quebra do anonimato do mundo virtual. Mesmo 

assim, muitas pessoas negavam-se a participar desse processo de interação. Diante dessa 

dificuldade, passei a enviar aos usuários que eu selecionei um questionário com perguntas 

abertas e fechadas em busca de um contato inicial. Foi assim que conheci Jadson, 47 anos, 

residente na cidade de São Paulo. Esse colaborador mostrou-se bastante interessado em 

participar da pesquisa e, com isso, iniciamos um contato pelas redes digitais. Além de Jadson, 

mantive outros contatos pela internet, mas com menor grau de profundidade. 

Até esse momento, a maior parte da pesquisa estava acontecendo com usuários 

universitários. Nesse processo anterior, eu mantinha um grau de familiaridade com o 

ambiente pesquisado por dois motivos: tanto por já ter desenvolvida pesquisa com esse tipo 

de público, quanto por eu fazer parte deste, por ser uma acadêmica. Mas uma vez passei pelo 

processo de desnaturalização, mas, dessa vez, tive que desnaturalizar o familiar
37

. Este 

contato com os acadêmicos trouxe até mim frases que eu já tinha ouvido, como “ah, já usei 
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Disponível em: <https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/alunos.jsf?lc=pt_BR&id=1442 > 
37

 A ideia de desnaturalizar o familiar é um tema em questão desde as análises do antropólogo Gilberto Velho 

(1981). Este autor foi um dos primeiros antropólogos brasileiros a fazer pesquisa antropológica tendo como 

objeto de estudo a cidade, a partir de contextos e relações do seu cotidiano.  

 

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/alunos.jsf?lc=pt_BR&id=1442
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bastante o site, hoje uso pouco”, ou “o Peixe Urbano já foi melhor”. Ou seja, frases que 

enfatizavam as mudanças que o site estava enfrentando e as variações das escolhas do 

consumidor em relação aos seus hábitos de consumo.  

 Dessa forma, enquanto pesquisava o consumo do site por jovens universitários, o 

processo de alteridade era mínimo, pois os jovens faziam parte do meu hall de contatos e 

estavam imersos até mesmo nas minhas vivências diárias dentro da universidade, em 

ambientes diversos, como na biblioteca, nas pracinhas da faculdade ou no restaurante 

universitário. De maneira geral, aparentemente, os nossos interesses eram próximos, mas era 

importante considerar as diferenças intrínsecas às individualidades de cada sujeito. Diferenças 

essas que se apresentam também nas motivações para a aquisiçao de produtos pelo site Peixe 

Urbano.  

 Ao abrir o campo de pesquisa para outros ninchos de busca de usuários do site, esses 

graus de diferenças, em termos de gênero, classe, estilos de vida e visões de mundo, apliaram-

se. Como afirma Claudia Fonseca, O antropólogo, “ao reconhecer que existem outros 

„territórios‟, [...] enxerga com maior nitidez os contornos e limites históricos de seus próprios 

valores, descentrando o foco de pesquisa dele para o outro” (FONSECA, 1998, p. 66). O 

passo é saber “estourar a bolha”
38

 da heteronomia no momento certo. Nesse sentido, passei 

também a frequentar os estabelecimentos que ofereciam as promoções. 

 No período de Março a Junho de 2014, destaco a visita aos seguintes 

estabelecimentos: Salão de Beleza
39

, Salão de Beleza X
40

, Bar e Restaurante X
41

, Salão de 

Beleza Casa X
42

 e Academia de Dança X
43

. Para grande parte desses estabelecimentos 

parceiros, a escolha para ofertar os artigos tinha relação com dois objetivos: a divulgação de 
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 No trabalho, A explosão da bolha: relações entre pesquisador e participantes pesquisados, Will Van der 

Hoonaard (2008) faz uma análise sobre a relação pesquisador-pesquisado que ultrapassa aspectos metodológicos 

e pensa numa dimensão de pesquisa que leve em conta as singularidades de cada objeto, contexto e campo 

pesquisado. Com isso, parte da ideia da necessidade do pesquisador saber conduzir seu campo, estourar a bolha 

que prenda qualquer êxito da pesquisa.  
39

 Estava oferecendo um corte de cabelo. Na primeira visita este salão estava localizado no bairro de Capim 

Macio, Natal-RN. Atualmente, o Salão encontra-se na Av. Engenheiro Roberto Freire, Natal RN.  
40

 Esse ambiente foi o único parceiro visitado no período da monografia, então, pela familiaridade, mantenho um 

grau de aproximação bastante intenso com a proprietária, até mesmo frequentando mensalmente o salão. Na 

primeira visita, este salão de Beleza estava localizado no bairro Capim Macio, em Natal-RN (Periodo da 

monografia). Em seguida, o salão passou a funcionar  por trás do Supemercado Nordestão, também no Bairro de 

Capim Macio, Natal-RN e atualmente está localizado na Airton Senna, Natal-RN e com um estabelecimento 

também na cidade de Mossoró-RN.  
41

 Estava oferecendo um prato de frutos do mar. Localizado na Av. Erivan França (Orla de Ponta Negra) Ponta 

Negra – Natal/RN 
42

 Estava oferecendo uma hidratação no cabelo e um perfume por quatro centavos. Localizado na Avenida 

Bernardo Vieira, Shopping Midway Mall. Natal RN. 
43

Localizada em candelária,Natal-RN. Esta empresa não oferece mais (e nem oferecia no momento em que a 

visitei) serviços no site Peixe Urbano, mas já tinha participado do site, e descobrir isso atráves de contatos com 

os universitários e usuários do Peixe Urbano.  
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seus serviços no intuito de adquirir uma maior quantidade de clientes e, também, 

simplesmente a curiosidade em participar do site. 

 Durante esses contatos com os proprietários surgiram várias dificuldades para 

conseguir coloboração por parte deles. Muitos interpretavam-me como se eu fosse uma 

funcionária da empresa Peixe Urbano, outros acreditavam que o cliente poderia não querer 

ser visto como usuário do site
44

. Além disso, nesses ambientes, a rotatividade de usuários dos 

serviços do site era bem lenta. No Bar e Restaurante X, por exemplo, mesmo tendo comprado 

um prato oferecido via oferta Peixe Urbano, que fora comprada por cerca de duzentas 

pessoas, raramente eu conseguia contato com algum consumidor dessa oferta. Isso ocorreu, 

principalmente, porque aqueles que eram clientes e estavam no ambiente no mesmo momento 

que eu não se mostravam dispostos a quebrar aquele momento de lazer e refeição.  

  Mais uma vez, na tentativa de ampliar meus contatos com usuários, escolhi alguns 

estabelecimentos que aparetenmente me passavam liberdade de aproximação e que eram 

frequentados por um grande número de usuários do Peixe Urbano, dados que eu levantava 

com base na quantidade de cupons vendidos por cada promoção e na quantidade de 

promoções – simultâneas ou não – oferecidas por determinado estabelecimento, critério estes 

que eu utilizei, por exemplo, como motivo para selecionar a Clínica de Estética X
45

 – um 

parceiro que, no período de agosto de 2014 à Janeiro de 2015, ofereceu três diferentes 

promoções movimentando um número expressivo de usuários –; os passeios da Jangada X – 

que, no período de agosto a dezembro de 2014, ofereceu um passeio de Jangada pelo site e 

vendeu quase 700 cupons
46

 –; e a Academia de Ginástica X – que ofereceu no site ofertas de 

hidroginástica do mês de setembro ao mês de dezembro de 2014
47

.  

 No primeiro e segundo estabelecimento, os contatos foram bastante intencificados. A 

partir disso, tornei-me cliente, amiga e até mesmo ajudante dos funcionários e proprietários. 

Enquanto que na Academia de Ginástica X o contato foi mais fechado, algumas vezes 

identifiquei o mesmo processo de estigmatização que tinha sido observado nos primeiros 

                                                 
44

 Referindo-se à relação de desconfiança do pesquisado em relação ao pesquisador, destaco uma situação em 

uma das visitas ao Salão de Beleza Casa X.  Na oportunidade, uma cliente e usuária do Peixe Urbano afirmou ter 

entrado em contato com o site para oferecer as bijuterias que ela confeccionava, mas o site não teria dado 

resposta favorável. Nesse caso, mesmo depois de eu ter apresentando-me como pesquisadora, ela continuou 

achando que eu tinha algum tipo de envolvimento empregatício com o Peixe Urbano, chegando a me pedir para 

fazer uma mediação dela com o site, no intuito de conseguir ofertar os seus produtos no mesmo. 
45

 Esta clínica estava oferecendo promoções de massagens redutoras e hidroginastica, o que me permitia 

acompanhar os clientes na hora das massagens e poder ter uma conversa mais descontraída. Além disso, mas 

adiante, no Capítulo 2, irei discorrer a respeito deste local que me permitiu acesso intenso a alguns usuários.  
46

 Este parceiro também me permitiu contatos duradouros com os usuários do site que usufruíram de seus 

serviços. 
47

 Neste estabelecimento, eu já obtive mais dificuldades em conseguir contato devido a baixa rotatividade de 

clientes usuários do Peixe Urbano e pouca colaboração dos funcionários do local.  
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estabelecimentos visitados, ouvindo frases como: “ah, eles podem não gostar de serem 

identificados como usuários do site”. Além disso, a disponibilidade para conversas e as 

aproximações neste ambiente eram mínimas.  

 A partir da abertura e da colaboração fornecidas por várias pessoas no processo de 

pesquisa, passei a ter contato com um número maior de usuários e a observar melhor o 

momento da entrega do voucher. Além disso, tinha como principal interesse localizar pessoas 

que correspondessem aos objetivos da minha pesquisa. Como afirma Fonseca, quando 

cruzamos os dados etnográficos e comparamos os diferentes tipos de discurso, contruimos a 

“tessitura da vida social” (FONSECA, 1998, p. 64). Na antropologia dos dias de hoje, isso 

pode ser realizado a partir das análises das realidades sociais multifacetadas e dos casos 

particulares de interesses, gostos e visões de mundo, o que irá depender do momento e 

situação de cada consumo. 

 Foi nessa perspectiva que decidi adensar a etnografia e escolher alguns casos para uma 

análise mais particular, processo a ser desenvolvido no capítulo que se segue. 
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CAPÍTULO 2: AMANDA E DONA LÚCIA: DOIS CASOS 

ETNOGRÁFICOS.  
 

O consumo é uma prática que expressa pertencimento social, bem como reproduções e 

contradições verificadas pelas diferenças de visões de mundo e estilos de vida dos sujeitos. É 

um ato marcado por gostos e comportamentos diversificados desde as formas de se consumir 

até as escolhas de o que se consumir. Algumas dessas preferências e modos de agir serão 

analisadas neste trabalho, mas direcionados principalmente ao ambiente de compra virtual do 

site Peixe Urbano. 

Em busca de entender o que há por trás da escolha em comprar um produto nesta 

plataforma, esta pesquisa se depara exatamente com um contexto amplo e diversificado de 

vivências econômicas, sociais e culturais. O próprio estilo de vida de cada pessoa pesquisada 

e suas formas e limites de viver em sociedade, já nos leva a uma série de variedades acerca 

das formas de consumo. Todavia, existem determinados fatores que os unem, como, por 

exemplo, o interesse em comprar no site Peixe Urbano e, em alguns casos, a escolha por 

determinado produto.  

Com base nisso, investiga-se aqui visões de mundo densas, complexas e 

contraditórias, mas que nos direcionam a abordagens mais amplas, contextualizadas e 

evidenciadas nas modalidades de consumo atual. É evidente que este processo torna o 

trabalho do pesquisador ainda mais complexo, na medida em que ele se depara com as 

múltiplas redes e teias que percorrem a formação dessa diversidade. 

Neste capítulo, a tentativa de análise está relacionada a dois casos etnográficos. Trata- 

de duas usuárias do site Peixe Urbano: Amanda, 27 anos e Dona Lúcia, 50 anos. Estas 

apresentam uma diferença de idade que já nos permite visualizar diversidades. Amanda é uma 

jovem solteira, não trabalha, mora com os pais, é formada no curso de Direito e se considera 

de classe média com renda pessoal equivalente a uma mesada no valor de R$ 1.500,00 

(quinze mil reais). A referida colaboradora é usuária do site Peixe Urbano desde o início de 

seu funcionamento, no ano de 2010, tendo como principal interesse de compras produtos e 

serviços das categorias “estética” e “lazer”. Dentre as pessoas que moram em sua casa, 

Amanda é a única usuária do site.  

Dona Lúcia, uma senhora de 50 anos, dona de casa, casada, mãe de três filhas, 

formada em Administração – não exerce a profissão, mas faz “bicos” – e se considera de 

classe média com renda familiar em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ela é usuária do 

site Peixe Urbano a cerca de três anos. Além disso, duas das filhas de Dona Lúcia são adeptas 



50 

 

ao consumo online. Uma delas é Bárbara, 21 anos, casada a cerca de um ano, sem filhos e 

formada em Design. Em um questionário respondido por Bárbara após uma de nossas 

conversas, ela afirmou ter renda familiar mensal de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais). A 

outra filha de Dona Lúcia, Beatriz, tem 23 anos, é solteira, mora com os pais e estuda 

Produção Cultural. 

Dessa forma, este capítulo parte de uma análise que leva em conta as escolhas de dois 

sujeitos sociais, os contextos e vivências que eles se apropriam no condiz ao uso do site Peixe 

Urbano. Em alguns casos, as aproximações entre as colaboradoras chegam a ser marcantes, 

ambas consomem no site e suas práticas nos direcionam a categorias gerais a respeito da 

relação de outros consumidores com o site Peixe Urbano
48

. Todavia, os contextos social, 

econômico e familiar transmitem individualidades em seus comportamentos e atos de 

consumo.  

 

2.1 APROXIMAÇÕES INICIAIS  

 

Conheci ambas, Amanda e Dona Lúcia, na Clínica de Estética X
49

 que frequentei no 

período de agosto de 2014 a janeiro de 2015. A ideia de conhecer esse lugar partiu de uma 

busca no site do Peixe Urbano por um ambiente que me permitisse formas de aproximação e 

de contato contínuo com usuários do site. Ao perceber que a clínica estava oferecendo duas 

promoções e ambas para um longo período de acesso, resolvi visitar o estabelecimento. 

A seguir o print screen das duas promoções que estavam sendo divulgadas pelo site 

Peixe Urbano: 

                                                 
48

 Os demais colaboradores desta pesquisa, serão apresentados no capitulo 3.  
49

 Clínica localizada no bairro de Lagoa Nova em Natal-RN.  



51 

 

 
Figura 5 – Oferta da Clínica de Estética X [1]

50
 

                                                 
50

  Disponível em: < http://www.peixeurbano.com.br> No intuito de preservar o anonimato dos estabelecimentos 

colaboradores, nas figuras que representam ofertas relacionadas a estes, optamos por não referenciar os links 

completos e retirar o nome verdadeiro destes locais.  
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Figura 6 – Oferta da clínica de estética [2]
51

 

 

Amanda foi apresentada a mim por Seu Manoel logo na primeira semana que visitei o 

local. Seu Manoel é um sócio e funcionário da referida clínica. Ele utiliza um dos espaços do 

estabelecimento para oferecer chás, shakes e outros produtos da Herbalife
52

, em um local que 

ele denomina de Espaço Vida Saudável, montado próximo à piscina da clínica onde acontece 

a hidroginástica. Trata-se de um ambiente ventilado, aberto e confortável, onde se iniciaram 

meus primeiros contatos com Amanda e também com Dona Lúcia, que, na época, estava 

fazendo a hidroginástica. A seguir uma foto do local: 

 

                                                 
51

  Disponível em: < http://www.peixeurbano.com.br>. 
52

 Linha de produtos “emagrecedores” naturais. 



53 

 

 

Figura 7 – Espaço Vida Saudável, localizado na Clínica de Estética X.
53

 

 

Quando conheci Amanda ela não estava usufruindo de nenhuma das promoções da 

clínica, mas de outros estabelecimentos, todavia estava visitando o local três vezes na semana 

para consumir os produtos da Hiberlife, os quais, seu Manoel denomina de “nutrição”. 

Amanda afirma que suas idas ao Espaço Vida Saudável faziam parte de sua rotina, 

principalmente no início da tarde, quando ela iria substituir a refeição do almoço por um 

shake ou um chá.  Foi enquanto ela mantinha essa rotina que me aproximei dela de forma 

mais intensa. 

Como toda pesquisa etnográfica “mantem um certo status exemplar” (CLIFFORD, 

2002, p.20)
54

, sendo necessário “sentir-se igual a”, “relacionar-se com” e “vivenciar as 

práticas do outro”. Também senti a necessidade de adotar esse mesmo percurso no meu 

trabalho, isto é, enquanto Amanda consumia os produtos de “nutrição” no Espaço Vida 

Saudável, eu tentava manter uma relação de igualdade, consumia e comprava os produtos 

também, mas no intuito de interagir e aproveitar a tranquilidade do espaço para diálogos que 

foram muito proveitosos para a minha pesquisa. Esse contato durava cerca de duas horas, três 

                                                 
53

 Foto do meu acervo pessoal. 
54

 O autor, pós-moderno, apresenta no seu trabalho a ideia de que por mais que se busque fazer uma nova 

etnografia, não se pode eliminar os princípios malinowskianos de pesquisa.  
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vezes na semana, frequência com que Amanda visitava o local. Por meio dessa maior 

aproximação com a colaboradora, passei a conviver também no dia a dia dela, cheguei a 

receber convites para ser cliente da academia que ela frequentava, para participar de aulas de 

treinamento funcional na praia de Ponta Negra – um programa semanal da rotina de Amanda 

– e, também, para visitar a sua casa. 

Com Dona Lúcia, a aproximação também ocorreu no mesmo lugar, mas de forma 

diferente. Dona Lúcia adquiriu a promoção de hidroginástica pelo site Peixe Urbano e 

começou a frequentar a Clínica de Estética. Foi nesse processo que, através da professora de 

hidroginástica do local, eu a conheci
55

. A partir daí passei a ter contato com Dona Lúcia nos 

dias em que ela ia fazer hidroginástica, duas ou três vezes na semana.  

Assim como ocorria com Amanda, os contatos com Dona Lúcia também ocorriam no 

Espaço Vida Saudável e, em algumas ocasiões, na sala de espera da clínica. Em uma dessas 

conversas, Dona Lúcia falou a respeito das formas de consumo online de suas filhas, Bárbara 

e Beatriz, e me concedeu a oportunidade de conhecê-las, além de abrir as portas para que eu 

pudesse conhecer a sua casa. Foi assim que nosso contato foi se ampliando e que pude 

adensar o material etnográfico. 

Portanto, com base nesses processos de aproximações, tensões, amizades e construção 

de material etnográfico, descrevo a respeito do consumo de ambas nos sentidos que me foram 

possíveis captar e uso esse material para entender como é que o Peixe Urbano entra em suas 

vidas. 

 

2.2 AMANDA E O CONSUMO DE ITENS “NECESSÁRIOS”.  

 

Por muito tempo, o conceito de necessidade, na maioria das abordagens das ciências 

sociais, era relacionado à noção de “utilidade básica”. Consumir algo seria relacionado quase 

que somente a fenômenos biológicos, como o alimento ou o vestir. Este tipo de abordagem a 

respeito das necessidades básicas é algo observado desde os primeiros estudos da 

antropologia, como, por exemplo, no trabalho de Malinowski: Uma Teoria Científica da 

Cultura. Nesse trabalho, o autor traz uma abordagem que leva em conta a cultura como um 

todo integrado e coerente repleto de costumes formados e construídos socialmente. Todavia, 

seu olhar sobre a cultura é efetuado em busca de definir a relação entre a realidade e as 
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 Com a convivência, passei a ter um bom relacionamento com os funcionários da clínica e, como eles sabiam 

do meu trabalho, buscavam sempre colaborar apresentando-me novos alunos. 
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necessidades humanas que são, segundo ele, apenas orgânicas e básicas (MALINOWSKI, 

1978).  

Este tipo de análise foi uma das construções da antropologia em torno das 

necessidades, mas não no sentido que pretendo tratar aqui. Neste trabalho, necessidades vão 

além de aspectos biológicos, mas elas são pensadas como tudo aquilo que é significativo para 

o consumidor, o que também, vai depender do contexto social em que este esteja inserido. 

Neste trabalho, necessidades são vistas como aspectos que devem está no centro das decisões 

e escolhas do consumidor, elas falam, antes de tudo, na subjetividade e construção social de 

cada sujeito. Fato que entendo que pode ser observado, nas vivências de Amanda e na busca 

de realização de seus desejos. 

Para Amanda, a compra no site Peixe Urbano é uma forma de preencher suas 

necessidades de consumo de maneira mais econômica. Todavia, acredito que estas 

necessidades não dizem respeito aos simplismos que se prega sobre esse termo, mas ao que 

para ela são elementos fundamentais, como procedimentos de estética e serviços de lazer. 

Duas categorias que, de acordo com algumas abordagens, seriam da ordem de elementos 

supérfluos. Porém, será justamente o valor atribuído por Amanda a essas necessidades que 

iremos discutir nesta seção. 

Abaixo, segue uma foto enviada por Amanda, pelo WhatsApp, que lista os produtos e 

serviços que ela costuma comprar no site Peixe Urbano: 
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Figura 8 – Lista de produtos e serviços consumidos por Amanda via ofertas do Peixe Urbano
56

 

 

Percebe-se a predominância de consumo nas categorias estética e lazer, mas isso tem 

relação com o próprio contexto de vida de Amanda. Quando a conheci, a primeira frase que 

ouvir a seu respeito foi: “Amanda sabe se cuidar, se importa muito com a aparência e com seu 

corpo”
57

. De fato, em nossas conversas, a colaboradora deixa claro a necessidade de sentir-se 

bem, de trabalhar para um bom funcionamento e uma boa apresentação do seu corpo. Em 

conversa realizada na Clínica de Estética X, no dia 24 de setembro de 2014, Amanda resumiu 

o seu estilo de vida com as seguintes palavras: 

 

Meu dia a dia é assim: pela manhã, acordo cedo, tomo café, geralmente 

tapioca com chia. Em seguida, faço meus procedimentos de beleza, tipo, 

meus tratamentos redutores. Quando necessário, faço limpeza de pele e 

massagens. Logo depois, à tarde, venho aqui para o espaço para tomar a 

nutrição, que substituo pelo almoço. Em seguida, ainda á tarde, geralmente 

estudo em casa, tiro à tarde para estudar e a noite vou ao cursinho estudar 

para concurso. Tive de diminuir mais o social, agora quase não saio para 

festas, só para turismo, quando preciso relaxar.  

 

Nota-se que grande parte da rotina de Amanda é dedicada a atividades que coadunam 

com a sua buscar por atingir uma beleza baseada pelos ditames da sociedade em que está 

inserida. Nesse sentido, alcançar esse objetivo contribui para que ela se sinta bem consigo 

mesma. Tendo em vista o exposto, o modo de comércio do Peixe Urbano apresentou-se para 

Amanda como uma forma de contribuição a esse processo de busca, tanto pelo fato de o site 

suprir as suas necessidades de consumo, quanto pelo fato dela justificar que ele possibilita 

uma economia financeira devido aos descontos oferecidos em cada compra. Ou seja, 

comprando no site Peixe Urbano, ela sente que está economizando e lucrando com seus 

gastos diários. Dessa forma, pode-se perceber que, por trás do suprimento de uma 

necessidade, também existe o aspecto da compra no site significar para a colaboradora que ela 

é uma boa consumidora
58

. 

Os procedimentos de estética que Amanda consumiu, conforme anteriormente 

mencionado, são comprados principalmente em ambientes promocionais, mas, quando ela não 

encontra esses produtos e/ou serviços em ofertas, isso não a impede de tentar adquiri-los de 
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 Foto recebida pelo whatsApp em outubro de 2014. 

57
 Expressão de Seu Manoel a respeito de Amanda. 

58
 Estes aspectos serão desenvolvidos mais adiante no capítulo 3, através de uma discussão teórico-metodológica 

a respeito do preço baixo enquanto um valor social. Utilizaremos outras vivências, além das de Amanda, para 

exemplificar essa hipótese. 
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outra forma. Nessas situações, é comum a colaboradora realizar pesquisas a fim de encontrar 

locais com melhores preços. 

Ainda em relação ao trecho da entrevista com Amanda, acima transcrito, destaco que a 

“nutrição” que ela menciona diz respeito aos produtos da Herbalife, vendidos por Seu 

Manoel. Já o cursinho que aparece em seu discurso faz parte, segundo ela, de seu objetivo de 

vida: estudar para passar em um concurso da Polícia Federal, aliás, foi pensando nessa ideia 

que ela afirma ter iniciado o curso de Direito. 

Observa-se que o dia a dia dessa usuária do Peixe Urbano gira em torno dos cuidados 

com o seu bem estar e de seu preparo para obter sucesso no mercado de trabalho que deseja se 

inserir - que por sinal tem relação com sua necessidade de manter uma “boa” forma física. 

Todavia, para que sua vida funcione bem, ela afirma que é preciso estar bem em todos os 

sentidos, a começar pelos cuidados com a alimentação diária. Apesar de constatar que os 

alimentos ligths são mais caros, estes fazem parte do seu consumo diário. Nesse aspecto, a 

preocupação econômica de Amanda direciona-se a tentar encontrar, dentro do seguimento de 

produtos lights, o menor preço daqueles alimentos que lhe são fundamentais. A esse respeito, 

em uma conversa realizada no dia 19 de janeiro de 2015, no pátio do condomínio onde mora, 

Amanda comentou: 

 

Comida ligth é muito cara. Eu sai do pão e aderir à tapioca com chia, mas o 

que acontece? Chia é cara. Dependendo da marca, por exemplo, aquela 

jasmine é R$ 30,00 (trinta reais) uma caixa... é assim... uma fortuna. É tanto 

que pai não quer mais que eu compre. Na última vez que eu comprei, mesmo 

sem a permissão dele, ele disse: “Pronto! Agora quem vai pagar é você!”. 

Porque... assim... eu tenho uma mensalidade, ele me dá uma mesada. Aí... 

assim... a feira, eu compro e vou lá e depois peço o dinheiro a ele e apresento 

o cupom. Então, ele paga algumas coisas e outras não. Como, por exemplo, 

ele não paga coisas que acha que não é aquilo que eu devo comprar. Ele 

avisa: tipo... não compre, senão você vai pagar. Às vezes eu compro e vou 

sabendo que, se colar, colou; se ele pagar, pagou; se não, eu tenho de pagar 

com meu dinheiro. Mas eu entendo, porque tem algumas coisas que são 

caras mesmo, mas, mesmo assim, eu já sei onde encontro a chia mais barata, 

a fruta mais barata. Tipo, já tenho uma pesquisa geral sobre os 

supermercados mais em conta. 
 

De todo jeito, Amanda tenta mostrar que busca economia, seja tentando gastar o 

mínimo possível do seu próprio dinheiro – da mesada – com alimentação ou procurando a 

melhor oferta daquilo que ela pretende consumir. O que importa para ela é sentir que está 

economizando no preenchimento de suas necessidades. Além disso, a fala de Amanda nos 

leva a refletir sobre o significado que a marca carrega para determinado consumidor.  O fato 

de nossa colaboradora valorizar, por exemplo, a compra de chia da marca Jasmine pode 
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corresponder a ficções internalizadas desse tipo de consumo em suas vivências. Segundo 

Amanda, o referido produto transmite felicidade e bem-estar, todavia, em torno de que se 

configura essa felicidade? 

Ainda no discurso de Amanda, percebe-se que a importância que ela dá a compra da 

chia não é reconhecida por seu pai – principal responsável financeiro da família. Isso 

possivelmente acontece porque ele adota uma perspectiva na qual se considera o consumo de 

alimentos baseando-se em outros aspectos sociais. 

Está discussão a respeito de necessidades de consumo é encontrada no trabalho Estar 

no tempo, estar no mundo: a vida Social dos telefones celulares em um grupo popular, de 

Sandra Rúbia Silva. Nesse trabalho, a autora apresenta alguns questionamentos que são 

pertinentes e significativos ao contexto desta pesquisa: Quem decide o que é “necessário” e o 

que é “supérfluo”? Quais as lógicas culturais por trás de tais distinções? Essas perguntas são 

respondidas em seu trabalho levando em consideração a relação do indivíduo pesquisado com 

seu ambiente social. Segundo a autora, as pessoas parecem ter direito a “exercer escolhas”, 

como acontece quando, mesmo em camadas mais populares, a compra de um telefone celular 

adquire, em alguns casos, prioridade em relação à compra de itens que seriam considerados 

básicos por aqueles que adotam a visão de que as prioridades de consumo devem ser eleitas 

levando em conta aspectos ligados à sobrevivência material. Com isso, Silva pontua que a 

compra desse aparelho vai carregar um determinado caráter de status, de prazer ou de 

sentidos variados, o que se torna importância para esse consumidor a partir do momento em 

que ele identifica o julgamento dos outros sobre suas propriedades de consumo (SILVA, 

2010). 

Nesse sentido, as necessidades que são criadas por Amanda – ou por qualquer outro 

consumidor –, mesmo sendo necessidades individuais, têm relação com seu contexto social. 

Além disso, buscam transmitir uma mensagem diante da representação que os outros fazem 

sobre determinada prática de consumo
59

. O próprio fato de sentir que está economizando 

revela um preenchimento de necessidades, já que Amanda tem em mente toda uma construção 

ideológica acerca do consumo como “maligno”. Mas, mesmo tendo esse conhecimento, ela 

continua reproduzindo atitudes “materialistas”. Em relação a compra no site Peixe Urbano, 

isso é justificado pelo fato de Amanda sentir-se autocontrolada. Sobre esta satisfação em 

economizar, em conversa realizada no Espaço Vida Saudável, dia 09 de outubro de 2014, 

Amanda afirma o seguinte fato:  
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 Em O mundo dos bens, de Douglas e Isherwwod, essas abordagens são discutidas de forma consistente. Tal 

assunto será desenvolvido mais especificamente no Capítulo 3 desta dissertação. 



59 

 

 

O tratamento que eu to fazendo hoje, se você for comprar ele no original, na 

loja, é uns R$ 1.500.000 (mil e quinhentos reais), eu paguei R$ 150,00 (cento 

e cinquenta reais). Tipo assim, é muito bom, vale a pena. É quase R$ 100,00 

(cem reais) uma seção, eu comprei não só o boche, eu comprei o mantos, a 

lipocavitação, corrente, um monte de coisa; dez seções por R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais). Foi na clínica Karina Estética, eu não conhecia, eu conheci 

por causa da promoção, como essa clínica aqui, eu conheci por causa da 

promoção e depois conheci o shake e decidir ter uma vida ainda mais saudável 

(risos).   

 

Amanda transmite satisfação em sentir que economizou ao mesmo tempo em que 

conseguiu corresponder a seus anseios de consumo. É certo que a motivação que levou 

Amanda a comprar no site teve relação com o preço baixo da promoção, mas o motivo 

principal está relacionado àquilo que, antes de tudo, ela quer transmitir e preencher com essa 

aquisição.  Foi pensando nesses caminhos que Amanda comprou, no ano de 2011, uma 

promoção na clínica que a conheci. Segundo a colaboradora, a clínica estava oferecendo uma 

promoção pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que equivaleria a um pacote com 

quarenta massagens redutoras, um valor bastante reduzido em comparação com o original, o 

que, para ela, redundaria em economia e na aquisição de um consumo cotidiano.  

Ainda, sobre formas de buscar economia, em conversas realizadas com Amanda, ela 

revela que conhece e costuma comprar produtos em um lugar que oferece economia em 

produtos de qualidade, o Free Shops
60

. Amanda gosta muito de viajar para fora do país, passa 

o ano juntando dinheiro e acumulando milhas através de compras com cartão de crédito para 

conseguir um grande desconto
61

, uma forma de gastar menos e realizar seus sonhos. A 

propósito, um dos sonhos de Amanda é conhecer o mundo e, diante disso, pelo menos uma 

vez por ano, faz uma viajem internacional. Nesse processo, sempre visita os referidos Free 

Shops, como mencionado em uma entrevista realizada na Clínica de Estética X, no dia 04 de 

novembro de 2014:  

 

Amanda: Quando você viaja internacional, seja para onde for, você passa 

dentro do aeroporto internacional, que tem um shopping que chama-se Free 

Shop, nele você compra os produtos, seja ele de todas as marcas, tudo, 

perfumaria, hidratante, roupa, tênis, relógio, tudo, tudo, tudo sem imposto. 

Então, às vezes, você vai comprar um perfume de quinhentos reais, você 

compra por duzentos, cento e cinquenta, no Free Shop, porque praticamente 
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 Lojas localizadas no interior de salas de embarque de aeroportos onde produtos são vendidos com a isenção ou 

redução de impostos.  
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 A maioria das operadoras de Cartão de Crédito fornece pontos, como benefício aos clientes, sempre que estes 

realizam uma compra com o cartão. Em geral, o cliente ganha um ponto para cada dólar gasto. Esses pontos 

podem ser convertidos em milhas aéreas que são utilizadas como moeda para compra de passagens de avião. 
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sessenta por cento do valor é de impostos que eles pagam. Então, eu fiz 

muitas compras no Free Shop. Na minha última viajem para o Chile comprei 

muita coisa: comprei bolsa, maquiagem da Mac, comprei uns cinco batons 

da Mac, comprei três sombras da Mac, Blush, tudo que tem direito, eu estava 

assim meia zero de maquiagem. Então, assim, aproveitei geral. [...] O bom 

de comprar lá também é bebidas, é fantástico, todo mundo traz uma caixa de 

tudo, por exemplo, Green Label, que é o verde né? Que você compra aqui 

por trezentos e cinquenta você compra lá por cento e cinquenta, ai o povo 

faz a festa. Eu gosto muito de vodka, não gosto de uísque, então eu trazia 

minhas vodkas tudinho, trazia Absolut. Eu comprava lá por trinta e dois 

reais, aqui é sessenta, setenta, tudo por causa de imposto. Tem gente que eu 

conheço que faz viajem internacional só para compras. Eu tenho uma prima, 

ela não mora aqui, mas ela faz assim. Pronto, um amigo meu disse que o PS4 

era assim cinco mil, só que, se ele fosse até os Estados Unidos e voltasse, ele 

conseguiria comprar e voltar e pagar a viajem com esse dinheiro. Você está 

entendendo? Tipo assim, era mais vantagem ele comprar o Playstation 4 por 

mil reais, ia e voltava e ainda pagava a viajem, porque no Brasil é muito 

caro, muito imposto, não tem muita vantagem não, comprar esssas coisas por 

aqui. 

 

As compras em Free Shops para Amanda são tão valorizadas – em termos de 

preencher suas necessidades e em termos econômicos– quanto o uso do site Peixe Urbano. 

Essas lojas configuram-se como ambientes que lhe permitem a oportunidade de comprar o 

que precisa de forma que possa ter menos gastos financeiros. Com isso, Amanda afirma que 

quando está nesse ambiente de compras, o desejo é comprar todas as bebidas que gosta, 

porque pensa que não vai conseguir o mesmo valor em outro ambiente de compra, 

principalmente por causa das marcas dos produtos, que acredito, correspondem a anseios 

como: usar a maquiagem da Mac Cosméticos, como uma forma dela sentir-se mais bela ou 

tomar o destilado de marca famosa (Absolut; Green Label), como um modo de Amanda 

evidenciar que tem bom gosto. Tudo isso seria condizente com os cuidados com corpo, com a 

beleza e a valorização do lazer que podem ser observados nas escolhas cotidianas de Amanda. 

Todavia, consumir os referidos produtos revela a representação que essas marcas têm para 

Amanda e como a influência de ideologias sociais sobre esse tipo de produto são importantes 

no seu processo de escolha cotidiano.  

O desejo e anseio da compra desses produtos para Amanda remete-me às análises de 

Colin Campbell em A Ética Protestante e o Espírito do Consumismo Moderno. Neste estudo, 

o autor tece uma abordagem que leva em conta o comportamento do consumidor moderno 

baseado em uma constante criação de necessidades reinventadas pelo que se vê
62

. De acordo 

com o autor: 
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das imagens e dos efeitos da propaganda nas conjunturas sociais. 
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As imagens guiadas pela imaginação são guardadas na memória levando 

ou criando o desejo. No hedonismo moderno e auto-ilusivo, o indivíduo é 

um artista da imaginação [...] alguém que tira imagem da memória ou das 

circunstâncias existentes e as redistribuir ou as aperfeiçoa de outra 

maneira em sua mente, de tal modo que elas se tornam distintamente 

agradáveis [...]. Dessa forma, o sujeito passa a ser o artista do sonho, cria 

uma ilusão que parece falso, ao mesmo tempo em que, verdadeira. 

Todavia, [...] não apenas o homem moderno colhe prazer em suas 

fantasias, mas, deleitando-se com elas, muda radicalmente sua concepção 

do lugar do prazer na vida real. (CAMPBELL, 2001, p. 114- 115). 

 

 

Nesse caso, a ideia do belo aje no momento de escolha do consumidor, mesmo que 

seja só por alguns segundos ou o tempo suficiente para a criação de um anseio que pode levar, 

associado a outros fatores, o sujeito a consumir. Com isso, as necessidades criadas são sempre 

reinventadas e só podem ser manipuladas pelos significados simbólicos que estão vinculadas 

a elas. No site Peixe Urbano não é diferente, a propaganda além de tentar tocar o lado afetivo 

do sujeito, ainda o leva a um olhar romantizado sobre o produto. 

Ainda sobre esse tema dos anseios e necessidades dos consumidores, pude observar 

outra forma de devaneio de Amanda em uma ocasião no Espaço Vida Saudável. Enquanto 

conversava com Seu Manoel e Gustavo, este, um dos frequentadores do espaço, Amanda 

chegou toda entusiasmada com uma sacola cheia de compras. As sacolas possuíam o slogan 

de uma loja que há algum tempo atrás era considerada como sendo bastante “elitizada”, 

vendendo produtos caros e de marca: a Cidade Center
63

. Atualmente, esta loja dispõe de 

produtos acessíveis a qualquer classe econômica, inclusive, vende bijuterias a preços 

semelhantes aos encontrados em camelódromos. Isso, inclusive, foi observado por Amanda, 

que comentou que a loja oferece produtos caros quando diz respeito a roupas de festas, mas as 

demais roupas e acessórios, como bijuterias em geral, sapatos, óculos ou cintos, são 

considerados acessíveis no sentido de serem baratos. 

Ao mostrar as sacolas, Amanda expressou-se da seguinte forma: “Gente, não resisti, 

quando vinha para cá, no caminho da Prudente de Morais, olhei a vitrine da Aliança Center e 

tive que descer do carro, quando olho todas aquelas bijuterias, não resisto”. Ela retirou das 

embalagens três pares de brincos e dois cintos e, em seguida, revelou o valor, comparou a 

qualidade com os demais produtos que ela costuma comprar e transmitiu satisfação diante 

daquele ato de consumo. Além disso, afirmou que não faz questão em comprar roupas, disse 

já ter roupas demais, mas como estava no local, resolveu comprar bijuterias pensando em 
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 Cidade Center (nome fictício) tem duas sedes em Natal. Uma na Avenida Prudente de Morais e a outra no 

Bairro de Capim Macio.  
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variar ainda mais os looks que já possui. Segundo ela, quando coloca um acessório, por mais 

simples que seja, a mulher muda completamente a roupa que está usando.  

Nesses relatos, continuamos identificando o consumo de Amanda em relação ao que 

ela julga ser necessidade e principalmente ao papel da beleza em sua vida. Suas escolhas 

revelam, comunicam e significam suas compras. Os gastos com estética para ela não podem 

ser considerados como supérfluos. Na verdade, trata-se de uma necessidade criada pelos 

hábitos, costumes e maneiras de viver e, antes de tudo, pela própria significação que ela 

atribui à situação de consumo que está vivenciando. Em uma de nossas conversas realizada no 

Espaço Vida Saudável
64

, Amanda reflete:  

 

Desde adolescente, não criança, mas adolescente, eu buscava uma perfeição 

no corpo, não sei, acho que adquiri da mídia. É que a mídia... você sabe 

como é, não é?... prega que você tem de ser perfeito. Então, desde 

adolescente que eu sempre quis buscar isso. Eu já fiz e faço de tudo o 

possível para buscar essa perfeição. Eu tentei buscar através dessas formas 

de estética, como mais uma forma de conseguir o que eu desejo, que é ter o 

corpo legal, e realmente ele cumpre o que diz. Então é por isso que eu 

sempre busco esses procedimentos estéticos. Então assim, eu comigo mesma 

que sempre busquei isso, sempre procurei saber sobre a alimentação, 

leituras, vários livros, de tudo. Então, essas leituras me buscaram a correr 

atrás desses procedimentos. 

 

 

Enquanto Amanda fala dos seus hábitos, da sua história, faz a seguinte afirmação: 

“não sei, acho que adquiri da mídia. É que a mídia... você sabe como é, não é?... prega que 

você tem de ser perfeito”. Com isso, ela justifica que esse seu comportamento tem relação 

com o papel da mídia no cotidiano do consumidor, mas, mesmo assim, ela continua aceitando 

essa situação. Seu comportamento nos leva a pensar em tensões em torno de visões 

consumeristas
65

, sobre as quais ela está ciente, mas não chega, de fato, a adotá-las, pois não 

mudou seu comportamento. Nesse sentido, suas ações não condizem com suas ideias e 

Amanda continua sendo impregnada pelos ditames da mídia e pelas necessidades que ela 

mesma sente de fazer parte do contexto social de determinado consumo, isto é, o consumo de 
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 Conversa realizada dia 11 de dezembro de 2014. 
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 Consumerismo é movimento social, um termo que comporta uma significação muito abrangente, mas de 

acordo com Santos (apud, HARRINSON, 2010, p.08) carrega categorias que traduzem alguma “modalidade de 

ação coletiva dos cidadãos, como: consumo consciente; consumo sustentável; consumo ético; consumo 

responsável; organizações de consumidores; testes de produtos; e movimentos sociais”. De forma geral, 

consumerismo é um tipo de comportamento oposto ao consumismo, caracterizado por um consumo racional, 

controlado e responsável.  No caso de Amanda, este termo se liga a impressão que ela sente em ser ciente de 

seus consumos, uma visão delineada pela menor dependência em relação ao consumo, fato que, como 

observado, não procede na prática. 
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produtos e serviços que a levem a ter um corpo saudável e convencionalmente belo, 

inspirados por instituições que transmitem regras facilmente interiorizadas por ela. Assim, 

mesmo que julgue conhecer a realidade dos fatos, ela deixa-se conduzir por postulados 

midiáticos e, mesmo sem que perceba, valoriza hábitos impregnados que fazem da beleza 

uma rotulação de tipos ideais. 

 

2.2.1 APARÊNCIA EM PRIMEIRO LUGAR: A RELAÇÃO DE PRAZER COM O 

CONSUMO E A BUSCA PELA BELEZA. 

 

Conforme mencionado na seção anterior, o consumo na vida de Amanda, diz respeito 

principalmente a duas categorias: beleza e lazer. Esses aspectos estão presentes em todas as 

suas vivências. Nesse sentido, ela chegou a comentar que em uma época de sua vida estava 

totalmente alucinada por cuidar do seu corpo, emagrecer e sentir-se melhor consigo mesma. 

Nesse período, tomou a decisão de não sair para restaurantes e evitar locais que lhe 

conduzissem a algum tipo de desejo de beber ou comer algo que prejudicasse ainda mais sua 

tentativa de emagrecer. Ela afirma, que naquela época ficou fã do estilo Fitness de prática de 

exercícios
66

 e de uma boa alimentação: 

 

Teve uma época em que eu era assim, marombeira, só queria saber de 

malhar e de tomar suplemento, de fazer dieta e de exercícios. Assim, eu 

estava neurada, foi até na época em que eu conheci meu namorado e, 

inclusive, quem tirou eu das minhas neuras foi ele, tipo, eu tinha muitas 

restrições, não podia isso, não podia aquilo, não podia isso, ai eu meio que 

fui deixando para poder ser uma pessoa mais sociável. Eu nem saia de casa 

às vezes porque não podia comer, não queria, e ficava nisso. Coisa de doido 

[risos] mas agora estou tranquila
67

.  

 

 

Mais uma vez pude perceber como as escolhas de Amanda a levam a fazer uma 

avaliação sobre o que considera certo ou errado.  Para ela, mulher tem de ser consciente em 

relação a seu corpo, mas também tem de fugir de fanatismos e patologias, algo que ela mesma 

julga que demorou um pouco para fazer. Contudo, admite que, pelo fato de ter adquirido uma 
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 A respeito do Fitness adotado pelas academias de ginásticas, Fábio Saba define que esse conceito “está ligado 

aos desempenhos físico e ao atlético. Tem como objetivo principal fortalecer a melhora estética do aluno. A 

maioria das ações dos profissionais está direcionada para benefícios estéticos. No dia-a-dia do atendimento, os 

ganhos estéticos (emagrecimento, aumento de massa muscular, etc.) são valorizados em vários momentos” 

(SABA, 2006, p. 143) 
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 Conversa realizada no Espaço Vida Saudável dia 07 de outubro de 2014. 
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“boa consciência” a acerca dos seus receios e “neuras” em relação ao seu corpo, atualmente 

não se considera mais como “marombeira”. 

Mas, como vimos, as escolhas de Amanda continuam sendo regidas pelo que ela 

mesma considera como certo para representar o perfil da mulher. Amanda continua tendo em 

sua mente que o corpo sarado deve ser seu alvo e, realmente, não identifica que isso é parte de 

regras sociais impostas e legitimadas pela sociedade em relação aos padrões convencionais de 

beleza. Como exemplo dessa percepção, em vários momentos de nossas conversas ela 

destacava a necessidade da mulher ser bem cuidada, chega a afirmar que, independente da 

mulher está vestindo uma roupa de marca ou usando algo muito básico, se ela estiver bem 

fisicamente e esteticamente, qualquer vestimenta lhe cairá bem também e ela irá sentir-se 

bem.  

No entanto, ficou claro que a reflexão aqui desenvolvida acerca do comportamento de 

consumo de Amanda não compactua com o que é considerado por ela mesma, o “sentir-se” 

bem tem relação com uma série de problematizações acerca do consumo e o valor de produtos 

caros, mesmo acessível a preços mais baixos, tem significados importantes para Amanda.  

Nessa perspectiva, em relação ao site Peixe Urbano, comprar serviços e itens de 

tratamento estético é algo que faz Amanda sentir-se bem fisicamente, e isso tem relação com 

sentir que está dentro dos padrões de beleza de uma mulher perfeita. Ela afirma em entrevista, 

realizada no Espaço Vida Saudável, dia 09 de outubro de 2014, 

 

Na teoria [risos] eu só compro o que preciso, até porque eu gosto de fazer 

compras, mas, hoje, a única coisa que eu não deixo de comprar são meus 

tratamentos estéticos. Estou comprando frequentemente. Até hoje eu compro 

e se tiver uma promoção boa, eu aproveito sim. Eu só não vou comprar 

agora a desse salão porque eu ainda estou usando alguns cupons de outros 

salões. Hoje mesmo eu fiz carboxo, lipocavitação, massagem, que serve tudo 

para reduzir. Pronto, essa lipocavitação, ela tem tipo uns pré-requisitos, você 

não pode fazer ela sem está fazendo atividade física porque ela sobrecarrega 

o rim e o fígado. Porque, assim, no que você faz o ultrassom, ela vai 

metabolizar para alguma coisa, a gordura vai para algum lugar, então a 

gordura vai para o fígado e sobrecarrega, então, por isso que você tem de 

fazer atividade física para eliminar, entende? Seja no suor, na urina, na 

corrente sanguínea, entendeu? Nos anúncios você logo identifica esse como 

um dos pré-requisitos. Mas, na verdade, tudo isso é uma associação. Não 

adianta você fazer um monte de procedimentos desses e morrer de comer e 

não malhar. Por isso, faço tudo. 

 

Esta atribuição de Amanda à beleza, nos faz lembrar das discussões de Gilberto Velho 

a respeito do campo de possibilidades. Como afirma Velho (2013), por trás da memória, 

trajetória e identidade do indivíduo, revela-se um projeto, uma expectativa em alcançar algo a 
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partir do campo de possibilidades que este sujeito tem. O sentido da trajetória de Amanda em 

relação à beleza, suas ideologias e memória, revelam um projeto de ser bonita, ser perfeita e 

corresponder ao perfil de mulher bem cuidada que para ela, é tão importante e que de forma 

geral é reflexo da sua posição social. Como afirma Velho, “A trajetória do indivíduo passa a 

ter um significado crucial como elemento não mais contido, mas constituidor da sociedade” 

(VELHO, 1987, 64). 

Nesse caso, à noção de projeto discutida por Velho (1987) nos leva a pensar nas 

escolhas de Amanda, que condiz com a ideia de ser saudável e ter aparência esteticamente 

perfeita. Ela teria a possibilidade de, para atingir esse objetivo, ter investido em outros meios, 

vivenciado outros percursos, mas a compra de estética foi seu principal caminho para o 

alcance de suas metas. Nesse caso, o consumo pelo site Peixe Urbano vem a ser um dos 

campos de possibilidades para o alcance deste objetivo. Penso nesse campo de possibilidade, 

aqui, como uma categoria que dá conta das condições reais em que as pessoas vivem e das 

possibilidades socialmente colocadas para elas. Dentre essas possibilidades, algumas podem 

ser acionadas por escolhas e/ou por rejeições delas ou de seu grupo, outras não.  

 Amanda acionou as possibilidades que lhe eram possíveis, suas escolhas são 

marcadas pela sua posição econômica e social. A mesma se considera de classe média, não 

trabalha mais tem uma mesada que serve para seus gastos diários. Ela não é dona de casa, é 

solteira e tem como única preocupação cuidar de si mesma, ou seja, suas escolhas são reflexos 

também de sua posição enquanto sujeito de uma sociedade e pertencente a um grupo social. 

Se, por exemplo, Amanda estivesse em outro contexto, fosse considerada de classe baixa ou 

sem condições financeiras e ainda tivesse que dar conta das necessidades familiares, não seria 

possível simplesmente optar por esse tipo de consumo, a menos que ela tivesse condições de 

priorizar, de alguma forma, este tipo de necessidade. Mas, se fosse esse o caso, 

inevitavelmente, dada essa posição socioeconômica, esse consumo não se daria com o mesmo 

grau de intensidade adotado por Amanda em sua real condição.  

Mesmo que, para Amanda, o corpo tenha a sua marca de individualidade, ela apropria-

se da técnica que a sociedade prega atualmente e a valoriza em tempos diferentes. Quando 

falo em técnica, refiro-me a mesma enquanto um artefato que, regido pelos indivíduos, dá 

sentido às relações, não apenas enquanto meros instrumentos. As análises de Mauss (2003) 

evidenciam bem este aspecto ao revelar cada parte do corpo como uma apropriação de cada 

sociedade, ou seja, cada cultura, enquanto “totalidade”, faz diversas representações do corpo – 

formas de sentar, formas de a mulher dar a luz, do homem usar as mãos, dentre diversas 

outras. Mas todas essas representações são regidas pela apropriação de fatos totais e sociais 
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enquanto regras culturais.  Cada cultura tem capacidade de desenvolver e educar seus corpos, 

adaptá-los a distintos usos, como técnicas corporais. No Brasil, as ideologias consideram o 

perfil feminino a partir de um corpo “sarado”, “malhado”, e acabam fazendo com que as 

mulheres reinventem novas técnicas para cumprir com o proposto por esses discursos.  

 

O corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. Ou, mais 

exatamente, sem falar de instrumento: O primeiro e o mais natural objeto 

técnico, e ao mesmo tempo meio técnico, do homem, é seu corpo [...] Essa 

adaptação constante a um objeto, físico, mecânico e químico [...] é efetuada 

numa série de atos montados, e montados no indivíduo não simplesmente 

por ele próprio, mas por toda parte a sua educação, por toda a sociedade da 

qual faz parte, conforme o lugar que nela ocupa. (MAUSS, 2003, p. 407- 

408).  

 

Mauss examina que existem diversas classificações que envolvem a técnica do corpo e 

que “antes das técnicas de instrumentos, há o conjunto das técnicas do corpo” (MAUSS, 

2003, p.407). Técnica, de acordo com o autor, é tudo aquilo que o homem descobre e que é 

extensão das suas formas de comportamento. Os seres humanos sempre usaram e criaram 

ferramentas a partir do que o corpo lhe permitia acesso. Desde o momento em que o homem 

descobriu o movimento das mãos ele transformou em técnica cada parte do seu corpo
68

. Nesse 

caso, de forma geral, manter o corpo “bem cuidado”, para Amanda, é uma técnica em busca 

de corresponder às ideologias contemporâneas. Em outras sociedades, a técnica enquanto 

forma do corpo tem outras estruturas. 

De acordo com a socióloga Ana Lúcia de Castro, em sua tese de doutorado Culto ao 

Corpo e Sociedade: Mídia, Cultura de Consumo e Estilo de Vida, o culto ao corpo “pode ser 

entendido como uma relação dos indivíduos com seus corpos que tem como preocupação 

básica o seu modelamento, a fim de aproximá-lo o máximo possível do padrão de beleza 

estabelecido” (CASTRO, 2001, p. 14). Esse culto seria uma prática que envolve todas as 

tentativas de busca pela beleza, por um corpo bonito e saudável. E, conforme percebemos, 

esses comportamentos são observados nas práticas de Amanda. 

Para Castro (2001), esses padrões devem também ser considerados como uma cultura, 

que de certa forma não deixa de ser hegemônica e subordinada por classes sociais, 

principalmente no que diz respeito a mídias e outros meios de comunicação. Como Amanda 

chegou a afirmar em discussões anteriores, ela é ciente do papel que a mídia tem sobre suas 
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 Essa ideia pode ser observada no filme franco-canadense Le guerre du feu (A Guerra do fogo). A obra, 

dirigida por Jean-Jacques Annaud e roteirizada por Gérard Brach e J. H. Rosny, mostra os modos de vida de 

duas tribos de hominídeos da pré-história. 



67 

 

escolhas, mas, ao mesmo tempo, percebe-se que se são escolhas, mesmo que sejam julgadas 

como “racionais”, elas são realizações pessoais criadas por necessidades contextuais. 

Ainda de acordo com Castro, “a preocupação com o corpo esbelto – sinônimo de 

corpo saudável –, na contemporaneidade, pode ser compreendida como algo que diz respeito 

à condição do indivíduo na contemporaneidade” (CASTRO, 2001, p.27). Neste trabalho, não 

pretendo discutir o papel do corpo e de seus avanços nas sociedades – o que merecia uma 

análise bem mais aprofundada. Busco, portanto, apenas relacionar esse papel à vivência de 

Amanda e pensar em como essas vivências são ideologias de tempos e culturas diversificadas, 

pensando ainda em como os corpos são manipulados culturalmente e usados de maneira 

particular em cada sociedade. No caso da nossa, as regras de beleza e de um corpo saudável, 

programadas pelas mais diversas instituições, também são adaptadas e ressignificadas pelos 

sujeitos em seus contextos sociais e épocas históricas. 

Em relação à Amanda, essa valoração ao corpo pode ser observada nas suas próprias 

escolhas e vivências cotidianas. Destacamos que, durante o percurso em que ela estava 

colaborando com a minha pesquisa, a sua família mudou de residência, eles saíram de uma 

casa em via aberta para um condomínio fechado, algo que, segundo a colaboradora, já vinha 

sendo planejado há bastante tempo pela sua família. Seu pai havia se aposentado 

recentemente e ela o convenceu a realizar este sonho. Amanda comenta que ela mesma se 

responsabilizou em procurar o local, pesquisar o melhor preço e adquirir o melhor conforto 

para o que ela esperava.  

Em janeiro de 2015, fui convidada por Amanda para ir até a sua casa nova e, para 

minha surpresa, o ambiente que ela passou a morar falava muito mais sobre ela do que eu 

esperava. Um condomínio fechado, rodeado de quadras de esporte, piscinas, academia de 

ginástica bem equipada, ambiente para festas, espaço para caminhadas, professores de 

hidroginástica, de pilates e de funcional. Ou seja, o lugar que ela escolheu para morar 

expressava totalmente seu estilo de vida. Enquanto passeávamos e conversávamos no pátio do 

condomínio, Amanda mostrava-me cada detalhe, apresentava-me cada espaço e revelava o 

prazer de morar naquele lugar, principalmente pelo fato de estar cercada pelos ambientes que 

necessita para satisfazer suas necessidades e anseios mencionados até aqui. Como ela mesma 

comenta, 

Tudo que faz parte da minha rotina está agora a menos de 100 metros de 

distância, bastando apenas descer pelo elevador. É isso que sempre falo para 

minha mãe, afinal, seria bom ela se exercitar também e agora, com tudo a 
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disposição, ficou mais fácil ainda. O dinheiro compensa quando se tem esse 

conforto
69

. 

 

 

Nesse caso, podemos interpretar mais uma vez, como o valor de algo para Amanda é 

menor quando se leva em conta o preenchimento de seus anseios de consumo. Ela afirma que, 

antes de mudar-se, chegou a pesquisar o menor preço de tudo, mas valorizou a qualidade do 

local e o bem-estar por ele proporcionado. Segundo ela, o lugar que escolheu para morar faria 

com que gastasse menos em outros aspectos, já que o imóvel está em um condomínio que 

comporta a maioria dos ambientes que ela costuma utilizar para suprir seus anseios, tanto no 

que condiz às questões estéticas – academia, pilates, quadras de esportes, etc. – quanto no que 

se refere ao lazer – piscina, parque, praças, etc. Todavia, para membros de quadros sociais 

com um menor poder aquisitivo tal ato de compra estaria longe de ser visto como uma 

possibilidade ou alternativa de consumo.  

 

2.2.2 LAZER E BEM ESTAR: A COMPRA NO PEIXE URBANO “PREENCHENDO O 

TEMPO LIVRE”.  

 

 A outra necessidade de consumo destacada por Amanda, em relação às ofertas do site 

Peixe Urbano, diz respeito à busca por serviços voltados para o seu lazer, que, por sinal, não 

deixa de fazer parte no seu imaginário sobre beleza. Segundo ela, o lazer é bom para relaxar, 

descontrair e para está bem consigo mesma. Apesar da compra de itens dessa categoria no site 

Peixe Urbano não ter a mesma intensidade que teve os produtos e serviços relacionados à 

estética, ela também destaca a importância deste consumo.  

Segundo Amanda, logo no começo das compras no site Peixe Urbano ela via muitas 

promoções interessantes sobre viagens e hospedagens em lugares diferentes
70

, lugares que 

pareciam aconchegantes e que lhe chamavam a atenção. Ofertas desse tipo de serviço 

despertavam bastante o seu interesse e ela costumava adquiri-las. A usuária do site afirma que 

usava aquele momento para “recompor as energias”, pois, para ela, ter momentos de 

descontração é fundamental para uma boa qualidade de vida. Enquanto conversávamos sobre 

minha pesquisa no Espaço Vida Saudável, dia 24 de setembro de 2014, ela faz a seguinte 

afirmação:  
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 Conversa realizada em 19 de Janeiro de 2015, no pátio do condomínio onde se encontra a atual casa de 

Amanda.  
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 Essa ideia será retomada mais adiante visto a preocupação de Amanda em afirmar as mudanças no site. 



69 

 

O que eu mais gosto de comprar é estético, mas já comprei suplemento 

também, quando tem promoção de suplemento, nacional, eu compro. Sim! 

viagens, viche! Viagem eu comprei muitas, mas não para fora do país. O 

aéreo eu não sei, eu prefiro o que é pacote de hotel local, eu comprei uns 10, 

comprei vários, vários, vários, de hotéis. Eu acho que Pipa eu comprei umas 

quatro hospedagens e, realmente, os lugares correspondiam ao que o site 

divulgava, todos eles foram muitos confortáveis, sai de lá bem melhor. 

 

O aéreo que Amanda refere-se diz respeito a viagens que fosse necessário incluir 

passagens de avião. Apesar de o site Peixe Urbano oferecer viagens com passagens por um 

preço bom, ela sente-se insegurança em comprar esse tipo de pacote, devido afirmar que uma 

viagem aérea deve ser bem programada e o site não colabora para isso. Inclusive, em relação 

a viagens internacionais, ela prefere juntar milhas no seu cartão de crédito e se programar 

bem. Nesse caso, mas uma vez identificamos que o site Peixe Urbano é menos um 

proporcionador de descontos e mais uma plataforma que recebe os mais diversos significados 

pelos sujeitos sociais. 

Ainda a respeito da busca de lazer e descontração, Amanda afirma que pelo menos 

uma vez ao ano faz viagens internacionais e sempre que sente vontade faz viagens locais. A 

última viagem que fez para fora do Brasil foi para o Chile. O destino foi escolhido por causa 

de uma de suas metas, Amanda tinha um grande desejo de esquiar. Nesse sentido, a nossa 

colaboradora passa a imagem de um sujeito cosmopolita. Sempre que surge o interesse de 

viajar para um determinado país, ela tenta antes conhecer a cultura para que durante a viagem 

vivencie os elementos dessa cultura. Com isso, nessa última viagem, a pesquisa desenvolvida 

por Amanda foi direcionada às práticas de lazer no Chile.  

De acordo com Amanda, ela passou um bom tempo juntando milhas para comprar as 

passagens aéreas e dinheiro para arcar com as despesas básicas inerentes a sua permanência 

no Chile e para poder esquiar. Isso porque, segundo ela, precisaria pagar o equivalente a cerca 

de R$800,00 (oitocentos reais) para realizar o seu sonho de esquiar. Amanda disse que esse 

pode parecer um valor absurdo, mas o que importa é que seria um momento único. Ou seja, 

podemos analisar esse ato de consumo como preenchimento de uma necessidade criada há 

muito tempo e a realização de um anseio
71

. A colaboradora afirma que chegou a receber 

algumas críticas de parentes, devido esses terem achado o valor pago por ela pela sessão de 

esqui bastante elevado. Mas, para Amanda, o que importava era sentir que poderia 

experimentar ou vivenciar determinado consumo. De qualquer forma, esse processo carrega 

alguma satisfação ligada às duas principais categorias de consumo diários de Amanda – os 
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 Aqui, refiro-me mais uma vez ao conceito de “anseio” conforme os postulados de Colin Campbell (2001). 
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cuidados com o corpo, por ser uma prática esportiva, e o lazer, por ser um elemento de 

realização pessoal e social. Nesse sentido, Amanda sente prazer com esses tipos de consumo, 

bem como representa papéis condizentes a sua posição social, que são reconhecidos como 

inerentes ao sujeito de “bom gosto” e cosmopolita.  

Esta valoração do prazer através do consumo, bem como a significação que os 

indivíduos fazem deste, vêm se desenvolvendo com o passar do tempo. Há algumas décadas, 

lazer, diversão ou qualquer forma de prazer eram considerados como ócio, preguiça ou 

privilégio apenas de algumas classes que teriam tempo para “desperdiçar”. Aos poucos, 

atividades de lazer foram virando modos de vida em sociedade, tendo consequências 

marcantes e significativas para aqueles que consomem tais atividades. 

A fim de fundamentarmos essa discussão, destacamos um dos primeiros estudos 

urbanos em torno dessa temática. Trata-se do trabalho Festa no pedaço: cultura popular e 

lazer na cidade, de José Guilherme Cantor Magnani. O autor pode ser considerado um dos 

primeiros antropólogos a analisar essas evidências atuais relacionadas ao lazer e a realizar um 

estudo antropológico sobre o “tempo livre”. Magnani (2003) revelou como as práticas de 

lazer merecem ser analisadas além do simplismo que se perpetua nas sociedades ocidentais. 

Para ele, essas práticas configuram-se como marca fundamental na vida em sociedade. No 

referido trabalho, que aborda as formas de lazer nas classes populares, o antropólogo analisa, 

por exemplo, o circo como espaço fundamental para falar do lazer como algo tão significativo 

quanto o trabalho ou a política. O autor reflete que, aos poucos,  

 

a questão do tempo livre assumiu lugar privilegiado na atual agenda: o  

volume, alcance e sofisticação das inúmeras formas por meio das quais se 

utiliza aquela parcela de tempo liberado das obrigações socialmente 

determinadas fazem do lazer  tema de reflexão sobre o próprio significado da 

sociedade contemporânea, sobre as possibilidades que abrem os impasses 

que acirra (MAGNANI, 2003, p.11).  

 

 

Dessa forma, Magnani (2003) trouxe uma nova abordagem sobre o tempo livre, 

associando o lazer não mais a um comportamento ocioso, mas correspondendo-o a busca pelo 

prazer, que depende dos significados contextuais e individuais dos sujeitos. Ou seja, os 

indivíduos atribuem significados variados a idas a bailes, ao circo e a partidas de futebol, bem 

como a práticas de leitura e a viagens, e até mesmo ao simples ato de dormir.  No caso de 

Amanda, a estética e diversões significam da mesma forma, sendo que a última pode ser 

avaliada como um “preenchimento do seu tempo livre”. Assim, esse fenômeno não envolve 
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apenas a criação, existência e satisfação das necessidades individuais, o lazer envolve também 

hábitos de consumo, ligados a estilos de vida. 

A obra Teoria da Classe Ociosa, de Thorstein Veblen, pode ser considerada como 

uma das primeiras a relacionar o surgimento do lazer na sociedade de consumo. Segundo 

Veblen (1974), nas primeiras formas de sociedade, o lazer seria considerado ócio, pois estaria 

relacionado a tudo aquilo que não seria trabalho produtivo. Ele fornece como exemplo disso 

os estágios da “cultura bárbara”, onde as funções dos sujeitos eram divididas com base em 

estratificações sociais; enquanto os homens desempenhavam funções direcionadas a caça, as 

mulheres tinham como tarefas as atividades rotineiras. Nesse contexto, era essa divisão entre 

trabalho masculino e feminino que desencadeava no dualismo entre ócio e ocupação 

produtiva. 

Ainda dialogando com as considerações de Veblen (1974), temos que, com o 

surgimento da divisão de classes, o ócio passou a ser medido pela força pecuniária e como um 

fator importante de diferenciação do trabalho útil. Os sujeitos passavam a trabalhar para 

representar um status de que poderiam adquirir determinada riqueza e essa relação foi 

fundamental para a formação e desenvolvimento das práticas de lazer como forma de 

consumo. Até esse momento, somente as classe “consideradas superiores” – aquelas que 

podiam isentar-se do trabalho útil – consumiam desejos e necessidades de consumo e de lazer. 

Enquanto isso, as demais classes sociais buscavam imitar os hábitos de consumo da 

burguesia, o chefe de famílias de classe média via-se obrigado a trabalhar excessivamente 

para garantir, em nome de sua boa reputação, o ócio e o consumo da esposa e dos filhos.  

Nas nossas sociedades, como afirma Taschner (2009), o elo entre lazer, cultura e 

consumo é facilmente perceptível, na medida em que a própria categoria de lazer está 

marcada pela mercantilização de coisas e pessoas. No trabalho Lazer, Cultura e Consumo, 

Taschner faz uma análise do lazer e do consumo relacionados a alguns aspectos como o 

urbanismo. De acordo com a autora, com o surgimento de lojas departamento
72

, presenciamos 

o aumento do interesse das pessoas a buscarem formas de preencher seu tempo olhando 

vitrines e imaginando-se em uma compra. Nessa época – e ainda nos dias atuais –, sair para 

fazer compras configura-se como algo prazeroso, seja pela autossatisfação do sujeito ou pelo 

fato dessa satisfação está relacionada a uma postura de apresentação de suas formas de 

consumo para a sociedade. Atualmente, pela forma como o lazer é vendido pela mídia, a 
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 Segundo a autora, essas lojas tinham “lindas vitrines no exterior e displays dentro da loja. Vidro, cor, luz  

foram os novos elementos usados com profusão nas fachadas. Todas as possíveis  barreiras entre o consumidor  

e a loja propriamente dita, foram  removidas: escadas, degraus [...] facilitavam a circulação” (TASCHNER, 

2009, p. 85-86).  
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necessidade de acesso a esse tipo de consumo é cada vez mais comum aos sujeitos de nosso 

tempo. Todavia, Taschner destaca que no contexto atual de forte desemprego populacional, a 

própria questão da utilização do lazer enquanto consumo é um processo que pode vir a mudar, 

na medida em que, para utilizar determinado consumo, os sujeitos precisam estar socialmente 

e economicamente bem posicionados.  

No caso de Amanda, por exemplo, o elemento do lazer é fundamental no seu dia a dia, 

sobretudo devido ao contexto socioeconômico no qual se insere. Nesse sentido, tem-se que 

ela é solteira, recebe dinheiro apenas para cuidar de si e realizar seus anseios, que acaba tendo 

relação também com a necessidade que ela sente de apresentar si mesma para uma sociedade 

que ainda visa, de certa forma, “status” e prestígio social.  

  

2.3 O PEIXE URBANO E SEUS CONCORRENTES: “OS SITES ONDE EU COMPRO 

TÊM NOME” 

 

Na opinião de Amanda, em um contexto geral, o principal concorrente do site Peixe 

Urbano é o Groupon
7374

. Todavia, como concorrência especificamente em relação ao que ela 

costuma consumir, a colaboradora destaca, além do já mencionado Groupon, o Natal 

Urbano
75

 e o Pé de Descontos
76

. Segundo ela, estes são os sites que lhe dão melhores 

oportunidades de consumir suas necessidades e que, além disso, “têm nome”. É o que foi dito 

em entrevista realizada no dia 09 de outubro de 2014, no Espaço Vida Saudável.  

 

Eu sempre via que eles têm nome, entendeu?  Eu confiava principalmente no 

Peixe Urbano, no Natal Urbano e no Groupon. São os três que eu confio. Eu 

acredito que eles não vão me enganar, também nesse tempo todo de uso, 

nunca tive problema algum. Entendeu? Eu nunca tive problema, pode ser 

que outras pessoas tenham tido, mas eu nunca.  

 

O fato de os sites que Amanda destaca “terem nome” pode ser pensado no sentido 

destes serem conhecidos, populares, sobretudo, devido a própria classificação que o grupo 

consumidor põe sobre estas plataformas. Enquanto um ambiente de compras online, o Peixe 

Urbano “teria nome” exatamente em virtude da abertura que as pessoas deram para o mesmo 

em suas vivências de consumo. Não foi uma tecnologia que chegou mudando 
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comportamentos, mas aprovada pela sociedade que, por conseguinte, tem revisitado suas 

práticas de consumo. 

Segundo Amanda, desde o boom das compras coletivas ela percebeu o interesse pelo 

site. Em conversa realizada no dia 09 de outubro de 2014, ela comentou:  

 

no início era bom demais, tudo era muito bom, todo mundo comprava, 

principalmente no Peixe Urbano. [...] Sinceramente, de todas as compras 

coletivas, eu acho que a do Peixe Urbano é a que mostra mais, que tem mais 

ideias de como vai ser se você comprar o produto. Ela tem mais fotos, é mais 

ilustrativa e etc. Eu acho que ela é a que mais você consegue se aproximar 

do real. A Natal Urbano, ela mostra uma foto, muito dificilmente duas, 

quase nunca, e, às vezes, você quer conhecer mais e não tem aquela foto. 

Acredito que outros sites pecam um pouco nisso, sabe! Assim, as 

ferramentas utilizadas da internet pelos outros sites não são tão boas quanto 

às do Peixe Urbano. A do Groupon é mais parecida com a do Peixe, oferece 

mais visualizações, tanto que o Peixe e Groupon são nacionais, enquanto os 

outros, como o Natal Urbano, é só local. [...] Na hora da compra, você tem 

de ver o produto, você tem...  Quanto mais você mostrar o produto, mas você 

pode ter conhecimento dele e pode se interessar. Porque às vezes você não 

sabe o que é, não explicam direito, ai você vai comprar o que não sabe? O 

que não explicam? Claro que não. Digamos, lipocavitação, que danado é 

isso? É um tratamento estético que você faz com ultrassom - com uma 

maquininha que não sei nem o que é, que tem uns cabeçotes - ai passam ela 

onde você quer reduzir. É verdade que para quem conhece, sabe que essa 

massagem é muito boa, ela tem, tipo, uma corrente que quebra as moléculas 

de gorduras. Agora, quem não conhece isso, como vai saber? Tem de ter 

umas imagens e um detalhamento oportuno e isso o Peixe Urbano faz bem. 

Mas, se por exemplo, ele lançasse uma promoção de mantos e correntes, sem 

mostrar imagens, ninguém comprava. Então, quanto mais informação você 

tiver sobre o produto ou serviço, melhor você vai poder comprar.   Ai, assim, 

eu não entro diariamente não para ver as promoções, mas antigamente eu 

entrava todo dia. Hoje eu só entro quando eu quero alguma coisa. 

 

Dessa forma, por julgar que o site tem nome, é conhecido e exibi boas imagens, 

Amanda acredita que o Peixe Urbano tem mais responsabilidade com o consumidor. Essa 

comparação também foi efetivada por muitos outros consumidores, bem como, por alguns 

parceiros do site com os quais obtive contato
77

. No parecer de Amanda, a forma como o site 

expõem os itens e serviços ofertados está diretamente relacionada ao quesito segurança no 

contexto da compra.  O consumidor, segundo a colaboradora, sente-se cada vez mais seguro a 

medida em que mais imagens e mais informações são fornecidas pelo site em cada oferta. 

Nesse sentido o Peixe Urbano seria, dentre os sites que Amanda utiliza, o mais bem 

preparado para envolver o consumidor, pois é o que, segundo ela, mais oferece essas 
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informações descritivas e imagéticas. Além disso, em seu discurso ela também evidencia um 

destaque do Peixe Urbano em relação aos demais concorrentes no que diz respeito ao caráter 

de “sedução” das imagens que utiliza
78

. Contudo, por mais que o consumidor destaque um 

conhecimento em relação à publicidade imagética, ele continua direcionando e significando 

seu consumo por meio do que é apresentado a ele.  

Todavia, em outras oportunidades, Amanda revelou que esse apelo imagético 

evidenciava-se bem mais durante os anos iniciais do site, quando ele ainda funcionava como 

um ambiente de compras coletivas. Hoje o site funciona como um ambiente de compra online 

como os demais que têm surgido nos dias atuais, o que nos faz pensar na própria mudança de 

valor que os itens oferecidos pelo Peixe Urbano ganha na vida de Amanda.  

 

2.4 “HOJE, MINHA VISUALIZAÇÃO AO SITE DIMINUIU”: MUDANÇA NO SITE 

OU MUDANÇA NO CONSUMIDOR?  

 

Desde o lançamento, o site Peixe Urbano vem passando por constantes mudanças no 

que condiz a sua forma de apresentação e de estruturação da plataforma online. Aos poucos o 

ambiente foi perdendo os elementos que o caracterizavam como um site de compras coletivas 

e foi adquirindo aspecto de E-commerce local. Segundo Amanda, essa mudança estava 

relacionada principalmente aos produtos, eles não se apresentavam mais como antes e eram 

oferecidos de maneira menos atraente em seu ponto de vista. Todavia, em conversa realizada 

no Espaço Vida Saudável, dia 18 de novembro de 2014, ela menciona: “fui perdendo o 

interesse em comprar, assim, do nada. Hoje, minha visualização ao site diminuiu, só entro 

quando estou precisando das minhas massagens. No começo, olhava mais, até porque também 

não estou com muito dinheiro para gastar não”. 

A justificativa de Amanda de que não teria dinheiro é colocada nesta fala como um 

impedimento para comprar no site. Todavia, desde o lançamento do site e durante todo o 

período em que foi usuária do site, ela continua tendo a mesma renda e sendo dependente dos 

pais, mas o fato dela afirmar que foi “perdendo o interesse” se define também em relação a 

suas novas preferências em contextos de compras. Afirmo isso me baseando em uma das 

nossas conversas, na qual Amanda comentou sobre seus novos anseios de consumo: 
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Pronto, Aliexpress
79

, minha filha, tá na moda! Vou começar a comprar lá 

agora, me disseram recentemente sobre este site, e na última viajem que eu 

fiz pra Minas, uma menina chegou mostrando umas blusas que tinha 

comprado por dez reais. Menina, tem de tudo, é um site chinês e vende mais 

de vinte mil produtos, agora dizem que é mão de obra escrava e as vezes eles 

até enviam uns recadinhos para as pessoas: „salve-me, salve-me! Eu to na 

mão de obra escrava‟! [...] Pronto, mas o Peixe Urbano daquela época agora 

é Aliexpress. Mas, assim, é um site chinês mas faz entrega para o Brasil, 

inclusive meu namorado comprou antes de ontem para fazer um teste, agora 

demora até cinquenta dias para chegar. Essa minha amiga de Minas, que eu 

conheci lá, estava me mostrando que tinha comprado peças lindas de roupas, 

de rendas e um bom acabamento, por seis, sete, dez reais. Na hora não 

acreditei, não [risos] crochê, tudo que você imaginar. Vou ver se tem meus 

suplementos lá, [risos]! Então, o único problema que essa minha amiga via 

era a demora para chegar, mas até agora, as compras que ela fez, chegou, e 

então, assim, corre uns riscozinhos, sabe! E se parar na alfândega, ai paga! 

Mas a alfândega ela só paga se for acima de cinquenta dólares. Então se for 

abaixo disso, nem se preocupe que eles não param não! Mas se for, digamos, 

sessenta dólares, você paga, sessenta por cento em cima do valor da compra, 

digamos, a compra foi sessenta, então é mais sessenta por cento para poder 

pegar na alfândega daqui, no correio ou na receita federal, algum lugar! 

Coisa assim
80

. 

 

 

Percebe-se que por trás das escolhas de Amanda em acessar o site, há também uma 

ideologia da moda. Para ela, a divulgação do site Aliexpress pode levar a um novo boom das 

compras virtuais, só que nesse caso, num site internacional que oferece de tudo em relação a 

produtos. Nesse caso, mesmo não oferecendo estética, principal consumo de Amanda, a 

justificativa dela para comprar no site surgiu na seguinte frase, “vou ver se tem meus 

suplementos lá. [risos].” Ou seja, são dois percursos: ao mesmo tempo em que cria novas 

necessidades, ela segue a “tendência”
81

 de consumo online atual, participando de uma nova 

comunidade online. Dessa forma, a mudança não está apenas no site, mas acredito que 

também está nos anseios de consumo de Amanda.  

 

2.5 “É PROMOÇÃO? TEM DE ESTÁ NA MÃO!”: DONA LÚCIA E ALGUNS 

INTERESSES DE CONSUMO.  

 

Dona Lúcia se considera uma pessoa econômica e que, acima de tudo, não perde 

promoção. Em qualquer situação ela afirma que sempre procura gastar da melhor forma, 
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 Aliexpress é um site Chinês que oferece uma variedade de produtos com grandes descontos, estes produtos são 

disponibilizados a venda pelo mundo todo.  
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 Conversa realizada em 11 de dezembro de 2014. 
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 No decorrer dos capítulos, analisaremos como os gostos são moldados pelo tempo. Todavia, ainda aqui, 

identificaremos, principalmente através dos relatos das filhas de Dona Lúcia, a importância de consumir nesse 

novo mundo de compras, ou seja, o valor atribuído a sites como Aliexpress.  
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deixa claro que o motivo de escolher o Peixe Urbano como um ambiente de compras é 

porque, lá, ela pode encontrar o que precisava com um preço mais acessível. Além disso, 

quando se trata de compras pela internet, ela destaca que só tem confiança em comprar no 

Peixe Urbano e no Groupon. 

Dona Lúcia comenta que alimenta certa insegurança no que diz respeito as práticas de 

consumo online de forma geral. Isso pode ser justificado, em parte, pela sua própria história 

de vida. Dona Lúcia vem de um tempo onde o consumo pela internet não existia, onde o que 

funcionava eram as compras físicas. Com isso, acostumar-se a comprar virtualmente exigiu 

um lento processo de adaptação. Esse processo foi consolidando-se ao ver suas filhas e 

amigos sempre comprando no site Peixe Urbano e por perceber que os artigos oferecidos 

eram muito baratos.  

De acordo com Dona Lúcia, o fato dos produtos e serviços serem ofertados com 

grandes descontos a levou a ideia de que, se ela perdesse, em algum sentido, não seria tanto. 

Dessa forma, a compra no site Peixe Urbano para esta colaboradora está relacionada à ideia 

dela pensar que está comprando algo de forma economicamente racional
82

. Em conversa 

realizada dia 19 de novembro de 2014, no Espaço Vida Saudável , ela faz o seguinte relato: 

 

Eu não gasto muito não, até porque não sou eu que paga minhas contas, mas 

é meu marido, então, assim, se to precisando de algo e se é promoção, não 

perco não. É Promoção? Tem de está na mão da gente, porque senão, quando 

a gente for atrás não encontra mais não, todo mundo compra.  

 

Dona Lúcia não trabalha e depende de seu marido para suprir suas necessidades, com 

isso, afirma que procura ser sempre econômica. Seu marido é funcionário da polícia, mas, 

antes disso, ambos ganharam a vida costurando. Em conversas realizadas com Dona Lúcia no 

Espaço Vida Saudável, ela relata que, por muito tempo, foi costureira. Seu marido era filho de 

alfaiate, havia realizado vários cursos no SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) e, com a experiência adquirida, tornou-se um bom costureiro, o que o levou a ser 

chamado para ser instrutor de cursos na referida instituição. No entanto, ele não aceitou, pois, 

nessa época, ele também havia sido chamado em um concurso da polícia que estava 

aguardando há cerca de quatro anos. 

Antes dessa convocação, eles costuravam de tudo: faziam fardamentos, camisetas, 

shorts, roupas de banho e de malha no geral. Foram quase vinte anos costurando, mas quando 
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 Na primeira seção do Capítulo 3, a noção de compra economicamente racional será discutida de forma mais 
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seu marido assumiu o emprego na polícia, ela começou a ficar sobrecarregada. Diante disso, 

contratou três costureiras, mas não conseguiu continuar dando conta da demanda de trabalho. 

Foi então que resolveu parar e fazer uma graduação como ocupação. Sendo que, apesar de ter 

parado de costurar no dia a dia, continuou fazendo roupas de banho, principalmente porque, 

na época, fazia hidroginástica no SESI (Serviço Social da Indústria) e lá tinha várias clientes 

que se interessavam pelos maiôs que ela confeccionava. 

Percebe-se como a prática da hidroginástica para Dona Lúcia é uma de suas ocupações 

há algum tempo. É um tipo de exercício que ela julga ser muito importante para o corpo. Isso 

diz respeito a duas coisas: primeiro, pela sua vaidade e, segundo, por problemas de saúde que 

ela diz enfrentar. Ela afirma que nunca gostou de malhar ou fazer outros exercícios, já a 

hidroginástica, sente necessidade de estar sempre fazendo, pois sempre a faz se sentir bem 

melhor fisicamente. Nesse contexto, ao visualizar o site Peixe Urbano, Dona Lúcia observou 

que a Clínica de Estética X estava oferecendo promoção de hidroginástica que equivaleria a 

três meses de aula pelo valor de R$ 70,00 (setenta reais), ela achou a promoção um “absurdo” 

de barata em relação ao que ela costumava pagar para fazer esse exercício e resolveu adquiri-

la. Mas seu encontro com o site Peixe Urbano não foi através da hidroginástica, Dona Lúcia 

afirma que quem começou a consumir no site foram suas filhas, Bárbara e Beatriz. Com a 

ajuda delas foi que o consumo online entrou na sua vida. 

Segundo Dona Lúcia, tudo começou quando Bárbara, sua filha mais nova, apresentou 

a ela os serviços que comprava no site. Um desses serviços foi uma aula de pilates em uma 

academia. Sempre que Bárbara via algo interessante no site, e que sua mãe poderia achar 

acessível, ela perguntava se esta queria que ela comprasse para ela também. Aos poucos, 

Dona Lúcia afirma que foi perdendo o receio e aceitou que sua filha fizesse seu cadastro para 

que ela mesma tentasse procurar e comprar algo que lhe interessasse. Com isso, Dona Lúcia 

passou a visitar frequentemente o Peixe Urbano e, em seguida, fez o cadastro também no 

Groupon, mas, segundo ela, sempre que precisava de algo, o Peixe Urbano era que lhe dava 

melhores oportunidades de encontrar o que procurava e por um preço mais acessível.  

A partir disso, Dona Lúcia passou a visualizar o site quase todos os dias. Uma de suas 

primeiras compras foi um kit festa para uma festa que iria realizar em sua casa, algo que 

sempre gosta de fazer e como estava próximo ao aniversário de seu neto, resolveu aderir à 

promoção por achar que iria gastar bem menos. Segundo ela, mesmo faltando ainda alguns 

meses para o aniversário de seu neto, resolveu comprar o cupom do kit para não perder a 

oportunidade, já que, nessa época, o site ainda funcionava como uma compra coletiva e havia 

um relógio cronometrando o tempo da oferta. Dona Lúcia afirma que gostou tanto do que 
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comprou que percebeu que o site era uma ótima forma de economia. Diante disso, sempre que 

precisava de algo, aproveitava para olhar se o site oferecia, foi o que aconteceu em relação à 

segunda oferta que ela comprou no site Peixe Urbano: maquiagem e penteado em um salão de 

beleza. 

Dona Lúcia comenta que, na época que cursava administração, foi uma das escolhidas 

pela sua turma para fazer parte da comissão de formatura e o motivo da escolha foi que Dona 

Lúcia era considerada, por seus amigos de forma geral e também pelos amigos de turma, 

como sendo uma pessoa que sabia buscar economia na hora da compra. Com isso, ela ficou 

encarregada de fazer os orçamentos relacionados às despesas da formatura de sua turma. Foi 

ai que surgiu a ideia de visualizar, mais uma vez, o site Peixe Urbano. Nessa visualização, ela 

encontrou uma oferta que equivaleria a uma promoção de maquiagem e penteados de cabelos 

em um salão que ela considera muito elitizado, localizado no bairro Petrópolis, em Natal-RN. 

A promoção dava direito a penteado e a maquiagem por R$ 20,00 (vinte reais). Dona Lúcia, 

então, adquiriu a oferta e passou a promoção para todas as outras mulheres de sua turma. 

Segundo ela, chegou a comprar quatro promoções para serem utilizadas nos quatros dias de 

festa – colação de grau, missa, culto e baile. 

Após isso, sua relação com o site foi melhorando e ela passou a escolher categorias 

que lhe interessassem, como culinária, lazer e estética. Mas, caso visualizasse uma promoção 

que lhe agradasse e ela estivesse precisando, relata que comprava, pois julgava que era uma 

boa promoção e que valia a pena adquirir. Contudo, por mais que um produto esteja sendo 

oferecido no site com rótulo de promoção, aquele valor, de alguma forma, é proveitoso para 

quem oferece. Mas, da mesma forma, esse valor é diversificado, isso porque o que é 

promoção para Dona Lúcia pode não ser exatamente promoção para outra consumidora, ou, 

mesmo que seja, não tem o mesmo valor de necessidade. Além disso, promoção é também o 

que o consumidor julga ser e pode pagar pelo produto. Em alguns casos, as promoções podem 

ser relacionadas ao excesso de compras, principalmente através das classificações sociais que 

levam em consideração a ideia do desperdício.  

Essas classificações têm fundamentação social-cultural e levam o sujeito a idealizar 

um tipo de consumo e transformá-lo em uma necessidade. Como, por exemplo, lembro-me de 

um dia em que pedir uma carona a Dona Lúcia
83

. Eu estava de saída da Clínica de Estética X 
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 Pedi uma carona a Dona Lúcia com o propósito de aproximação a suas filhas, Bárbara e Beatriz, visto, nesse 

dia, durante uma entrevista realizada no Espaço Vida Saudável, Dona Lúcia informar que iria encontrar suas 

filhas no Midway Mall. Além disso, o percurso que Dona Lúcia iria fazer era igual ao meu, pois, o shopping  

Midway Mall era o lugar mais próximo onde passava a linha de ônibus que eu precisava para voltar pra casa.  
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no mesmo horário que ela e iria para o mesmo local, o shopping Midway Mall
84

. No caminho, 

pude vivenciar um anseio de consumo de Dona Lúcia. Enquanto ela dirigia, ao passarmos na 

frente de uma vitrine, Dona Lúcia visualiza uma blusa de crochê vestida em uma manequim e 

chega a comentar: “quando será aquela blusa? será que é menos de quarenta e cinco”
85

?  

Ela afirma que a roupa é muito bonita e que pelo que ela conhece daquela peça, ela 

valeria até R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Se fosse esse preço, ela comenta que compraria. 

Ou seja, percebemos como Dona Lúcia está dentro de certos limites de escolha. O seu 

consumo só acontece pela sua conscientização do que é certo ou errado consumir, do que é 

valorativo do seu ponto de vista, do que ela classifica como economia.  

Algo muito parecido também já havia acontecido em outros de meus contatos com 

Dona Lúcia na Clínica de Estética X. Em uma conversa no Espaço Vida Saudável, fui 

convidada pela colaboradora em destaque para ir até uma loja próxima à clínica
86

. Aceitei o 

convite, fomos até lá, mas a loja estava fechada. Contudo, Dona Lúcia afirma que aquela loja 

oferecia roupas que ela classificava como sendo de qualidade, com marcas da Richards, Dona 

Linda e Overend. Mas, ao mesmo tempo, essas roupas são oferecidas por valores muito 

baixos, parecendo até mesmo falsificações da marca. Todavia, a justificativa de Dona Lúcia 

para isso é que a loja parece oferecer coleções antigas, ultrapassadas, por isso o preço cai.  

Em outra ocasião, ao nos encontrarmos no Espaço Vida Saudável
87

, Dona Lúcia 

comenta que conseguiu ir até a loja. Segundo ela, estava procurando camisas diferentes – no 

sentido de exclusividade – para seu esposo usar na festa de fim de ano, mas já tinha olhado 

em muitas lojas e o máximo que encontrou foram modelos muito usados e a preços elevados. 

Mas, ao entrar na supracitada loja, conseguiu encontrar o que procurava e por um bom preço. 

Ainda, revela que se deslumbrou com um vestido preto de uma das referidas marcas – Dona 

Linda, mas que, como estava com pressa, não chegou a provar. Afirma: “Se eu tivesse 

provado, com certeza eu teria levado, o corte dele era maravilhoso, tenho certeza que iria cair 

muito bem em mim”.  

Essa ideia nos direciona a outras abordagens de Dona Lúcia. Sempre que conversamos 

a respeito do site Peixe Urbano ou de qualquer outra forma de compra online, ela falava sobre 

sua preferência sobre o consumo físico. Segundo ela, por mais que utilize o consumo online, 

ela desacredita que esta seja a melhor forma de consumir, principalmente porque não tem 
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localizado na Avenida Bernardo Vieira, 3775, Tirol, Natal-RN. 
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muita segurança. Por exemplo, no caso do vestido em relação ao qual ela se deslumbrou, por 

mais que ele tenha chamado sua atenção, o fato dela não provar a impediu de levar. Como 

outro exemplo, podemos levantar o que foi mencionado em entrevista realizada no Espaço 

Vida Saudável, dia 18 de dezembro de 2014, quando ela afirmou: 

 

Eu tenho medo de comprar alguma coisa assim e não chegar. É tanto que eu 

gosto do site Peixe Urbano porque oferece mais serviços. Me sinto mais 

segura em comprar serviços, é tanto que já comprei de tudo: unha, cabelo, 

maquiagem, comida, massagens, hotéis em pipa, academia e tudo mais. Foi 

tudo muito bom, eu adorei. Mas eu ainda tenho a mentalidade de que 

compras pela internet não é muito seguro em relação a produtos. No início 

eu reclamava muito com minhas filhas, principalmente com a que é 

designer, por ela comprar tanto pela internet e pode acabar perdendo. Mas 

assim, ela nunca teve problemas sérios não. Mas eu, eu sou meio insegura 

ainda. Eu entro no site quando estou procurando uma coisa, ai o que eu acho 

ruim é que acabo encontrando outra coisa e comprando porque tá barato, ai 

nesse sentido, eu quando tenho condições de comprar, acabo comprando e 

sempre usando. É muito bom. E assim, apesar de eu comprar no Groupon, 

eu sempre usei mais o Peixe Urbano, porque coincidia que os produtos que 

apareciam eu estava necessitando, ou então eu nem estava procurando e, de 

repente, gostei e comprei! Além disso, é mais barato. Então assim, eu 

compro mais serviços. Produtos, deixo para minhas filhas comprar [risos], 

até porque assim, o site Peixe Urbano não tem nenhum ambiente onde a 

gente pode ver se os produtos comprados chegaram, ou coisa assim, agora 

no Facebook eles fazem essa pesquisa, mas nem sempre liga com a oferta ou 

o produto que a gente quer. Mas, assim, você pode dar a opinião para o 

estabelecimento, porque quando aparece o produto, você clica para comprar, 

ai, depois, enviam para seu e-mail o número do cupom, ai você imprime para 

poder usar, ai, quando você vê que o estabelecimento deu baixa, você pode 

votar de zero a dez sobre sua compra e enviar alguma mensagem. Mas eles 

perguntam se a gente aceita que eles enviem o resultado da pesquisa ao 

estabelecimento, ai geralmente, quando eu voto, eu aceito porque assim eles 

sabem o retorno do serviço deles. Mas, mesmo assim, eu não gosto de 

comprar produtos. Eu não gosto de comprar nem esses produtos que você 

ver em revista, porque você ver na revista de um jeito e quando chega é de 

outro. Eu gosto de ver o produto e comprar ai como eu compro mais serviços 

no Peixe Urbano, ai para mim não tem problema, eu só leio ali o que é que 

eu to comprando, como é para ser feito. Se for um salão que vai fazer o 

procedimento eu ligo antes e procuro saber qual é o produto. Uma vez liguei 

até mesmo para o Peixe Urbano, para um número quarenta alguma coisa, 

que era para pedir uma informação, porque, às vezes, você tem o número e 

ninguém não atende e alguma coisa assim, mas eles foram bem atenciosos, 

mas essa minha filha, ela compra nesses sites fora e não tá nem ai, compra e 

espera chegar mesmo. 

 

Ver o produto é um ritual importante para as compras de Dona Lúcia, além de trazer 

segurança faz parte dos seus hábitos de consumo, mesmo que ela tente se adaptar a novas 

tecnologias, percebe-se nos seus relatos como ela coloca limite no que deve ou não comprar. 

A pesar, do fato de suas filhas passarem segurança para ela através de seus hábitos de 
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compras, isso não é suficiente para quebrar as fronteiras de seus costumes, ela precisa de uma 

vivência e desconstrução mais intensa para se acostumar com esse fato. Portanto, por mais 

que ela tente se adaptar, existem barreiras que justificam a não escolha de produtos que ela 

não possa ver, como por exemplo, produtos de catálogos ou revista e produtos de sites. Em 

síntese, o ver, o pegar e o sentir são aspectos importantes para as formas de consumo de Dona 

Lúcia. 

Contudo, suas escolhas de consumo no site Peixe Urbano, se restringem as suas 

necessidades visualizadas e criadas pela ideia de serem promocionais. No seu discurso, há 

uma justificativa forte de criação de necessidade pelo que ela ver, pela imagem que leva ao 

desejo do produto
88

. Nesse propósito, o site Peixe Urbano aparece como mais uma forma de 

Dona Lúcia economizar e legitimar para si que é uma senhora econômica, que sabe utilizar 

bem seu dinheiro e que tem responsabilidade para isso. Para ela, comprar no site é uma forma 

de poupar com gastos que possa vim mais adiante. 

 

2.6 EM CASA: PRÁTICAS DE CONSUMO ONLINE DAS FILHAS DE DONA LÚCIA. 

 

Como já relatado, Dona Lúcia conheceu o site Peixe Urbano através de suas filhas, 

todavia, há cerca de um ano e meio, Bárbara e Beatriz deixaram de comprar no Peixe Urbano 

e foram perdendo o desejo por produtos oferecidos pelo site. Segundo Dona Lúcia, suas filhas 

relatam que isso ocorreu porque elas tinham muitas outras opções de consumo online e 

começaram a achar os produtos do site desinteressantes. 

Conheci as filhas de Dona Lúcia depois de uma carona que ela me concedeu da 

Clínica de Estética X até o shopping Midway Mall. Bárbara e Beatriz estavam esperando sua 

mãe em uma das saídas do shopping. Ao chegar ao destino, Dona Lúcia pediu para que elas 

entrassem no carro que ela iria ter que entrar no shopping para pegar uma encomenda. Assim 

que elas entraram, Dona Lúcia nos apresentou e, a partir desse contato, abriu-se o meu 

processo de interação com Bárbara e Beatriz. Ambas confirmaram que foram usuárias de 

compras online e uma delas confirmou os relatos de sua mãe quando afirmou que já teria 

usado o Peixe Urbano, mas que, aos poucos, passou a achar os produtos do site 

desinteressantes. Já em relação à outra filha, o mais interessante foi que quando perguntei o 

porquê dela ter perdido o interesse de usar o site objeto desta pesquisa, Bárbara simplesmente 
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respondeu: “Ah! Não sei... perdi o interesse!”. Enquanto que a outra filha, Beatriz, continuava 

afirmando que não tinha interesse em comprar no site Peixe Urbano porque era um site que só 

oferecia porcaria. Esta foi exatamente a frase que usou: “Ah, mãe só compra porcarias nesses 

sites. Eu não gosto”. Nessa conversa, ambas afirmaram que o site que mais utilizava 

atualmente era o Aliexpress. Contudo, ainda destacaram o Mini In The Box, o E-bay e o Light 

In The Box. Todos, sites internacionais.  

Em uma conversa realizada com Beatriz via Facebook
89

, ela explica que já foi usuária 

do site Peixe Urbano e que o principal fator que a levou a comprar no mesmo foi à 

curiosidade despertada ao ouvir as pessoas, principalmente os amigos, comprarem no site e 

falarem bastante sobre o mesmo. Contudo, aos poucos foi perdendo o interesse e começou a 

sentir que os produtos não lhe agradavam mais
90

. 

Com o tempo, tanto ela quanto sua irmã afirmaram ser usuárias de outros sites e, para 

Dona Lúcia, essa já era uma prática cotidiana de ambas, principalmente de Beatriz, que, há 

muito tempo, havia deixado de usar o Peixe Urbano. Comentando sobre o interesse de 

consumo das filhas, enquanto conversávamos no Espaço Vida Saudável
91

, Dona Lúcia faz a 

seguinte afirmação: 

 
Eu tenho uma filha que compra muito em outros sites, ela compra perfume, 

relógio, bolsa, sapato, que vem de longe. Às vezes ela até tem de pagar 

aquelas taxas, mas assim, cinquenta pessoas compram e sempre dá certo, 

mas as vezes uma pessoa tem de pagar. Assim, duas vezes ela já passou por 

isso, teve de pagar aquele frete como se eles errassem lá o volume, ai você 

paga lá uma taxa maior. Outro dia eu fui com ela e ela teve de pagar trinta e 

nove reais para poder tirar um sapato que comprou que veio do Japão. Mas 

acontece assim, de dez compras que você faz, acontece uma, parece que 

também tem haver com o peso da embalagem. Mas assim, ela já comprou 

bolsa que aqui não tem em lugar nenhum, sapato e etc. Agora sim, elas 

sabem quais sites comprar, eu não tenho condição de pesquisar, eu não sei, 

eu não gosto. [...] Agora essa minha filha não, ela compra em qualquer site, 

assim, que ela já conheça ou que as amigas falam, ai ela compra mesmo, e 

demora assim, um mês para chegar, dois meses. Não lembro o nome desses 

sites ainda, mas sei que ela também compra nas americanas.com. Se não me 

engano, o computador dela, ela comprou pelas americanas.com. Ela já 

comprou celular, notebook, bolsas; as bolsas lindíssimas, de couro legítimo, 

de marca mesmo e fica bem mais barato, algo que você até consegue 

encontrar aqui nessas lojas, mas você não chega nem perto porque sabe que 

o preço é lá em cima [risos] Então ela sempre compra mais barato, e nunca 

teve problema sério não, só duas ou foi três vezes que ela pagou esse crédito 

mais caro, uma ela pagou, acho que vinte e cinco reais, e o último agora, ela 

pagou trinta e nove, mas depois ela verificou que é porque eles erram o 

                                                 
89

 Conversa realizada em 22 de dezembro de 2014. 
90

 Essa ideia será melhor discutida no capítulo seguinte, pensando principalmente na moda como aparato para 

escolhas de novos consumos.  
91

 Conversa realizada dia 18 de dezembro 2014. 



83 

 

quilo, acima de tanto não paga esse crédito, é mais ou menos assim. Agora o 

sapato que ela comprou, assim noventa reais e ele é simplesmente lindo, e 

ela teve de pagar esses trinta e nove, mas valeu a pena, porque você encontra 

uma sandália, assim, um sapato diferente, desses mais simples que todo 

mundo tem um igual, pelo mesmo valor: cento e vinte, cento e trinta, ou 

cento e cinquenta reais. Ela comprou um totalmente diferente, que ninguém 

tinha, e ela mesma gosta de ser bem diferente. Ela é produtora cultural, 

então, assim, tem aquele estilo bem diferente, um estilo que não tem nada a 

ver comigo, eu já sou mais um estilo meio Hippie Chic e ela tem um estilo 

acho que daquelas moças europeias bem estilosas.  

 

Como Dona Lúcia afirma no relato anterior, as meninas costumam comprar quase tudo 

através de sites, diferente dela que se restringe a apenas algumas formas de consumo virtual. 

É de se destacar que, em alguns casos, Dona Lúcia até se convence que mesmo que as 

compras virtuais tragam algum problema, de alguma forma, comprar nos ambientes online 

seria mais barato. Além disso, Dona Lúcia considera esse suporte de compra uma boa 

oportunidade para suas filhas se adequarem a seus estilos, na medida em que ambas trabalham 

com moda e ambas gostam de se vestir diferente e experimentar coisas diferentes
92

. A 

respeito disso, Beatriz afirma: 

 

Gosto muito de comprar roupas, sapatos e relógios no Aliexpress. Sempre 

estou dando uma olhadinha para ver se algo me agrada. Mas ultimamente 

não tenho comprado muito porque o dólar tá muito alto, ai as coisas não 

ficam com tanto desconto assim. Mas apesar disso, se eu me agradar de algo 

e estiver precisando, eu compro, porque para mim isso é o mais importante, 

eu me agradar. E assim, geralmente compro coisas que não vejo vendendo 

por aqui, coisas que estão na moda em outros países, mas que ainda não 

chegou aqui. Vejo, acho bonito e compro quando percebo que combina 

muito com meu estilo [...] Já tinha ouvido falar sobre esse site na internet, 

mas depois que algumas pessoas que conheço falaram que era bom e vi que 

o preço era bom mesmo eu comecei a usar. Eu vejo na internet e acho bonito 

Geralmente são coisas que combinam com o meu estilo, meio retrô
93

.  

 

 

 Esse discurso confirma a apresentação de Dona Lúcia a respeito do consumo de suas 

filhas. No caso de Beatriz, produtora cultural, a compra no site Aliexpress ajuda a fortalecer 

seus hábitos de se vestir, um estilo que ela classifica de retrô, bem diferente, considerado um 

estilo cultural desatualizado e que não condiz com o tipo de vestimenta que é utilizado 

popularmente na atual sociedade brasileira. Nesse caso, comprar roupas e outros acessórios no 

site Aliexpress é uma oportunidade que Beatriz tem para reafirmar seus gostos. 
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Já em uma conversa realizada com Bárbara, dia 13 de fevereiro de 2015, na casa de 

Dona Lúcia, ela afirma:  

 

Eu já usei muitos sites, já usei por um tempo o site Peixe Urbano, mas hoje 

em dia, não mais. Assim, eu usei muito no período de 2011, quando eu 

estava na escola, meus amigos falavam muito, então, comecei a usar. Hoje, 

assim, um dos sites que eu mais compro é o Aliexpress. Lá as coisas são bem 

mais baratas e tem muita coisa diferente também. Por exemplo, esse relógio 

aqui, você compra ele por dez, vinte reais, enquanto no camelódromo é 

cinquenta, sessenta reais. O bom é que a gente não precisa pagar imposto, 

não paga nada. Demora, demora demais, de dois a três meses, mas vale a 

pena, a gente acaba conseguindo coisas que ninguém tem. Pronto, às vezes, 

até nessas lojas online que tem também física, como, por exemplo, as 

americanas, a gente acaba encontrando modelos únicos ou coisas diferentes. 

Pronto, eu comprei meu computador lá, era um modelo bem diferente, 

comprei nas americanas virtuais, já comprei armário de cozinha, quando eu 

fui casar , isto foi agora, recentemente, pois tenho menos de um ano de 

casada. Então, comprei na Magazine Luiza, que tinha uma promoção bem 

interessante, e o modelo também. Outra coisa que acho facilidade em 

compras online é até mesmo a forma de pagamento. Pronto, em lojas físicas, 

às vezes, quando você não tem dinheiro, só aceita cartão e eu não gosto de 

comprar em cartão, prefiro boleto, então, assim, se na loja você tiver só o 

dinheiro e não tiver o cartão, você não compra e pela internet você pode 

gerar o boleto e depois pagar, e a gente ainda tem um prazo para pagar esse 

boleto. Assim, eu tenho mais medo em comprar roupas e sapatos do que 

minha irmã, porque assim, por exemplo, no Aliexpress, é um site chinês, e as 

chinesas, você sabe, são bem menores que a gente, então, nosso P aqui, é o 

PP lá, então as vezes não bate o tamanho. Pronto, já aconteceu deu comprar 

uma roupa lá e ter de pedir a troca, mas como não tinha o que eu queria, eu 

fui reembolsada. Mas só de ter o trabalho de reenviar o produto, já foi 

cansativo. Então, assim, eu fui pegando as manhas e agora já aprendi o 

tamanho das coisas que vou comprar. Mas assim, de forma geral, compensa 

e é bom comprar por esses sites. Fora eles, e além do Aliexpress, eu gosto 

muito de comprar no Mini In The Box, no E-bay e no Light In The Box, mas 

de todos, eu acho que agora o que tá bombando mesmo, assim, que todo 

mundo tá comprando agora, é o site Aliexpress. Mas o E-bay também é 

muito conhecido. Pronto, eu o conheci por uma amiga do trabalho, ela 

gostava muito de se fantasiar e nesse site vende muito disso, perucas e etc, 

vende muita fantasia. Ai eu fiquei curiosa em saber onde ela comprava essas 

coisas, ai ela falou do E-bay, disse que demora um pouco para chegar mais 

acaba chegando. Na verdade, eu conheci esses sites mais por amigos 

mesmos e de todos, atualmente, o que mais uso é o Aliexpress.  

 

 

Percebe-se no relato de Bárbara, assim como no de Beatriz, um consumo baseado nas 

experiências de outras pessoas. Em relação a Bárbara, o fato de dizer que quando era 

estudante do ensino médio seus amigos na escola utilizavam muito o Peixe Urbano e com 

isso lhe surgiu o interesse em utilizar também, revela como para Bárbara é importante 
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acompanhar as forma de consumo de outras pessoas. Como observado no relato anterior, este 

fato configura-se também em relação ao uso do site Aliexpress.  

Ao questionar Bárbara por não usar mais o site Peixe Urbano, sua primeira expressão 

foi o silêncio, ela se viu sem respostas. É nesses momentos, que cabe ao antropólogo 

identificar as expressões, as fisionomias e as representações (GOFFMAN, 1978) do 

pesquisado. Seu silêncio levou-me a pensar que, mesmo sem perceber, Bárbara acaba 

reativando práticas de consumo de amigos e pessoas próximas, como sua irmã, e, com isso, 

molda seus gostos e comportamentos de escolha. Nesse caso, mesmo que comprar no 

Aliexpress cause algum desconforto, como, por exemplo, a demora da entrega do produto, o 

fato de conhecer a plataforma, conhecer este consumo e sentir que está economizando são 

elementos determinantes. 

Dessa forma, percebe-se, no discurso de Bárbara, que essa adaptação denuncia uma 

fácil adesão as novas práticas de consumo online, algo que, nos discursos de Dona Lúcia, tem 

significados bem diferentes. No caso dela, há restrições às formas de consumo virtual. A 

colaboradora não é tão maleável ao uso dessas tecnologias quanto as suas filhas. Isso porque, 

os costumes impregnados na mente de Dona Lúcia – comprar em espaço físico, tocar no 

produto, interagir com o vendedor – agem mais forte do que a propensão à adaptação a essas 

formas de consumo. Além disso, a necessidade de domínio da máquina é considerada por ela 

como algo difícil de aprender, cansativo, que exige dela um esforço que a levou a, de certa 

forma, considerar que seria melhor ir a um ambiente físico. Essa também foi uma barreira 

apresentada quanto ao uso do site Peixe Urbano, no entanto, uma barreira que foi sendo 

quebrada aos poucos, através da ajuda de suas filhas, por ter percebido certa facilidade de 

acesso e, principalmente, pelo fato de Dona Lúcia ver, nessa forma de consumo, uma maneira 

de economizar.  

 

2.7 “COMPRAR NO PEIXE URBANO É FÁCIL, É PRÁTICO”: DONA LÚCIA E SUA 

RELAÇÃO COM A TECNOLOGIA.  

 

Apesar de todos os problemas iniciais com as tecnologias, Dona Lúcia, assim como 

grande parte dos colaboradores entrevistados que faziam hidroginástica na clínica pesquisada, 

revela que o site Peixe Urbano tem muita praticidade e é muito bem explicativo em relação 

aos produtos e serviços que anuncia, com isso, traz mais facilidade na hora do acesso.  

Conforme dito anteriormente, essa facilidade ajudou Dona Lúcia a utilizar a plataforma. Ela 

destaca que a “preguiça” de conhecer esse tipo de consumo falava mais alto na hora de 
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acessar os sites. Sobre isso, em conversa realizada dia 19 de novembro de 2014 na Clínica de 

Estética X, ela comenta:  

  

Minha filha que me cadastrou no Peixe Urbano, ela conheceu o site antes de 

mim, ou melhor, usou antes de mim, porque eu já tinha ouvido falar pelo 

movimento de amigos, mas minha filha sempre comprava alguma coisa, ai 

perguntava se eu não queria também, até que um dia ela disse: „eu vou fazer 

seu cadastro e você mesmo compra‟. Então as coisas começaram a aparecer 

para mim no meu e-mail. Porque toda vez que eu via uma coisa que ela 

comprava barato, eu queria que ela comprasse no dela para mim. Porque tem 

situação lá que você vai comprar ai você pode comprar até dois cupons, não 

é? Então, ela comprava. Com um tempo, ela disse: “eu vou lhe cadastrar e 

você compra o que quiser, viu!”. Foi assim que começou a aparecer para 

mim. É verdade que sempre tive dificuldade, aliás, não é nem dificuldade, é 

preguiça mesmo de tá cutucando as coisas na internet, eu não sou muito de 

usar a internet para procurar alguma coisa não, mas se alguém já me diz, e 

usa, ai eu vou e me interesso, mas eu não sou muito de tá pesquisando não. 

Mas depois que ela me cadastrou eu não vi dificuldade nenhuma, até 

entendo muitas coisas lá, acho a compra lá fácil.  

 

Quando Dona Lúcia fala da sua filha, percebe-se uma justificativa da parte dela em 

relação ao uso do site Peixe Urbano: segundo ela, foi por achar que a filha estava lucrando de 

alguma forma que ela resolveu comprar também. Ou seja, através da prática de sua filha, 

Dona Lúcia viu mais uma forma de ser econômica comprando via Peixe Urbano itens de suas 

necessidades diárias. Todavia, é latente o distanciamento do uso dessas tecnologias em sua 

vida, o que ela classifica como “preguiça” tem relação com os seus limites de compra. A 

própria preguiça pode ser associada a uma falta de motivação em aprender a usar o consumo 

pela internet.  

Durante a pesquisa na Clínica de Estética X, esse mesmo fato apareceu na voz de 

muitas entrevistados de idade semelhante a de Dona Lúcia e, principalmente, com idade mais 

avançada. Grande parte só se abriu ao uso das compras online devido a ajuda de familiares ou 

amigos
94

. O fator da insegurança, do receio, do próprio costume e tradição das compras 

físicas barravam o envolvimento inicial destas pessoas. Mas a vontade de sentir que, de 

alguma forma iria lucrar, em alguns casos, como no de Dona Lúcia, fez com que aqueles 

sujeitos passassem por um processo de “adaptação”. Como afirma Levy, as técnicas não 

determinam nada, mas elas “resultam de longas cadeias intercruzadas de interpretações e 

requerem elas mesmas, que sejam interpretadas, conduzidas para novos devires pela 

subjetividade em atos dos grupos ou dos indivíduos que tomam posse dela” (LEVY, 1998, 

p.186). 
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No caso de Dona Lúcia, o uso do Peixe Urbano revela principalmente seu interesse 

em economizar, ela viu no site uma forma de realizar algo que já faz constantemente, buscar 

economia. Todavia, não com a mesma facilidade que consegue fazer em lojas físicas, as 

facilidades no âmbito online são outras. Mesmo convivendo com sua filha e sabendo de seus 

hábitos de consumo, Dona Lúcia ainda alimenta restrições e muitas delas têm relação com o 

que, para ela, deve ser utilizado em seu universo de compras. 

 

2.8. VISÕES DE CONSUMO, ESTILOS DE COMPRAS.  

  

Neste capítulo, foram analisadas as vivências de compras de duas usuárias do site 

Peixe Urbano. Através da narrativa sobre ambas, percebe-se o grau de diferença no que diz 

respeito à idade, aos gostos, aos hábitos, às práticas e aos comportamentos em relação às 

formas de consumo. Enquanto para Amanda o uso do site Peixe Urbano e as demais compras 

online faz parte da sua rotina diária, com Dona Lúcia percebemos alguma restrição a esses 

hábitos e até onde vão seus limites. 

É certo que não quero aqui fazer uma abordagem etnocêntrica sobre o uso das 

tecnologias por faixa etária, apenas apresento dois casos etnográficos, duas situações 

singulares, vivências de contextos únicos. Dona Lúcia coloca algumas restrições ao uso das 

técnicas, mas, por exemplo, no próximo capítulo, analisaremos as vivências de consumo 

online de Dona Ana Maria, uma senhora que tem uma relação bem próxima com o uso dos 

sites de compras online. Além disso, as restrições de Dona Lúcia tem relação com seu 

contexto de vida particular. 

Não podemos negar os limites e fronteiras que separa as pessoas e de como a 

aquisição e significado do uso das técnicas são diversificados. No caso de Dona Lúcia e 

Amanda, percebe-se que a justificativa em comprar no site diz respeito ao que elas 

necessitam. Ambas realizam as compras como uma justificativa de que estão economizando 

enquanto preenche suas necessidades. Amanda, busca de forma mais barata seus 

procedimentos diários de estética e suas horas de lazer, enquanto que Dona Lúcia visita o site 

em busca de algo que esteja precisando e muitas vezes essa visualização acaba lhe trazendo 

outras formas de consumo, baseando-se sempre no sentido de economia. Com isso, a ideia de 

que está comprando para economizar, de alguma forma, faz com que ela molde suas práticas 

de trocas e de comportamentos em relação às compras físicas. Nesse caso, tanto para Amanda 

quanto para Dona Lúcia, comprar no site Peixe Urbano levam-nas a alcançar algum objetivo, 

todavia, de forma bem diversificada, com particularidades e individualidades de cada uma.  
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 Em ambas as vivências, percebe-se mais uma relação. Dona Lúcia e Amanda falam do 

site como um ajudante de suas relações diárias, não como um problema. Isso porque, 

nenhuma das duas destaca aspectos negativos a respeito do uso Peixe Urbano. Todavia, esse 

fato só evidencia mais uma vez as particularidades de cada consumidor, pois, em outros 

contextos de compras, reclamações e descriminações foram bastantes destacadas
95

. 

Dessa forma, pensar nesses dois casos de consumo vivenciados por Amanda e Dona 

Lúcia, também nos leva a uma análise mais geral sobre os fluxos constantes de trocas 

simbólicas, econômicas e sociais que se desenvolvem com a chegada da venda de 

mercadorias no ciberespaço. Atualmente o espaço das mercadorias não suprime os anteriores, 

mas supera-os em velocidade. Nesse contexto, é interessante observar o uso e apropriação que 

as pessoas fazem do cibercomércio. No capítulo que se segue, analisarei esse uso a partir de 

uma variedade ainda maior de visões de consumo e estilos de compras. 
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CAPÍTULO 03. ESCOLHAS, VALORES E VIVÊNCIAS DOS SUJEITOS 

PESQUISADOS. 
 

 

No capítulo anterior, tratamos de dois casos etnográficos, duas histórias de consumo, a 

de Amanda e a de Dona Lúcia. Neste capítulo, pretendo analisar elementos que surgiram nos 

discursos dessas duas colaboradoras, bem como nos de outros sujeitos pesquisados, como o 

ato de economia na hora da compra, a compra baseada na novidade e na facilidade e a 

sensação de discriminação que tomam alguns consumidores na hora de utilizar os cupons do 

site Peixe Urbano.  

Nessa perspectiva, são analisadas as vivências no site Peixe Urbano que dizem 

respeito a uma maior diversidade de estilos de vida. Abordo discursos de pessoas de diversas 

posições sociais e econômicas – universitários, donas de casa, funcionários públicos, dentre 

outros – e de faixas etárias diversificadas – pessoas entre vinte e oitenta anos. Em alguns 

casos, os objetivos da escolha e do uso do site se relacionam, todavia, quando levamos em 

conta biografias e histórias diversificadas, a variedade do significado atribuído às escolhas é 

bastante expressiva.  

Dessa forma, este capítulo retrata a identidade das mercadorias de acordo com a 

identidade do consumidor, bem como aponta alguns contextos em que podemos observar 

graus de generalizações em relação a essas escolhas, principalmente quando envolve alguns 

hábitos e ideologias sobre os atos de consumo atuais.  

 

3.1 O PREÇO BAIXO ENQUANTO VALOR SOCIAL.  

 

Em uma conversa com uma das usuárias
96

 do Peixe Urbano, Ana Júlia, tive contato 

com a seguinte afirmação: “Acredito que todo mundo compra no site por causa do preço, é 

muito em conta, se gasta bem menos”. Uma afirmação que denota uma postura racional em 

relação ao ato da compra. Mas, a racionalidade explica a escolha do consumidor? Se isso 

procede, como explicar o significado que o consumidor dá ao processo de compra e escolha 

do item a ser consumido? Na verdade, o sujeito age não apenas pela racionalidade financeira 

na hora da compra, mas o próprio processo é significativo em sua essência. Se a compra é 

realizada tendo em vista o preço baixo, esse fator já pode ser pensado como um valor social 

para o sujeito que compra. 

Como afirma Mary Douglas e Isherwood (2004), a escolha racional torna-se simplista 

quando não analisamos que “muitas vezes não é tanto a sensação de ter tomado uma decisão, 
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mas de ter sido levado pelos acontecimentos” (DOUGLAS & ISHERWWOD, 2004, p. 52). 

Os acontecimentos criam necessidades de consumo no sujeito. 

 Dessa forma, além da racionalidade, existem interesses, categorias de escolhas, 

desejos, anseios e satisfação a respeito das compras realizadas por um sujeito. O percurso que 

marca a procura, a escolha e o alcance de determinado consumo está marcado por 

significados que apontam para a visão de mundo de determinado consumidor. 

Nesse caso, a visão de Ana está marcada pelo reducionismo e explicação simplificada 

de sua postura enquanto consumidora, visão esta que pode ser justificada diante de sua 

tentativa de fugir de uma rotulação de si como sendo um consumidor inconsciente
97

, mas que 

ignora o fato de que toda compra carrega em si um motivo social.  

Ana Júlia tem vinte anos de idade e é estudante de história na UFRN, não trabalha, 

mora com os pais e se considera de classe média baixa. Conheceu o site Peixe Urbano há 

mais ou menos quatro anos, na universidade, ouvindo outras pessoas falarem a respeito do 

mesmo. Ela revela que, inicialmente, suas compras no site visavam ofertas de restaurantes e 

ingressos para shows, principalmente quando queria sair com os amigos. Ana justifica tais 

intenções de compra afirmando que gosta muito de sair e de “aproveitar a vida”. Todavia, 

afirma que o dinheiro que ganha dos seus pais é insuficiente para seus gastos e muitas vezes 

não consegue arcar com suas despesas, por isso busca esse tipo de plataforma que oferece os 

produtos e serviços que ela considera necessário. 

São diversos os contextos que contribuem para o processo de criação de necessidades 

de consumo na colaboradora. Ela afirma, por exemplo, que constantemente recebe convite de 

amigos. Nessas situações, a mesma sente-se constrangida em recusar essas propostas, 

principalmente porque a maioria dos seus amigos são bastante sociáveis e, de alguma forma, 

ela deseja igualar-se a eles. Não corresponder as expectativas desses amigos causa em Ana o 

receio de ser rotulada como “morgada”, como antissocial. Com base nisso, Ana comenta que 

passou a usar o site Peixe Urbano em busca de economizar na compra de ingressos de shows 

que desejasse ir com os amigos. Essa foi, portanto, uma das formas que ela adotava para 

sentir-se sociável. 

Todavia, a própria categoria de “economia” captada no discurso de Ana Júlia nos 

permite pensar além de aspectos racionais. Ana não está comprando no Peixe Urbano apenas 

por ser uma forma mais barata de preencher suas necessidades de consumo, essas próprias 

necessidades dizem respeito ao preenchimento de alguns valores. Nesse caso, em que sentido 
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ela estaria economizando? E para quê?  Essa economia se daria em relação as necessidades e 

desejos de apresentação de si para amigos e pessoas de seu convívio, até porque, Ana justifica 

que precisa adquirir determinados consumos para sentir-se sociável e, no mesmo sentido, ser 

afastada de críticas que a considerassem como sendo uma pessoa antissocial. Discorrendo 

sobre esse aspecto, como afirma Daniel Miller, “a economia é um fim em si, já que é a 

maneira pela qual o outro é objetivado como presença” (MILLER, 2002, p. 116).  

Em a Teoria das Compras, Miller tece uma análise etnográfica bastante complexa a 

respeito da questão da economia. Partindo de uma etnografia realizada a respeito das compras 

em supermercado por donas de casa no Norte de Londres, o autor verifica a economia como 

uma evidência presente em todo tipo de compra. Segundo ele, quando se vai às compras 

pensa-se principalmente no que economizou ou no que pode economizar. Todavia, está 

economia teria alguma justificação. No caso das donas de casa pesquisadas pelo autor, o ato 

de economia tem relação com o compromisso que elas têm em busca de atender da melhor 

forma o seu lar, processo caracterizado por Miller como atos de amor. 

Aquelas mulheres compram pensando em alegrar o filho, cuidar da sua saúde, atender 

um desejo do marido ou por diversas outros “transvestimentos” em torno do laço familiar. 

Nesse caso, a economia entra como uma objetivação daquela prática e a dona de casa escolhe 

o melhor produto ou um produto mais acessível pensando sempre no lar. Ela pode está 

querendo qualidade para não ter prejuízos futuros, ou acessibilidade econômica para poder 

sacrificar seu dinheiro de forma que possa suprir outras necessidades familiares. Nesse caso, 

na hora da compra, a presença do lar se objetiva nas escolhas econômicas que nem sempre 

giram em torno de uma economia, mas pelos significados atribuídos por aquelas mulheres, 

são escolhas baseadas na tentativa de “não desperdiçar”, de não cometer excessos. 

Miller compara esse processo a ritos devocionais identificados nos atos de sacrifícios 

religiosos. Todavia, o autor não pensa sacrifício com base na essência da destruição, mas 

como algo relacionado ao divino. Para Miller, o sacrifício é direcionado a um ser e é dotado 

por sentimento e relacionamento entre o sacrificante e a quem algo é sacrificado. Durante 

esses ritos devocionais, o que é oferecido ao divino passa pelo processo de busca a alcançar 

um transcedental.  

Quando Miller revela o comprar relacionado a atos de sacrifício, ele pensa nas etapas 

que envolvem esses ritos. Assim como o sacrifício envolve o desapego inicial por algo, o ato 

da compra está relacionado primeiramente ao dispêndio do que foi criado ou coletado, isto é, 

da força de trabalho acumulado. As mulheres pesquisadas pelo autor, ao irem as compras ao 

supermercado gastar o dinheiro adquirido, “carregado com ressentimentos, com as conquistas 
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e com toda a pletora de outras experiências provenientes do trabalho”, (MILLER, 2002, 

p.108), passam por um processo de dispêndio e sacrifício do valor monetário, mas em todo 

tempo revelam uma economia pensando no lar. 

Nesse caso, assim como no sacrifício existe a separação de algo (objeto ou pessoa) o 

mesmo processo ocorre nos atos de compra. No caso das donas de casa, o prazer e o 

distanciamento de suas visões de excesso na hora da compra faz sentir que economizou, que 

fez o melhor para o seu lar e que teve a atitude de uma boa dona de casa. Por isso, “considerar 

a economia como um meio para se obter determinado fim é um total-mal-etendido. A 

economia é um fim em si mesma. Além disso, o outro é uma desculpa para o alcance de uma 

meta transcedental ou um adiamento econômico atual pensando no futuro próximo.  

Dessa forma, as donas de casa têm uma lógica prática marcada por algum processo de 

significação. O dispêndio seria uma forma de explicar aquela economia que por si, já é uma 

prática significativa, na medida em que “transcede relacionamentos particulares e se alça a um 

patamar mais elevado que evoca algo que está acima e além de seu imediatismo” (MILLER, 

2002, p.118). Nesse caso, a economia tem sido usada para construir um ideal, baseado na 

objetivação e metas do comprador. As donas de casa com o ideal de responsabilidade nas 

compras transfere à economia o valor de santidade, na medida em que o dinheiro acumulado, 

considerado profano por ser da ordem do social, passa a ser sagrado quando acumulado para o 

sacrifício. Todavia, essa santidade logo é transformada novamente em profano quando a sobra 

da economia retorna ao social através das compras realizadas. 

Mas em relação aos atos de economia em um site de desconto como o Peixe Urbano, 

como ela é justificada e objetivada nas relações de trocas? Onde estaria o amor, e para quêm? 

Qual o “valor” do preço baixo? 

Nos casos já relatos no Capítulo 2, em relação a Amanda e Dona Lúcia, observamos o 

significado que é atribuído às compras de ambas. Enquanto Amanda pensa que comprar no 

site ajuda a suprir suas necessidades de corresponder a um tipo ideal de beleza, com Dona 

Lúcia revela-se que a compra no site legitima seu papel de mulher econômica e faz com que 

seu marido gaste menos nas suas dívidas. Esta senhora representa uma imagem que por trás 

da dona de casa, deve existir uma mulher responsável em relação às finanças e o papel da uma 

boa dona de casa. Sua atitude relaciona-se com o fato de que “o ato prático de comprar é uma 

atividade idealizada cuja santidade é garantida pela transformação ritual em poupança” 

(MILLER, 2002, p. 117). 

Todavia, o transcedental que eleva o nível da economia revela significados 

particulares ao longo deste trabalho. No caso de Ana, a economia seria um sacrifício 
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objetivado na busca de sentir-se uma pessoa sociável. Ana quer ser socialmente aceita, ela 

tem medo da avaliação negativa que os outros podem fazer sobre ela. Nesse caso, seu ato de 

amor é exposto no amor pelos amigos, pelo que eles vão pensar dela, ou até que ponto vão 

“amá-la” ou querer sua companhia, até que ponto ela será aceita. Então, seu ato de economia, 

transveste-se em amor e reconhecimento social.  Dessa forma, para todo ato de economia 

existe uma representação de formas e discursos diferentes.  

Em se tratando do site Peixe Urbano esta prática de buscar economia inicia-se desde a 

visualização dos artigos do site até as escolhas dos consumidores. Todavia, pela diversidade 

de acessos, visualizações, escolhas e compras, a busca em transcender por algo – ou para algo 

– é bem heterogênea. Em alguns casos, a etnografia nos levou a avaliar que esse percurso 

pode estar relacionado ao próprio fato do sujeito sentir que economizou, de justificar-se como 

um ser racional ou de economizar trazendo a objetivação de outros desejos. Nesse sentido, a 

própria mercadoria do site Peixe Urbano já traz a ideia de que o dispêndio será uma conduta 

não excessiva, mesmo quando, em alguns casos, este não pareça ser uma forma de economia,  

 

Estaríamos bastante errados em supor que a economia é alguma forma 

intransigente de poupar que se opõe a tais visões idealizadas. Isto é muito 

pouco provável quando os compradores nem ao menos sabem os preços das 

mercadorias que compram ou se realmente acabaram gastando mais por ter 

estado em busca de ofertas. O que interessa é que o sentido geral de ser 

econômico fica abstraído do ato específico de poupar (MILLER, 2002, p. 

117). 

 

As ideias de alguns consumidores justificam todo ato de compra como uma economia. 

O excesso seria algo errado, enquanto a conduta de economia seria uma atitude correta. Fato 

muito relacionado à ordem de consumo de algumas sociedades. Por essa atitude não ser 

colocada em questão, pouco se pensa em relação a como o objeto de consumo realmente está 

sendo adquirido. Mas podemos pensar essas ideias em relação às propagandas do site Peixe 

Urbano. Diante destas, os consumidores não valorizam o fato de os produtos estarem sendo 

oferecidos por determinado valor na plataforma porque foram elaborados novos valores 

econômicos sobre eles, ou pelo fato de que podem consumir achando que, de alguma forma, 

estão economizando. O exemplo de Clara
98

 acerca desse assunto é bastante interessante. Para 

ela, o que está em jogo é sentir que está lucrando em termos econômicos, independente de 

outros fatores: 
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 Estudante da UFRN, 24 anos, entrevista realizada na UFRN em 11.04. 2012 (período da primeira pesquisa a 

respeito do uso do site Peixe Urbano). Clara era usuária do referido site, desde seu lançamento. 
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eu compro o que tá numa promoção boa! Pode ser que tenha muita coisa que 

eu não estava precisando naquele momento, mas talvez lá na frente eu 

precise; então eu compro, vai ver que eu posso comprar por um preço muito 

mais caro. É melhor comprar logo! [...] Um montão de coisa por um valor 

bem barato mesmo, mais de 90% de desconto! É uma promoção da 

promoção!  

 

 

Percebe-se que, para Clara, a visualização do produto com o rótulo de promoção vale 

muito a pena, muitas vezes sem conhecer o valor original do artigo oferecido ou o próprio 

produto, a ideia de está economizando ou lucrando fala mais alto, isto porque, comprando 

pelo site, ela acha que pode ter menos prejuízos com consumos necessários e, além disso, 

quer apresentar-se como sendo uma consumidora que sabe se conduzir diante de promoções e 

sabe utilizar bem seu dinheiro. Mas até que ponto esse ato será uma economia? Percebe-se 

que para Clara, o que importa é sentir-se uma consumidora “consciente”.  

Em 2012, quando essa conversa foi realizada, Clara afirmava verificar as promoções 

no site constantemente e sempre localizava algo que findava por interessar-lhe. Diante disso, 

comprava aquele objeto de interesse porque sabia que o valor era bastante em conta. Quando 

a conheci, ela era estudante da UFRN, não tinha vínculo empregatício, morava com os pais e 

achava que economizando nas compras no Peixe Urbano poderia ter menos gastos no futuro. 

Este anseio em comprar algo era ainda mais explorado pelo fato do site ainda funcionar a 

partir da compra coletiva e de um relógio que cronometrava os minutos para adquirir 

determinado item. 

Com isso, o fato de achar que não poderia mais encontrar o produto e que comprando 

algo poderia está adiantando eventuais necessidades de uso mais a frente, explica a tentativa 

dessa usuária em mostra-se econômica. Isso também nos leva a pensar na justificação de seus 

atos como condutas não materialistas, mas ambivalentes ao materialismo, na medida em que, 

de alguma forma, este consumo está correspondendo seus objetivos e têm valores 

fundamentais para ela.  Clara compra por um preço mais em conta e se satisfaz, não 

demonstrando percepção ao fato de que, na verdade, pode está gastando mais. Nesse caso, 

mas uma vez recorremos a Miller (2002), com a ideia de que 

 

os compradores não mais necessitam ter nenhum conhecimento tomado de 

fora da experiência. Não precisam se recordar de nenhuma informação sobre 

os preços para entender que estão poupando. Tudo o que precisam é fazer a 

escolha na hora de selecionar e justificar essa escolha para si próprio como 

economia. Isso é precisamente o que a maior parte deles faz na maior parte 

do tempo. (MILLER, 2002, p. 67) 
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Clara revela ser econômica, mas, na verdade, esse ato só responde a padrões em torno 

da ideia de economia nos atos de compra, principalmente quando ela mesma julga estar 

realizando economia.   

Percebo um comportamento oposto ao de Clara nas vivências de Adalberto
99

, 47 anos, 

residente na cidade de Natal, pai de dois filhos e estudante de pós-graduação. A ideia de 

economia para ele tem relação com não comprar demais, seja em qual for o lugar, inclusive 

no Peixe Urbano, e defende que, de qualquer forma, comprando no site ou não, estaria 

desperdiçando seu dinheiro. Nesse caso, também existe uma ideia de ser econômico ou de ser 

um sujeito responsável, só que, em contraponto ao modo de consumo de Clara, em vez de 

comprar muito buscando economia, Adalberto revela que, para ele, a economia está em não 

comprar em excesso. Ele continua legitimando padrões de economia, mas diferente de Clara, 

sua economia relaciona-se com o ato de guardar seu dinheiro.  

Adalberto conheceu o site Peixe Urbano através de seu irmão, que, segundo ele, na 

época, a cerca de dois anos, comprava muito. Adalberto revela que, ao ver seu irmão 

comprando e usufruindo das promoções, interessou-se e passou a utilizar as compras no site 

também, principalmente quando no que se referia a shows e comidas em restaurantes. 

Todavia, ele passou a comprar com uma frequência maior do que costumava fazer, seus 

cartões de crédito passaram a revelar despesas altas, o que o levou a perceber que estava 

gastando muito. Com base nessa constatação, resolveu economizar, diminuindo as compras 

no site e só comprando por lá excepcionalmente. Relembrando os conceitos de Miller, este 

consumidor resolveu “sair do profano”, do que socialmente para ele era considerado errado, 

como o tabu do excesso e desperdício. 

Para Adalberto, comprar no Peixe Urbano implica uma série de reflexões relacionadas 

ao impulso de consumir algo simplesmente pelo “encanto” da oferta
100

. Ele afirma que já se 

sentiu iludido, como, por exemplo, quando pagou R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) em 

um ingresso para um show de Erasmo Carlos, cujo o valor original era de R$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais). Em sua opinião, isso se configurou como um gasto desnecessário, 

principalmente porque, com esse dinheiro, ele poderia ter consertado o portão eletrônico de 

sua casa. Ele esclarece que comprou o ingresso porque gostava muito de ouvir Erasmo, mas 

relaciona essa compra a um ato impulsivo. Essa sensação de ato impulsivo intensificou-se 

ainda mais quando ele julga que, depois de ter gastado o dinheiro, precisou de uma quantia 
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 Conversa realizada no pátio ao lado do Restaurante Universitário, dia 15.07.2014 
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 No Capítulo 4, faremos uma discussão sobre o poder das propagandas na escolha do consumidor.  
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equivalente para algo “mais necessário”. Todavia, na hora em que comprou a oferta, o 

interesse em assistir ao show falou mais alto.  

A ideia de responsabilidade em administrar o dinheiro é bem destacada na fala de 

Adalberto. Ele quer transmitir, seja para mim, ou para a sociedade de maneira geral, a 

representação social de uma pessoa controlada. Para ele, as ofertas são uma maneira de 

“enganação para o consumidor consumir mais e mais”, ou seja, a visão de excesso na hora da 

compra leva a pensar que o próprio ato de comprar no Peixe Urbano já é um excesso ou 

desperdício, com isso, ele classifica seu papel de consumidor e usuário tentando mostrar que 

não consome por excesso. De forma geral, a economia estaria relacionada ao ato desse 

consumidor escolher o que deve ser economia ou dispêndio nos seus atos de compras, a partir 

de ideologias do que é certo ou errado em torno do consumo, ideologias diferentes das de 

Anderson
101

, estudante de publicidade, da UFRN.  

Anderson é usuário do site há cerca de três anos e relata que começou a consumir na 

plataforma do Peixe Urbano depois de ouvir as pessoas falarem a respeito da mesma. 

Segundo ele, a compra no site diz respeito a algum benefício, na medida em que ele consegue 

comprar de forma mais econômica. Anderson afirma que, o preço baixo, em relação aos 

produtos divulgados pelo site, fornece-lhe oportunidades de comprar coisas que gosta por um 

valor acessível, além do que são prioridades de seus consumos.  

 

Ah, já comprei uma auto escola, negócio de motel e comidas, como rodízio 

de pizza. É bem mais barato, então vai mais a conta [...] já conhecia os 

lugares, só não tinha noção da auto-escola, mas foi legal, não foi muito bom, 

mas valeu o dinheiro que paguei. [...] eu tive uma confusão porque eles não 

estavam cumprindo o que tinham se comprometido, mas foi só no começo, 

depois, eu não tive mais problema. Acho que quando o cliente se impõe, eles 

levam a sério. Mas isso é muito relativo também, depende também do 

estabelecimento. Comigo toda vez que eu reclamei, deu certo.  

 

 

No discurso de Anderson observa-se como o preço é relacionado à ideia de 

economizar, frases como “é bem mais barato, então vai mais a conta” mostram como o valor 

da compra é também um ato de economia. Mas, nesse caso, ele economiza pensando que o 

dinheiro que paga pelos produtos vale muito a pena, o que nos conduz mais uma vez a 

imagem de um sujeito consciente de seu consumo, que se sente, portanto, realizando um bom 

ato da compra. Tudo isso nos traz de volta a uma questão já proposta nesta dissertação: até 

que ponto esses produtos são economia? A própria expressão de Anderson em afirmar que 
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“não foi muito bom, mas valeu o dinheiro que paguei” nos conduz ao significado que 

Anderson coloca sobre determinada troca, tanto em relação ao dinheiro, quanto em relação ao 

item comprado. Mais uma vez recorrendo a Miller, refletimos: 

 
Tudo isso nos leva a uma conclusão, a de que é possível que os compradores 

vejam praticamente toda à ida as compras bem como a aquisição de quase 

todos os artigos específicos nessa ida, não como um ato de gastar, mas como 

um ato de economia [...] A economia é contextualizada em meio a uma pilha 

de preocupações relacionadas ao comportamento (MILLER, 2002, p.70) 

 

 

Diante do exposto, destaco mais um caso, dessa vez em relação a um casal que 

conheci durante as visitas ao Passeio de Jangada oferecido na Praia de Ponta Negra em 

Natal-RN, Joana e Allan. Eles são noivos, estudantes e fazem o curso de Ciências Biológicas 

na UFRN. Ela tem vinte anos e ele, vinte e um. No dia que os conheci
102

, Joana estava grávida 

e expressou que estava bastante incomodada com o fato de tanto ela quanto o seu noivo 

estarem desempregados. Afirma que estava alegre pelo filho, mas bastante preocupada com a 

situação financeira deles. Segundo ela, eles têm conseguido se manter por causa de uns 

“bicos” que Allan faz e pelo fato dele ter uma bolsa de extensão na universidade. Mas a 

principal ajuda vem dos pais de Allan, que inclusive, permitiram que eles morassem em sua 

casa. 

Uma outra preocupação de Joana é que eles quase não têm dinheiro para suprirem 

alguns de seus desejos, como o de comprar um bom enxoval para o bebê. Além disso, Joana 

se sente incomodada porque Allan gosta muito de comprar pela internet, o incômodo se dá, 

segundo ela, tanto devido aos gastos que esse tipo de hábito implica, quanto aos eventuais 

transtornos em compras, isso porque, para Joana, a compra pela internet não é segura. 

Todavia, Allan tenta amenizar a situação, explicando que, comprando pela internet, ele 

economiza. Ele relata que descobriu isso através de amigos que sempre compravam em lojas, 

como a Americanas, e em sites que vendem roupas e artigos de Jiu-Jitsu, um esporte que ele 

exerce. Em relação às Americanas, Allan afirma que adora comprar games e lá, encontra por 

um preço bem mais acessível. 

Foi com base na ideia de economizar comprando pela internet que ele também 

começou a comprar no site Peixe Urbano. Segundo ele, o site comercializa itens e produtos a 

preços acessíveis e ajudava pessoas como ele a consumir
103

. Apesar de Allan afirmar que só 

                                                 
102

 Dia 20.12.2014 
103

 Ao relatar que o Peixe Urbano ajuda no consumo de pessoas como ele, Allan se refere ao fato dele se 

considerar pobre e não ter dinheiro para comprar tudo que deseja.  
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compra no site esporadicamente, destaca como suas principais fontes de consumo na 

plataforma comidas e lazer. Em relação à promoção da Jangada, comenta que chegou a 

comprar porque achou barato e pensou principalmente em agradar sua noiva, fazer-lhe uma 

surpresa e proporcionar-lhe um dia diferente.  

Cheguei a presenciar o passeio de ambos e percebi que as coisas saíram bem melhor 

do que como Allan havia planejado. Refiro-me ao fato de que, na hora da saída de cada 

passeio, a embarcação só podia ir ao mar com pelo menos quatro passageiros. Contudo, na 

hora em que o casal decidiu fazer o passeio, apenas eles dois estavam no barco e, mesmo 

assim, os responsáveis pela Jangada liberaram o passeio. Ou seja, no final de tudo, algo que 

seria apenas um simples dia de lazer acabou tornando-se também um passeio romântico, a 

realização de um anseio de consumo de Allan. 

Na conversa com o casal, percebei como a influência da compra online e a ideia do 

lucro que ela representa interferem nas escolhas de Allan. Apesar da preocupação com a 

chegada do filho, os gastos da família e o fato de se considerar “pobre”, ele acredita que a 

compra pela internet proporciona-lhe a abertura para adquirir os consumos que ele desejava. 

Então, enquanto Joana reclamava de seus gastos pela internet, ele queria mostrar que, 

comprando por lá, está gastando menos e rendendo dinheiro para os possíveis gastos que terá 

com as despesas do lar, ou seja, seu consumo é motivado em sua percepção em mostrar-se 

econômico. No entanto, consideramos aqui que, de qualquer forma, ele não deixa de comprar 

itens considerados necessários. 

Outro fator que pode ser discutido em relação às conversas com o casal diz respeito ao 

fato de que a compra do passeio pode ser associada a ideia de “presentinho” discutida por 

Miller (2002), em Teoria das Compras. Na obra, o autor apresenta uma visão em torno da 

ideia de “presentinho” como a parte da compra onde as pessoas priorizam seus desejos 

pessoais; uma exceção do ato de comprar que funciona em torno do outro. O “presentinho” 

em si é muito diverso e pode ter o significado de comprar algo pensando no bem próprio ou 

comprar algo para agradar o outro. Nesse caso, o “presentinho” “costuma ser visto como uma 

extravagância que transcende os limites da necessidade, do poupar ou da moderação, que 

acompanha a maior parte do abastecimento rotineiro”. (MILLER, 2002, p.54).  No caso de 

Allan, o passeio de barco para sua esposa pode ser pensado como um “presentinho”, mesmo 

diante das crises que eles estão passando, ele acredita que sua esposa merece este consumo.  

A categoria de “presentinho” também é apresentada nos casos que se seguem. Até 

aqui, percebe-se como o ato de desperdício, economia, consumo e compras estão marcados 

por visões e escolhas complexas, onde o objeto carrega uma própria significação em 
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contextos de consumo diversificados
104

 (APPADURAI, 2008). Essas formas utilizadas pelos 

entrevistados mencionados até aqui dão margem para diferentes noções em torno de 

economizar ou poupar. Esses sujeitos não estão “poupando” do mesmo jeito uns em relação 

aos outros, cada um utiliza-se de critérios, na maioria dos casos, subjetivos, pautados em suas 

visões de mundo.  

As mesmas compras que para Clara tem um determinado valor, para Adalberto, 

Amanda, Dona Lúcia, Ana Júlia, Anderson, Allan ou Joana carregam outro significado, mas 

também são vivenciadas em outros contextos, o que vai depender da formação cultural e 

histórica de cada um deles, sendo que, sempre que falamos em economia percebemos como 

os sujeitos querem justificar seus atos de consumo ligando-os as suas ideologias de mundo. 

Irei trazer mais dois casos destacando uma única categoria: o fato do preço baixo das 

promoções serem identificados também como um valor de imersão social. Aqui, teço uma 

breve apresentação do discurso de dois sujeitos, mas apenas como um fragmento de valores 

mais amplos quando se leva em conta a diversidade de significados atribuídos por cada um.  

Jean é motorista de ambulância e ex-usuário do site. Conheci este consumidor na 

Academia de Dança X que frequentei em Junho de 2014. O objetivo era conversar com 

usuários do site Peixe Urbano, já que a academia havia oferecido alguns anos antes ofertas de 

aulas via a referida plataforma. Na época desta conversa, Jean já havia comprado e utilizado a 

promoção há bastante tempo, a mesma equivalia a apenas três meses de aula de dança na 

academia. Após o encerramento dos meses promocionais via Peixe Urbano¸ o motorista 

continuou fazendo dança porque conseguiu outra promoção disponibilizada pelo próprio 

estabelecimento.  

Jean relata que objetivava, com a aquisição da promoção das aulas de dança, diminuir 

a sua carga de stress. Ele iria adquirir a oferta em parceria com um amigo, que depois acabou 

desistindo. No entanto, Jean não quis perder a oportunidade, pois, para ele, o serviço seria de 

qualidade e, se não fosse pela oferta do Peixe Urbano, ele não teria condições de usufruir as 

referidas aulas. 

Nesse caso, Jean alimenta a impressão de que comprando no Peixe Urbano está 

lucrando diante da possibilidade de acesso a lugares que ele antes não tinha condições de 

acessar. Ele enfatiza ainda mais esse ponto quando destaca que a Academia de Dança X é 

uma academia para “ricos” e que o custo das aulas é muito alto, o que faz com que, em sua 

opinião, esta seja pouco acessível a pessoas como ele – de baixa renda. Neste caso, na medida 
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em que, devido suas condições financeiras, constatamos que esse tipo de compra não era algo 

rotineiro na vida de Jean, podemos também pensar na aquisição dessas aulas de dança por 

parte dele como sendo um “presentinho” (MILLER, 2002), visto que, mesmo esse tipo de 

aquisição não fazendo parte de seus rituais de compras, frequentar a referida academia trouxe-

lhe algum tipo de satisfação. 

Lucas
105

, outro consumidor dos artigos do Peixe Urbano que colaborou com esta 

pesquisa, destaca que também compra os produtos em virtude dos preços mais acessíveis. Ele 

tem 25 anos, é mestrando em Arquitetura e Urbanismo
 
e mora na Residência de Pós-

graduação da UFRN. Lucas classifica-se de classe média baixa e tem como renda pessoal a 

bolsa concedida a pesquisadores da Capes no valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais). O 

estudante gosta de comprar promoções de lugares que comercializa serviços e produtos de 

preços elevados e que oferece bons serviços. Antes do Peixe Urbano, ele só costumava 

frequentar esse tipo de lugar muito esporadicamente, pois sua realidade financeira não o 

permitia ter acesso a esse tipo de consumo.  

Lucas destaca a qualidade do produto como critério de escolha, no entanto, da mesma 

forma que considera Jean, essas compras configuram-se como oportunidades de inserção e 

adaptação em ambientes considerados elitizados, aos quais não teria acesso rotineiramente, 

caso tivesse que pagar por eles o valor original de aquisição – sem o desconto. Nesse caso, 

comprar esse tipo de serviço pelo preço comercializado no site Peixe Urbano oferece a Lucas 

uma oportunidade de sentir-se parte
106

 de determinado ambiente e de mostrar, seja para si 

mesmo ou para seus amigos, que teria condições de acesso a determinado consumo.  

Pensando nesses valores de inserção de pessoas em diversos ambientes, retomo o 

trabalho A teoria da classe ociosa, de Thorstein Veblen. Apesar do trabalho desse autor está 

muito relacionado a uma abordagem evolucionista, o mesmo traz problemáticas relevantes 

para se pensar as relações de consumo atuais, levando, obviamente, em conta as mudanças 

sociais, espaciais e temporais. O trabalho de Veblen (1974), apesar de ser um dos pioneiros 

nos estudos sobre o consumo, devido a sua maneira reducionista de relacionar o ato de 

consumo apenas com a busca por status, sofreu – e vem sofrendo – muitas críticas por parte 

de diversos outros antropólogos que estudam essa categoria
107

. 
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 Conversas realizadas via chat do Facebook em 20.07.2014.  
106

 Essa ideia de “sentir-se parte” é muito relativa. Em outros casos de pesquisa em que o sujeito também passa 

essa ideia, é comum surgirem discursos que demonstrem que por mais que aquele consumidor esteja naquele 

determinado local, de alguma forma, ele sente que aquele não é o lugar onde deveria está. Esse assunto será 

retomado na terceira seção desse capítulo. 
107

 Penso aqui, especialmente, nas críticas de Mary Douglas e Arjun Appadurai a maneira reducionista de Veblen 

analisar o consumo apenas relacionado a uma busca de status.  
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O fato é que, mesmo essas críticas sendo pertinentes, suas ideias nos ajudam a refletir 

sobre até que ponto a compra no site Peixe Urbano também não tem relação com uma busca 

por status. É certo que a compra nesse ambiente é realizada por uma diversidade de sujeitos: 

desde a senhora de classe média que quer mostrar que é econômica; passando pelo sujeito que 

quer dizer que sabe economizar seu dinheiro; até o trabalhador que quer frequentar 

determinado lugar pagando pouco por não ter condições de pagar mais. Todavia, em algumas 

situações, como nos relatos de Jean e Lucas, existem resíduos de um consumo pela 

ostentação, pelo status. 

Este fato pode ser retomado na fala de Jamile, uma estudante que colaborou com o 

processo de pesquisa no ano de 2012. No que condiz às motivações que levavam o 

consumidor a utilizar o site enquanto experiência ou abertura de acesso a diversos lugares, 

Jamile
108

 comentou: 

Eu penso assim, apesar de tanta coisa, esses sites são uma experiência para 

você conhecer lugares que antes você não tinha condições propriamente de 

ir. Por exemplo, um assalariado, com um salário baixo, não tem condição de 

comprar comida num preço tão alto. Olha, tem muita promoção na Terra do 

Camarão. Restaurantes e tudo mais. 

 

 

Percebo, no caso de Jamile, que os preços também surgem como proporcionadores de 

novas experiências. Para ela, a chegada do site Peixe Urbano naquela época possibilitou que 

as pessoas conhecessem os espaços da cidade, tivessem acesso a diferentes lugares e, 

principalmente, experimentassem coisas diferentes. Contudo, hoje em dia
109

, ao ser 

questionada a respeito das compras no site, Jamile afirma que atualmente vive em uma 

correria muito grande e, com isso, acabou diminuindo as compras no site, bem como, 

diminuiu as saídas com os amigos a restaurantes e as compras de kits de aniversários, 

produtos que ela mais comprava no site.  

Todavia, o fato dela ter dito que “vive em uma correria” levou-me a questionar até que 

ponto esse poderia ser o único fato para que ela tenha deixado de comprar no site, já que a 

plataforma oferece produtos online e a maioria dos serviços tem prazos longos para o uso
110

. 

Nesse sentido, penso que os motivos para esse afastamento da usuária podem está 

relacionados ao fato do Peixe Urbano ter saído da posição de uma coisa essencial em sua 

vida. 

                                                 
108

 Estudante da UFRN, 30 anos - entrevista realizada na UFRN em 26 de setembro de 2012. 
109

Encontrei Jamile na UFRN no setor II de aulas. A mesma está fazendo outro curso através do processo de 

reingresso da UFRN. Essa conversa foi realizada dia 09.04.2014. 
110

 Com a mudança do site para um E-commerce local, esse prazo vem se tornando cada vez mais longo, os 

produtos ou serviços adquiridos podem, em alguns casos, ser usado até seis meses após a compra. 
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Nas experiências desses usuários do Peixe Urbano, discutidas até aqui, identificadas 

através das falas dos sujeitos pesquisados, o consumo nesse ambiente virtual foi levado em 

consideração como sendo um ato de economia. No entanto, esse ato envolve uma série de 

valorações que, em alguns casos, aproximam-se na hora da compra, mas cada uma com suas 

formas de subjetividade e vivências sociais. 

 

3.1.1 O VALOR DA COMPRA POR UM USUÁRIO SEGUIDO NAS REDES 

VIRTUAIS.  

A partir de março de 2014, o processo de pesquisa etnográfica foi intensificado.  Neste 

período, passei a procurar usuários em diversas localidades. Busquei tanto retomar a pesquisa 

com a rede de universitários que já havia colaborado com o meu trabalho anteriormente, 

quanto encontrar novos usuários, através, por exemplo, de visitas a alguns estabelecimentos 

parceiros do site Peixe Urbano. Todavia, por manter-me sempre observando a fanpage da 

plataforma no Facebook, percebia a atividade de alguns consumidores no site através de 

postagens e comentários a respeito das promoções divulgadas. Foi nesse percurso que conheci 

Jadson. 

Apesar de não ser meu intuito fazer uma etnografia online, não pude deixar de 

observar o modo como esse usuário participava da página e senti curiosidade em conversar 

com esse sujeito que era bastante participativo dessas discussões no Facebook, demonstrando 

ser muito assíduo no uso do site. Diante disso, apresentei-me a Jadson, falei para ele da minha 

pesquisa e lhe enviei uma solicitação de amizade na rede social. Dias depois, fui aceita como 

sua amiga no Facebook e, a partir disso, passei a observar os movimentos de seu feed de 

notícias e a repercussão de seus posts e comentários na fanpage do Peixe Urbano no 

Facebook. 

É certo que, o fato de não ver, não sentir, não observar a performance (GOFFMAN, 

1985) do pesquisado, levou-me a certo grau de desconfiança no percurso das suas afirmações, 

o que também era demonstrado por ele em relação a mim. Da mesma forma em que eu 

buscava saber sobre esse colaborador, ele tinha interesse em me conhecer e saber do meu 

trabalho. Esse fato comportamental é característico de toda pesquisa etnográfica. Em todos os 

contextos, o modo de agir em relação ao outro no contato entre pesquisador e pesquisado 

muitas vezes é idêntico, principalmente quando se quer conhecer o outro. Entretanto, como 
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afirma Descola (2006) o que vai valer é a verossimilhança dos fatos no momento da 

situação
111

 de análise e da troca de conhecimento. 

Vencer a barreira do desconhecido é um processo de toda etnografia, e em qualquer 

que seja ela, a existência de mentiras ou verdades é relativa, vai depender do que naquele 

momento ou naquela situação é significativo para o sujeito. O que é importante analisar é 

exatamente o percurso, o caminho que leva o sujeito a se expressar de determinada forma. 

Essa ideia me traz a mente o trabalho da antropóloga Claudia Fonseca (2000) em Família, 

Fococa e Honra ao relatar um caso presenciado no seu processo de etnografia. Segue o relato: 

 

Um belo dia enquanto conversava com Dona Rosa, uma senhora roliça de 60 

anos, em pé ao lado do portão. Com lágrimas nos olhos, ela contava as 

misérias de sua vida sofrida, ressaltando sempre a malvadez do seu marido 

bêbado e mulherengo. De repente, mudou o foco do olhar, para uma figura 

que passava do outro lado da rua. Ô seu velho corno. Sua mulher te deixou 

sair para pastar hoje? Ela gargalhou na direção do velho senhor – 

evidentemente um amigo de longa data, e dois segundos depois, só 

esperando o tempo de receber um aceno afável do amigo, retomou a 

conversa comigo, no mesmo tom lamuriento de antes (FONSECA, 2000, 

p.79). 

 

 

Através desse relato, Claudia Fonseca nos leva a pensar tanto na situação atual como 

nos outros percursos que envolvem as vivências do indivíduo. Em cada caso, “estamos diante 

de ritos sociais que fazem parte do vasto leque de experiências e que servem como educação 

sentimental dos envolvidos, demolindo a demarcação entre sentimentos „falsos‟ e 

„verdadeiros‟” (FONSECA, 1998, p. 64).  

Segundo Fonseca, Dona Rosa estava relatando de forma melancólica fatos 

estritamente tristes de sua vida, quando subitamente, aquela senhora triste passa a sorrir e a 

“xingar” um homem que vê em sua frente, que por sinal, lhe dava total liberdade para isso. De 

fato, essa mudança de performance poderia levar todas as narrações anteriores ao grau de 

“mentiras”, todavia, o que a antropologia deve prezar é exatamente os fios que afirmam esta 

súbita mudança dos sujeitos investigados. Nesse caso, como afirma Goffman (1985), a vida 

social é uma representação teatral, onde os atores estão o tempo todo representado para uma 

plateia dotada ela mesma por regras sociais. 
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 A ideia de situação social na antropologia partiu da análise que o antropólogo Max Gluckman (1987) fez 

sobre o sistema social de um país e as relações de grupos raciais entre brancos e africanos. A pesquisa realizada 

por ele concentrou-se no norte da Zululândia. Para Gluckmam, as situações sociais é o ponto de partida do 

antropólogo, pois, é através dos eventos de uma determinada sociedade particular que o pesquisador pode extrair 

a estrutura social, as suas inter-relações e as instituições dessa sociedade.  
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No caso de Jadson, a primeira tentativa de quebrar a representação que ele também 

tinha sobre mim, foi enviando-lhe um link
112

 do PPGAS que me identificava como 

pesquisadora e aluna no mestrado em Antropologia Social. A partir dessa iniciativa, nossos 

diálogos se intensificaram ainda mais.  

Jadson
113

 se apresentou como advogado e enfermeiro, 47 anos e residente na cidade de 

São Paulo. Considera-se de classe média alta e mora sozinho. Em resposta a um questionário 

enviado sobre sua situação econômica, ele comenta que sua renda mensal varia em torno de 

R$5000,00 (cinco mil reais) a R$7.000,00 (sete mil reais)
114

, distribuídos entre aluguel, 

pagamento do carro, comidas, vestimentas, lazer, diversão, dentre outros “gastos”. Segundo 

ele, a maioria das ofertas do Peixe Urbano são de lugares que prestam um bom serviço, mas 

que, sem os descontos, tem um custo alto. O colaborador afirma ainda que costuma frequentar 

esses ambientes com frequência e que esse tipo de consumo seria necessário para ele. Diante 

disso, buscando esses serviços no Peixe Urbano ele estaria buscando uma forma de 

economizar em seus gastos diários. Portanto, as ofertas de lazer e de restaurantes que ele 

costuma comprar pelo site são para ele consumos necessários. Observe o discurso abaixo,  

 
As coisas que compro, são coisas que costumo comprar rotineiramente... uno 

o útil ao agradável como diz o ditado... relaciono o fato de fazer parte da 

minha rotina, com o preço [...] compro [...] alimentos em restaurantes, 

artigos e serviços para carro, pacotes de viagem... [...] o principal motivo de 

comprar é pelo preço e comodidade [...] sou bem comedido e 

econômico...nunca compro nada por impulso...apenas por necessidade 

mesmo. 

 

 

No discurso de Jadson, percebe-se uma justificação em torno do fato de dizer que é 

econômico e que não compra nada por impulso. Ele tenta apresentar um perfil de que tem 

habilidade para administrar seu dinheiro e, ao mesmo tempo, passa a impressão de que utiliza 

o preço baixo para suprir suas necessidades; situação explícita principalmente na frase “uno o 

útil ao agradável”.  

Resumo a relação de Jadson com as compras no site às categorias de responsabilidade 

e autossatisfação. Nessa perspectiva, ele teria mostrado responsabilidade nos momentos em 

que afirmou que, mesmo diante das ofertas tentadoras – no ponto de vista do valor do 

desconto oferecido – oferecidas pelo site, não costuma comprar por impulso, focando apenas 
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 < https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/alunos.jsf?lc=pt_BR&id=1442 > 
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 Conversa realizada pelo chat do Facebook entre os dias 17 a 21 de junho de 2014. 
114

 Uma renda questionável, dado o contexto de vida e local de moradia deste consumidor.  

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/programa/alunos.jsf?lc=pt_BR&id=1442
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naquilo que considera necessário. Tal característica, segundo ele, inclusive faz com que seja 

procurado por familiares quando estes pretendem comprar algo. 

Em relação ao caráter de autossatisfação deste consumidor, levo em consideração o 

fato de Jadson se sentir satisfeito por julgar que sabe administrar seu dinheiro, da mesma 

forma que se satisfaz em enviar uma mensagem de um sujeito econômico e responsável. 

Acompanhando o posicionamento de Jadson na Fanpage do Peixe Urbano no 

Facebook, encontro a seguinte situação, na qual ele dialoga com um sobrinho nos 

comentários de uma postagem: 

 

Figura 9 – Interação de Jadson na fanpage do Peixe Urbano no Facebook.
115 
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 https://www.Facebook.com/PeixeUrbano. Acesso em 29 de setembro de 2014. 

https://www.facebook.com/PeixeUrbano
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O comentário na figura revela um pouco da postura de Jadson em relação às compras 

no site Peixe Urbano, que equivale a tentar suprir necessidades de forma econômica. Além do 

mais, a sugestão dada por ele se refere a um comportamento de praticidade, de economia, de 

passar a ideia de que sabe como realizar compras.   

Como relatado no Capítulo 1, a noção de envio de mensagem através de atos de 

consumo é explorada no estudo O mundo dos bens, de Mary Douglas e Isherwood. Os autores 

apresentam o consumo como uma necessidade social de se relacionar com outras pessoas e 

como materiais mediadores para essas relações. Consumir seria uma maneira de enviar uma 

mensagem de si acolhida num contexto geral, a partir da ideia de que “nenhuma pegada ou 

pista pode conter o significado sem transvesti-lo” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 34).  

 Nesse sentido, os autores investigam os bens enquanto meios de comunicação entre 

os consumidores e uma série de trocas sociais. Essas trocas são representadas por ritos de 

consumo vivenciados a todo instante na sociedade: “ir a um casamento contribui com o 

„serviço de marcação‟ para o feliz casal, ir a funeral é um „serviço de marcação‟ para os 

enlutados, visitar um doente é uma „marcação de serviço‟ para o paciente” (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2004, p. 40). Tudo acontece em relação à reciprocidade envolvida nos fluxos 

padronizados de bens de consumo dentro de uma integração social. 

Nesse caso, a relação de economia destacada por Jadson fala muito a respeito da sua 

postura enquanto sujeito social, de suas convicções acerca do que é certo ou errado em 

relação a determinadas compras, fato que não deixa de ser evidenciado em outras práticas de 

consumo que analisamos até aqui. No caso específico desse nosso colaborador, essa 

mensagem pode ser uma tentativa de apresentação de si para amigos, vizinhos ou parentes, ou 

ainda, tentar ser colocado de fora de críticas que o comparem a uma pessoa alienada e 

consumidora. 

 

 
3.2 O PEIXE URBANO COMO OBJETO DE DESEJO 

 

O processo de pesquisa me levou a refletir sobre as mudanças nos discursos de 

usuários antigos, ex-usuários e novos usuários do site Peixe Urbano. Além disso, foram 

destacadas tanto mudanças em relação ao anúncio das vendas, quando foi percebida a 

mudança sobre os próprios hábitos dos consumidores em relação as suas compras no site. 

Como por exemplo, no caso da Amanda
116

. Esta usuária justifica seu distanciamento ao uso 

do site, partindo do princípio de que “o site não é mais como antes”, na medida em que não 
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 As opiniões dessa colaboradora formam discutidas no Capítulo 2. 
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oferece mais promoções interessantes. Todavia, vimos que um dos fatos para o 

distanciamento de Amanda é sua inclinação a novas práticas de consumo online, como seu 

anseio em conhecer o site Aliexpress, muito utilizado pelas filhas de Dona Lúcia.  

Bárbara e Beatriz, filhas de Dona Lúcia, revelam que já utilizaram o site Peixe 

Urbano, contudo, perderam totalmente o interesse por achar que o site “só oferecia porcaria”, 

e que em se tratando de compras online, o melhor lugar para comprar coisas baratas é em sites 

como Aliexpress e LightInTheBox, sites internacionais. Nesse caso, percebe-se claramente que 

a estrutura de startup ou de um espaço virtual revelam mudanças significativas a partir do que 

o consumidor atribui. 

Pesquiso o consumo através da plataforma do Peixe Urbano desde seu lançamento, 

com concentração específica no ano de 2012, e nesse percurso percebo a diferença marcante 

nas formas de procura e no uso que as pessoas fazem desta plataforma. Inicialmente, o site 

Peixe Urbano era considerado uma grande novidade, as pessoas entravam pensando na 

curiosidade de visualizar a plataforma e de comprar algo na promoção e nesta época até 

falavam de um consumo “só para ver se funcionava” ou para “ver como era”. Algumas 

pessoas consideravam que as promoções eram inacreditáveis, isso levava muita gente a 

questionar se as promoções realmente eram verdadeiras. A seguir alguns relatos que 

compartilham desses questionamentos. 

Cíntia
117

, aluna de Psicologia da UnP, 29 anos, comentava que “o preço desses sites é 

acessível a qualquer pessoa”, Ana Lívia
118

, estudante da UFRN, 20 anos, afirmava: “as 

promoções são absurdas, os preços são extremante baixos, quase inacreditáveis” e Karina
119

, 

aluna da UNP, relatava que a compra através desses sites eram surpreendente, pois, em sua 

opinião, parecia até mentira, “tudo por mais da metade do preço!”. Na época do contato com 

essas colaboradoras de pesquisa, no ano de 2012, ambas estavam vivenciando o estouro das 

compras coletivas e do site Peixe Urbano e o que mais lhes chamavam a atenção era 

exatamente um site de descontos expressivos pela internet, tudo parecia inverdade ou distante 

das suas realidades de consumo. 

Cíntia, ao falar que o site era acessível a qualquer pessoa, demonstrava a impressão de 

que o site proporcionava indiretamente uma democratização de bens de consumo que antes 

eram considerados elitizados, ilustrando tal opinião explicitando o fato de que antes do 

advento dos sites de compras coletivas as pessoas de classe média e classe média baixa não 
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 Entrevista realizada na UnP em 07.05. 2012.  
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 Estudante da UFRN, 20 anos. Entrevista realizada pelo bate-papo do Facebook em 29.08.2012. 
119

 Estudante da UnP. Entrevista realizada no bate-papo do Facebook em 22.09.2012.  
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tinham condições de adquirir certos itens e serviços que o site costuma ofertar. Já Ana Lívia 

revela que não é tão simples acreditar em um site que simplesmente surge querendo melhorar 

a sua vida, o que retoma a questão de insegurança em comprar pela internet, mas que para ela, 

foi vencida pela curiosidade em conhecer aquele tipo de comércio. Tal visão está também 

bastante relacionada ao discurso de Karina, que pontua o fato de as promoções serem 

“inacreditáveis”. Esses fatores eram, portanto, os que mais chamavam atenção dessas 

consumidoras no período inicial do Peixe Urbano.  

Essa ideia também foi apontada pelos parceiros do site. Durante o período em que 

visitei a Academia de Dança X, em junho de 2014, cheguei a entrevistar o proprietário do 

local, e ao questioná-lo a respeito do motivo que o impulsionou a divulgar a promoção no 

site
120

 – ele me respondeu que o principal motivo foi por curiosidade. Segundo o proprietário, 

ao saber das compras coletivas, ele pensou em verificar o lado do parceiro. Com isso, seu 

discurso afasta a ideia de que os parceiros apenas colocam promoções para ganhar novos 

clientes. Os fatores da curiosidade e de querer mostrar ao mercado que está partilhando da 

“moda” ou novidade mercadológica podem ser identificados no discurso desse proprietário, o 

que também não deixa de ser uma forma de buscar algum tipo de lucro. 

 A justificativa do senhor Pietro, o proprietário do local, é que seu estabelecimento já é 

localizado em um lugar bastante central, já é bem divulgado e já tem muitos alunos, nesse 

caso, não precisaria de mais divulgação. O que ele afirma que realmente buscava era 

experimentar esta forma de consumo que na época era novidade no mercado
121

. 

A seguir, o anúncio da promoção lançada pela Academia de Dança X no site do Peixe 

Urbano: 
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 A Academia de Dança só disponibilizou oferta no Peixe Urbano uma única vez no período de Janeiro a Junho 

de 2012. 
121

 Percebe-se que existe a busca por algum lucro, mesmo quando ele não é estritamente monetário. No caso do 

senhor Pietro, existe o interesse em afirmar que seu estabelecimento já experimentou determinado tipo de 

consumo.  
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Figura 10: Promoção da Academia de Dança X divulgada pelo site Peixe Urbano em 2012.
122

 

 

 

A divulgação desta promoção foi realizada em um período em que estávamos vivendo 

não só o estouro das compras coletivas pela internet, mas também do consumo online de 

forma geral. É certo que esse processo foi popularizando-se de forma bastante heterogêneo, 

na medida em que o consumo online, assim como outras novidades de consumo ou novidades 

da internet, era vivenciado primeiramente pelas pessoas que encontram mais facilidades para 

realizar esse tipo de acesso, bem como devido a hierarquização econômica vivenciada em 

nosso país. 

Esta ideia é trazida pelos próprios interlocutores da pesquisa, como no caso da Letícia, 

uma moça que conheci em uma das visitas ao Passeio de Jangada em Ponta Negra, com a qual 

passei a manter contato pelas redes virtuais. Na primeira conversa com Letícia, ela afirmou 
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 <http://www.peixeurbano.com.br> 
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que sentiu um grande impacto nas suas formas de consumo a partir do momento em que 

passou a comprar pela internet. De início, o receio, a insegurança e a dificuldade acabavam 

barrando sua imersão nesse tipo de consumo. No entanto, destacou que, tanto ela quanto 

grande parte de seus amigos, naquele contexto, já se sentiam mais seguros e encontravam 

mais facilidades nesse modo de consumo. Disse ela: “Antigamente as pessoas não tinham 

acesso à promoção, os preços quase nunca saiam da tabela e com a internet até as lojas 

convencionais perderam espaço, os preços são bem mais acessíveis. Muitos dos meus amigos 

hoje compram quase tudo pela internet”
123

.  

Este discurso revela a imersão da colaboradora – e de seus amigos – no mundo do 

comércio virtual e até onde o consumo através das tecnologias digitais passou a ser parte da 

vida da Letícia, principalmente no que diz respeito a buscar formas de sentir que está 

economizando. Segundo ela, os anos de 2013 e 2014 pontuaram diferenças marcantes em sua 

forma de observar o consumo online.  

Pesquisas registradas no (CGI) Comitê Gestor da Internet (TIC Domicílios 2007)
124

 

apontam que em 2007, 45% das pessoas utilizaram a Web para pesquisa de preço, mesmo que 

não necessariamente para a compra. No entanto, a pesquisa do CGI também diagnosticou que 

o consumo online de fato e esse tipo de atitude – pesquisar preço na internet – ainda era 

realizado majoritariamente pelas pessoas de classe alta e de classe média alta. Tal fato 

evidencia que a estratificação econômica e social também é marca presente no uso do 

ciberespaço. A pesquisa revelou também que o grau de escolaridade, a renda e a aquisição da 

internet facilitavam o acesso, uso e descobrimento desse modo de consumo. Grupos com 

pouca base econômica ainda tinham acesso bem restrito e só aos poucos foi descobrindo essas 

formas de consumo. 

De forma geral, no Brasil, o comércio eletrônico se encontra ainda em fase inicial de 

desenvolvimento, principalmente se comparado a países mais desenvolvidos, como Estados 

Unidos e Inglaterra. Mas o mercado tem cada vez mais se adaptado a esses novos 

empreendimentos. Todavia, ainda é significativo o número de pessoas que não se beneficiam 

das condições oferecidas pelo E-Commerce.  

Dessa forma, o CGI
125

 (2007) revela que, em meados de 2007, a internet estava 

consolidando-se como ferramenta para comparação de custos há muito tempo, sendo que, por 
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 Entrevista realizada dia 14 de novembro de 2014 na Praia de Ponta Negra. 
124

 Disponível em: <http://www.cgi.br/noticia/tic-domicilios-2007-aponta-que-45-das-pessoas-utilizaram-a-web-

para-pesquisa-de-preco/  > Acesso em 02 de dezembro de 2014.  
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 Disponível em: < http://cgi.br/publicacao/a-evolucao-do-cidadao-e-o-comercio-eletronico/42 >  Acesso em 

02 de dezembro de 2014.   
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poucos, só por aqueles que usavam ou sabiam usar a rede naquela época. Mas com a ascensão 

da classe média e das possibilidades de consumo online – nesse caso, penso também no site 

Peixe Urbano - este quadro tem mudado. Como afirma Carla Barros (2009), 

 

A questão da „inclusão digital‟ tem tido grande destaque no país. A expansão 

do crédito resultou, em 2007, em um boom de vendas de computadores, 

devido em grande parte às compras das classes C e D, o que fez o e-

commerce jogar suas apostas no crescimento do mercado popular. O 

governo federal, por sua vez, tem feito significativos esforços nesse sentido, 

com destaque para os programas “computador na sala de aula”, além de 

apoio a diversas iniciativas de criação de telecentros comunitários. 

(BARROS, 2009, p.97) 

 

 

A autora mostra como as empresas e instituições se preocuparam com a inclusão de 

um novo público às práticas de consumo, tanto em lojas físicas como virtuais, usando como 

estratégias os produtos e serviços mais utilizados pela classe média baixa ou voltados para 

seus modos de consumo no geral, além de construir espaços para que esse consumo seja 

permitido, como, por exemplo, parcerias com empresas para aquisição de cartões de crédito e 

tentativa de familiarizar o acesso à compra nos sites, já que parte dos consumidores não 

“sabem” utilizar essas novas tecnologias. Como afirma Pierre Levy (1998), as técnicas são 

utilizadas por muitos, o que muda são os sentidos dessa utilidade e o significado atribuído. 

São esses significados que pretendem ser esclarecidos nesta pesquisa. 

Estudos mais recentes do CGI
126

 (2013) trazem uma análise sobre uma nova 

perspectiva, as estimativas populacionais já são de que 28,7 milhões de brasileiros - uma alta 

em relação a 2012, quando a estimativa foi de 25,2 milhões – estão realizando atividades de 

consumo online pela internet. Nesse caso, Letícia e seus amigos podem ser enquadrados entre 

esses milhões, na medida em que ela afirma que só recentemente sentiram o impacto das 

compras pela internet em suas vidas. 

Todavia, a dinamicidade das relações de consumo virtuais são diferentes das relações 

físicas, elas se desmancham muito rápido, mudam o quadro e revelam a abertura de novos 

mercados. No caso do site Peixe Urbano, apesar do mesmo ter sido, inicialmente, 

disseminado muito rápido pelas redes sociais, seu uso e sua procura não são mais os mesmos, 

existem novos interesses e novas formas de “buscar economia”. Em dezembro de 2014, 

falando pelas redes sociais com Karina, uma usuária do site que conforme já mencionado, 

colaborou no primeiro momento de minha pesquisa – em 2012 – obtive a seguinte afirmação. 
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 Disponível em: <http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_DOM_EMP_2013_livro_eletronico.pdf> 

Acesso em 02 de dezembro de 2014.  
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Faz tempo que não olho promoções no site Peixe Urbano, aliás, nesses 

outros todos como Groupon e Pechincha. Mas se aparecer alguma coisa que 

me interesse pode ser que eu compre, mas o problema é que o site está muito 

fraco, nenhuma promoção que manda para meu e-mail tem me interessado, 

eles não oferecem mais produtos muitos bons. Às vezes, quando estou 

precisando de alguma coisa, olho na internet porque o preço geralmente é 

bom e acabo encontrando em outros sites, tipo, passarela, Americanas, essas 

coisas.  Então, quando dá, eu compro. 

 

Karina deixa claro seu distanciamento do site, justificando que o Peixe Urbano está 

fraco e não oferece o que ela gosta de consumir. Todavia, percebe-se que seu distanciamento 

não é só em relação a esta plataforma de consumo, ela afirma que deixou de utilizar todos os 

sites de compras coletivas que antes utilizava. Retomo a mesma questão direcionada a 

interpretação das vivências de Amanda, no Capítulo 2, será que a mudança está somente no 

site ou também em relação aos gostos do consumidor? A própria ideia de que o site não mais 

oferece “produtos bons” nos leva a pensar em o que seria considerado bom para essa 

consumidora. Ou seja, quais os seus interesses? Nesse caso, mesmo que as compras na 

internet apresentem-se como uma melhor forma de encontrar descontos e fazer economia, o 

que vai diferenciar é a “escolha” de cada consumidor em cada ambiente ou contexto de 

compra.  

Em uma conversa realizada no dia 4 de novembro de 2014, pelas redes virtuais, com 

Ana Lívia, questionei a respeito da sua compra no site Peixe Urbano e ela afirma que o 

principal motivo que a fez não utilizar mais o Peixe Urbano, foi em relação a 

constrangimentos e discriminações que teria passado em relação a grande parte de suas 

compras, 

 

Perdi totalmente o interesse em comprar no site por causa de coisas que 

comecei a passar, tipo, alguns constrangimentos. Não era bem atendida e 

nem a compra era o que eu esperava, então assim, perdi o gosto em acessar 

esses sites. Tanto que bloqueie até os e-mails, cancelei tudo, já estava 

ficando chato receber as coisas direto no meu e-mail e saber que não 

prestava. 

 

Percebe-se como, aquilo que de início era inacreditável ou bom demais, passou a ser 

algo interpretado como prejuízo e reclamações
127

. Suas experiências de compras no site não 

foram agradáveis, com isso, seu descaso foi tanto que ela cancelou alguns contatos. Todavia, 

como já observado, o que fez essa usuária comprar inicialmente no site foi o fato de julgar as 
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promoções como inacreditáveis, ou seja, uma iniciativa em ter experiência em experimentar 

algo diferente. 

Enquanto o site Peixe Urbano deixa de ser alvo do desejo do consumidor, o consumo 

online, de forma geral, só tem crescido
128

, a novidade agora gira em torno dos 

questionamentos: onde consumir? Quais são as novas adaptações de consumo online dos 

sujeitos sociais? Onde comprar? Quais os ambientes de desejo? Quem está comprando nesses 

sites? Essas são algumas indagações que a etnografia tem levantado, mas que, em parte, nos 

direciona a algumas respostas. 

Um dos principais movimentos que levou o estouro das compras coletivas foi a 

imitação e a busca de fazer parte de um movimento maior em torno do consumo, ou seja, as 

pessoas passavam a comprar porque alguém teve uma experiência, alguém falou, porque 

amigos ou parentes compravam, ou em outros casos, como vimos no tópico anterior, por uma 

necessidade de sentir que podia pagar por determinado consumo e frequentar determinados 

lugares. Todavia, a noção de preço baixo, a princípio, “seduziu”, mas a própria confiança para 

comprar na plataforma online ocorreu principalmente a partir da representação dos outros 

sobre experiências de uso do site. 

Partindo das ideias de Mary Douglas e Isherwood (2004), podemos pensar em como o 

consumo está marcado pelo envio de mensagem que, algumas vezes, representa a ideia do 

consumidor em mostrar que possui algo. No caso do consumo virtual, a ideia de moda ou 

novidade explica o interesse dos sujeitos em dizer que podem consumir algo ou que está 

dentro da moda. Nesse sentido, o consumidor pode está querendo dizer que já comprou em 

determinado site, que é interessante comprar lá, que as compras em outros são retrogradas e 

etc. Ou também pode ser parte de uma busca em acessar determinado ambiente, ou, até 

mesmo, mostrar para outros que tem condições de comprar determinado produto ou usar 

determinado serviço, como podemos observar em casos já relatados. Portanto, a compra no 

contexto da nossa sociedade atual também transmite mensagens de representação do 

comprador para os outros. Essa representação é construída em torno de determinadas 

ideologias, conforme já discutido nesse trabalho.  

No período em que fazia pesquisa para o meu trabalho de conclusão do curso, no ano 

de 2012, as pessoas sempre apontavam como o consumo de espaços da cidade abriam 
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 Percebe-se como o consumo online já é representado como um fato social em relação as categorias relatadas 

por Durkheim pois é uma prática fixa, coercitiva e geral, na medida em que não existe para um único indivíduo, 

mas para toda sociedade. Também é um fato social total, como classifica Mauss, porque ele não é isolado, mas 

faz com que se ligue a todas as demais instituições que regem a práxis social. 
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possibilidades de sair mais com os amigos, de dar festas em sua casa, conhecer novos lugares 

e etc. Segue dois dos relatos coletados sobre este material. 

 

Recentemente, eu e Alex compramos três pizzas grandes, GG, por R$ 30,00 

(trinta reais); eu três e ele três [risos]. A gente comprou e levou para casa. 

Não podíamos comer aquilo tudo [...] mas, por causa do preço, a gente não 

resistiu e comprou. Então a gente pegou a pizza crua para assar em casa, 

convidou uns amigos e fizemos uma resenha lá em casa. As pizzas de 

melhor qualidade, por preços absurdos! Agora ficou mais fácil fazer festas 

para amigos, quando a gente convida alguém, eles já sabem que é por que a 

gente tem cupom [risos]
129

.  

 

A gente comprou para comemorar o níver de outros amigos nossos. [...]. mas 

sempre aquela coisa: aquilo que você compra ali e consome fora parte é 

outra coisa, até mesmo o couvert artístico você tem de pagar [...] dá para 

conhecer muita coisa através desses sites, mas a gente também tem de saber 

como se conduzir. [...] Porque assim, eu acho o seguinte, a partir do 

momento que eles colocam isso para você, colocam barato, eles tiram o 

lucro. Assim, eles recuperam o que perderam ali [...] se vou num canto que 

oferecem comida, eu acabo consumindo mais do que está só no cupom. Vá 

que eu peça uma jarra de suco! Então, essa jarra supõe-se que seja 15 reais, 

já é um consumo a mais [...] você sabe que geralmente são em lugares caros, 

então uma água sai por mais de três reais, tudo fica muito caro quando se 

consome fora parte, o preço é bem alto, o preço normal do restaurante
130

.  

 

 

Jamile é estudante da UFRN e afirma que atualmente diminuiu o uso do site Peixe 

Urbano porque está sem tempo e sem dinheiro. Todavia, percebo que, o fato de “está sem 

dinheiro”, também tem relação com seus interesses. Desde que a conheço, ela não trabalha, 

não tem renda fixa, mas a compra no site, a princípio, era quase que rotina na sua vida. 

Atualmente, esse quadro tem mudado também pelos significados que ela mesma dá as 

compras e seus atuais contextos sociais.  

Em ambas citações, percebe-se como os sujeitos utilizavam-se das compras no site 

Peixe Urbano para enviar mensagens (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004) de que seriam 

sujeitos sociáveis e de que poderiam pagar por determinado produto. No caso de Jamile já se 

observa o jogo que verdadeiramente permeia a tentativa de promoções divulgadas para mais 

de uma pessoa, a compra além do que é oferecido no cupom. Todavia, nesta época, este fato 

pouco importava a ela, já que o interesse maior estava em sentir que de alguma forma estava 
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 Márcia, estudante da UFRN, em entrevista realizada no Campus da UFRN de Natal, no dia 04 de maio de 

2012. Infelizmente com o passar do tempo, perdemos o contato.  
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 Jamile, estudante da UFRN, entrevista realizada em 26.09. 2012 na UFRN. Essa entrevista será retomada na 

última seção deste capítulo, quando estivermos discutindo questões acerca da tentativa de lucrar dos parceiros 

sobre os clientes do Peixe Urbano. 
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fazendo um negócio lucrativo. Esta ideia de lucro pode ter relação até mesmo com o fato de 

Jamile afirmar que, assim como seus amigos, ela era usuária de sites de compras coletivas.  

Atualmente, a diferença está em onde comprar. A afirmação de que pela internet o 

consumo é mais lucrativo passa a ser frase popular dos consumidores; principalmente quando 

se verifica que este tipo de consumo tem se aproximado de trocas em escalas mais amplas – 

refiro-me ao interesse de consumidores por plataformas de venda online internacionais. 

Enquanto que, ao mesmo tempo, eles conseguem consumir produtos locais pela internet e 

justificar esse consumo pelo preço mais acessível que estes produtos apresentam e, também, 

pela comodidade. Nesse caso, o que também está em questão é o caráter de praticidade 

inerente ao uso das tecnologias atuais de consumo. 

Dessa forma, com a popularização das compras pela internet, com a diminuição da 

insegurança por parte do consumidor, outras formas de consumo tem se destacado em relação 

ao consumidor digital. Constamos, a partir disso, que, devido a esse interesse do público em 

querer consumir em outros ambientes virtuais, o site Peixe Urbano tem saído da linha de 

objeto de desejo maior na visão desses consumidores. 

Durante a etnografia, apesar dos grandes descontos, da facilidade, da comodidade, dos 

laços de interações e, em alguns casos, da busca por “status” que a compra no Peixe Urbano 

proporciona aos seus consumidores, as pessoas apontam uma propensão ao que vai surgindo 

como novo modo de consumo. Nesse contexto, elas vêm consumindo bem menos nos E-

commerces locais – como o Peixe Urbano e o Groupon –, e bem mais em sites de grandes 

empresas de variedades – como as Lojas Americanas
131

– e em E-commerces internacionais – 

como o Aliexpress
132

, o LightInTheBox
133

, o E-bay
134

 e o Airu
135

. 

Diante desse cenário o site Peixe Urbano continua investindo na tentativa de chamar 

atenção do consumidor. Para tanto, a plataforma aproveita-se, por exemplo, de datas 

comemorativas – para filtrar ainda mais as promoções –, de descontos cada vez maiores – que 

atualmente chegam a até 99% do valor original do artigo – e de uma constante atualização de 

seu layout – investindo, por exemplo, na busca de tornar o ato de compra cada vez mais 

prático para o consumidor. 
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 <http://www.americanas.com.br/> 
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A seguir, uma figura usada pelo site para chamar a atenção do consumidor no Dia da 

Saudade: 

 

Figura 11: Banner promocional divulgado pelo Peixe Urbano no Dia da Saudade.
136

 

 

Esta figura, apesar de fazer alusão ao dia da saudade comemorado em nosso 

calendário, também foi uma maneira do site expressar o distanciamento de alguns 

consumidores e reivindicar a volta desses usuários. A ideia de trazer o benefício a partir do 

vale presente é uma técnica sempre usada pelo site, sendo que, ultimamente, este recurso 

parece interferir bem menos na escolha do consumidor, isso porque, a diversidade de 

caminhos para encontrar descontos, visualizar diferentes vitrines e comprar online só tem 

crescido. Com isso, apesar do site fazer a sua parte, as mudanças estão principalmente em 

relação ao comportamento do consumidor, seus interesses pelo E-Commerce. 

No capítulo anterior, vimos nos relatos das filhas de Dona Lúcia, como o site 

Aliexpress
137

 vem ganhando espaço na sua busca por compras a partir do preço baixo. Como 
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 Figura retirada da Fanpage do site Peixe Urbano no Facebook, no dia 30 de janeiro de 2015. 
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já destacado, o Aliexpress trata-se de um site que oferece uma grande variedade de produtos 

fabricados na China com descontos expressivos. Alguns deles possuem características 

regionais, como relógios que ilustram algo da cultura chinesa ou roupas que também 

transmitem uma identidade local. Todavia, a variedade de itens e gostos é muito grande. 

Encontramos, por exemplo, itens e acessórios com aspectos da cultura brasileira. Diante disso, 

o site, inclusive, faz campanhas de descontos para consumidores brasileiros aderirem a seus 

produtos.  

Com o consumo pelo ciberespaço, ultrapassamos fronteiras e excedemos ainda mais 

os limites culturais (HANNERZ,1997). As trocas tornam-se mais híbridas, sendo realizadas a 

partir de contatos e adesão de novos elementos. Apesar de que a “maneira como hoje falamos 

sobre cultura em fluxo, sobre as regiões onde as culturas se encontram e dos agentes e 

produtos da mistura cultural é, em certos pontos, diferente até da antropologia de dez anos 

atrás” (HANNERZ, 1997, p.9), a reinvenção das culturas e das misturas fazem da 

globalização um aspecto geral, mesmo que só enquanto representação. 

Os apontamentos de Appadurai (1999) são de grande valia para o entendimento dessas 

trocas. No artigo Disjunção e Diferença na Economia Cultural Global, ao discutir 

homogeneização e heterogeneização  cultural, Appadurai traz a ideia de que as tenções entre 

estas duas categorias devem ser estudadas por meio de cinco dimensões do fluxo da cultura 

global, designadas por etnopanoramas
138

, tecnopanoramas
139

, finançopanoramas
140

,  

midiapanoramas
141

 e ideopanoramas
142

, os quais ele trata como interpretações modeladas 

pelo posicionamento histórico, linguístico e político de diferentes espécies de agentes, sendo 

estes, extremamente disjuntivos, sobrepostos e sempre complexos.  

De acordo com o autor, estas disjunções se tornam fundamentais para a política da 

cultura global, na medida em que dinheiro, pessoas, ideologias, imagens e tecnologias 

encontram-se cada vez mais desterritorializadas e disputadas pelo relacionamento entre 
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 Uma reportagem, lançada dia 26.10.2014 no Portal Abril, revela o avanço do Aliexpress nos últimos anos. Em 

2014 foi considerado liderança de vendas de produtos na web brasileira.  Disponível em:  

<http://info.abril.com.br/noticias/mercado/2014/10/Aliexpress-lidera-volume-de-vendas-na-web-

brasileira.shtml.> Acesso em 12 de março de 2015. 
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 Panorama de pessoas que constituem o mundo em que vivemos e que está em constante transformação. 
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 Configuração global, também fluida, da tecnologia; um movimento em alta velocidade das diversas 

tecnologias, que ultrapassam barreiras antes intransponíveis. 
140

 Distribuição de capital global em grande escala, um movimento de megassomas de dinheiro em grande 

circulação. 
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 Referem-se tanto à distribuição de capacidades eletrônicas que produzem e disseminam informação, quanto 

das imagens do mundo produzido por esta mídia. Estes tem a capacidade de dispertar mundos imaginarios. São 

produzidos por grupos privados ou interesse do Estado (Esta ideia será discutida no capítulo seguinte).  
142

 Assim como as mídias, são também imagens concatenadas, porém ainda mais políticas, relacionando-se às 

ideologias dos Estados.  
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Nações e Estados. Enquanto as Nações estão em buscas de cooptar os estados, os Estados 

querem conquistar as ideias em torno da nacionalidade. Todavia, como afirma Hannerz 

(1997), sempre que um fluxo global alça o local, há também um contrafluxo que legitima 

valores de uma cultural local.  

No caso das compras pelo site Aliexpress, podemos pensar que essas trocas apesar de 

ter relação com todos os panoramas discutidos por Appadurai, está principalmente 

relacionada à disseminação do consumo imagético e de ideologias a respeito do valor de 

determinado objeto, todavia, o desejo de consumo de um grupo local - como consumidores 

brasileiros e usuários do site Aliexpress - revelam o hibridismo dessas trocas, na medida em 

que ultrapassam os limites de gostos locais e levam a um desejo de consumo por produtos 

internacionais, onde, muitas vezes,  apesar deles ter significados da cultura de onde sai, são 

ressignificados pelas escolhas dos consumidores que aderem os produtos desses países.   

Nesse caso, como pensar até que ponto estes objetos são difundidos como símbolo 

local e pensados como elementos mistos de diversas culturas? Lembro-me especialmente de 

um relato de Beatriz, filha de Dona Lúcia, no qual mencionou o seu desejo em comprar 

roupas da china através do site Aliexpress. Ela julga que, diferente de maioria das mulheres 

brasileiras, seu estilo é meio “retro”
143

. Nesse caso, para ela, o Aliexpress permite maior 

opção de compra. Já sua irmã, Bárbara, afirma que gosta de comprar acessórios diversos, 

como relógios, por exemplo. Todavia, segundo ela, esses relógios seriam diferentes dos que 

ela julga serem usados pelos seus amigos brasileiros. 

Como afirma Appadurai (2008), é relevante pensar os valores que os objetos carregam 

em determinado contexto social
144

. A mesma roupa comprada por Beatriz tem um 

determinado valor para mulheres e indivíduos da China, valores que podem aproximar-se ou 

distanciar-se das escolhas de Beatriz. Enquanto o relógio comprado por Bárbara, é símbolo de 

algo pode carregar um valor que, quando posto em outro contexto de mercantilização e de 

“escolhas”, terão outros significados. 

Portanto, de forma geral, a internet apresenta-se como um espaço de descontos, de 

economia e de facilidade para efetuação das compras, principalmente com a disseminação dos 

diversos aparelhos móveis e dos usos que as pessoas fazem deles, mas também é um espaço 

onde a construção de escolhas, necessidades e criação de valores são ainda mais 

diversificadas. O consumo cibernético não está apenas em um eixo localmente determinado, 

                                                 
143

 Lembramos aqui que a mãe de Beatriz, Dona Lúcia – em fala transcrita no Capítulo 2 -, relaciona esse estilo 

de sua filha com o estilo das mulheres européias. 
144

 Esta abordagem será melhor desenvolvida no capítulo que se segue. 
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ele é parte do dia a dia dos consumidores, que, por sinal, não estão direcionados há apenas um 

ato, mas são dinâmicos enquanto utilizam as plataformas de consumo.  

No caso do acesso ao site Peixe Urbano, podemos observar que a plataforma enquanto 

objeto de desejo tem mudado e que as pessoas apresentam excitação pelo novo, pela 

mudança, ou simplesmente perdem o interesse de uso a partir do contexto em que estejam 

vivenciando. Mas refletimos também que, de forma geral, isso é parte do processo de 

dinamicidade das redes, dos ciclos em que o uso de algo tem valor, é significado. São essas 

mudanças e esses novos comportamentos do consumidor e usuário do site, que nos leva a 

pensar, até que ponto o site Peixe Urbano ainda é um objeto de desejo, e se deixou de ser, o 

que realmente justificaria isso. 

 

 

3.2.1.  OUTRAS VISÕES A RESPEITO DO USO DO SITE PEIXE URBANO.  

 

Dona Lúcia revela que, ao contrário do que ocorre com suas filhas, não é muito adepta 

das compras virtuais, mas, além da economia, compra no Peixe Urbano porque afirma ser um 

site de fácil acesso e fácil adaptação, no sentido que não precisa de muita burocracia na hora 

do cadastro e nem muita dificuldade, inclusive para localizar os objetos e a descrição sobre 

eles. A colaboradora não confia muito em comprar produtos, mas considera que os serviços 

são bastante seguros para comprar. De acordo com a ela, a compra pela internet geralmente 

exige muito do consumidor, chegando a ser cansativo, em alguns casos, realizar esse tipo de 

procedimento. No entanto, em sua opinião, o site Peixe Urbano permite ser usado com mais 

facilidade. 

Apesar de não ter total confiança em comprar pela internet, Dona Lúcia sentiu, a partir 

do comportamento de suas filhas, interesse em ter uma experiência no site. Todavia, ainda se 

considera retrograda e afirma que são nas compras físicas que o consumidor pode se defender 

caso venha a enfrentar algum problema. Sendo assim, foi pensando nos seguintes fatos que 

Dona Lúcia resolveu começar a acessar o site: disponibilidade de economia e acessibilidade. 

E, portanto, mesmo com o fato de que suas filhas não utilizam mais o site atualmente, a 

plataforma continua sendo um meio utilizado pela colaboradora para busca de descontos.  

Parte do discurso de Dona Lúcia surgiu na voz de muitos outros interlocutores com 

idades próximas a dela, principalmente quando destacavam que não tinham se adaptado ainda 

a essas formas de consumo. Nesses casos, a ajuda de um filho, de um amigo ou de um parente 

apresentava-se como indispensável. A seguir trago trechos de entrevistas com alguns senhoras 
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e senhores na faixa etária de cinquenta a setenta anos de idade, os quais faziam hidroginástica 

tanto na Clínica de Estética X, quanto na Academia de Ginástica X onde realizei pesquisa.  

 

Eu acompanho minhas filhas nas compras, mas na verdade, é ela quem compra pela 

internet, isto tudo é ela quem faz. Eu confio nela, ela me mostra e eu deixo ela 

comprar. Esta promoção da hidroginástica ela estava na internet e me mostrou, 

como eu estava precisando deixei ela comprar. Era muito barato, até mais do que 

onde eu estava fazendo antes. Quando é para mim ela pergunta se eu quero, mas 

quando é para ela, ela vive comprando sem precisão, ela é muito gastadeira. (Dona 

Alice, 55 anos, entrevista realizada na Clínica de Estética X, dia 02.10.14).  

 

Quem comprou esta promoção foi minha filha, disso ela entende muito, até demais, 

ela é muito compulsiva, compra em tudo que é site pela internet. Só vejo ela 

comprando. Compra coisa para o filho, para o marido, para mim e até para minha 

filha mais nova, porque no início elas não se entendiam muito não, porque eu sou 

separado da mãe dela e nesse segundo casamento tive outra filha, mas Joseane não 

se dava muito bem com ela não. Mas hoje em dia, elas se entendem. E assim, 

Joseane não me deixa parado não, vive comprando tudo que é exercício para “mim” 

fazer. Geralmente ela compra nesses sites ai, pela internet. Eu até gosto, parece que 

é mais barato e pelo menos eu num fico parado. Mas tudo é ela quem compra, eu 

nem posso dizer como é, porque não sei nem para onde vai. (Seu José, 70 anos, 

entrevista realizada na Clínica de Estética X, dia 13.11.14) 

 

Quem me ensinou a comprar foi minha neta, ela vem me ensinado a usar essas 

coisas desde que minha filha foi estudar na França. Eu tive de apreender porque o 

contato com ela era mais pela internet, sempre que eu queria vê-la. Eu tinha até um 

certo medo de usar esses negócios, mas depois me acostumei. Minha neta que me 

mostrou também esses descontos pela internet, hoje em dia eu até compro sem a 

ajuda dela.  Outro dia comprei um aspirador de pó, acho que foi por esse Peixe 

Urbano ai, e foi uma beleza [...] foi assim que eu também vi a promoção daqui e 

comprei, eu moro aqui bem pertinho e estava precisando fazer hidroginástica por 

causa da osteoporose. (Dona Amélia, 67 anos, entrevista realizada na Academia de 

Ginástica X, dia 12.11.14). 

 
Depois que minha filha me ajudou, agora tudo ficou mais prático. É muito fácil 

comprar pela internet, é muito prático também. No começo foi difícil se acostumar, 

mas hoje em dia acho mais prático. Um dos sites que mais compro é nas Lojas 

Americanas pela internet, você consegue um preço bem melhor. (Dona Rosa, 61 

anos, dona de casa, entrevista realizada na Clínica de Estética X, dia 02.10.14 ).  

 

Gosto muito de compras pela internet, compro no Peixe Urbano, no Groupon, nas 

lojas americanas, mas de todos o que gosto mais é o site Airu. Ah, este site é muito 

bom. Lá você encontra roupas por um preço muito em conta, muito bom mesmo. De 

todos é o que mais compro (Dona Ana Maria, 58 anos, entrevista realizada na 

Clínica de Estética X, dia 04.11.14).  

 

Nestes discursos, observa-se uma variedade de menções às ideias de facilidade, de 

comodidade e de avanço das compras online. Com Dona Alice observa-se uma exclusão ou 

afastamento do uso das tecnologias, ela mesma se proíbe ou se nega a comprar, colocando 

sobre suas filhas a responsabilidade de adquirir algo que ela julgue ser mais barato. Todavia, 

quando se trata do papel das filhas enquanto consumidoras online, a mesma as descrimina em 
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relação a isso, caracterizando-as como sendo “consumistas”. Desse modo, Dona Alice está 

agindo conforme noções acerca da ideia de que o consumidor não deve consumir em excesso. 

O mesmo fato é bem parecido no discurso de Seu José. Ele afirma que sua filha é 

quem fornece as suas compras, sendo que a maioria delas é pela internet. Todavia, ela é 

considerada por Seu José como uma consumidora compulsiva, que compra tudo que ver pela 

frente. Conquanto, em uma conversa na residência de Joseane
145

, filha de Seu José, ela afirma 

que isso é uma acusação indevida de seu pai, e que ela seria bem concentrada nas suas 

compras, comprando só o necessário. Percebe-se como as ideias de compulsão ou 

consumismo são rótulos colocados por pessoas em relação a outras, mas que nem sempre são 

aceitos. Todavia só um melhor acompanhamento das práticas de consumo de Joseane nos 

levaria a entender até que ponto ela realmente convive com um consumo consciente. 

O discurso de Dona Amélia retorna a ideia de exclusão
146

ou apropriação das 

tecnologias. Essa colaboradora por muito tempo distanciou-se do uso dessas tecnologias, mas, 

depois que sua filha viajou para França, as redes virtuais configuraram-se para ela como a 

melhor forma de contato com a filha. Depois de vencer as dificuldades inerentes a esse tipo de 

acesso, Dona Amélia foi apropriando-se da tecnologia para outras finalidades também, 

chegando com o tempo a realizar inclusive compras online. 

No caso de Dona Rosa, notou-se que inicialmente ela sentia dificuldades em acessar 

esse tipo de consumo, mas a partir da ajuda de sua filha, as dificuldades foram diminuindo. 

Para a colaboradora, a facilidade do site a levou a consumir achando que o site seria uma 

forma de praticidade para a realização de suas compras.  

Em alguns desses discursos, percebemos também a ideia de fechamento e de 

resistência em relação ao uso das tecnologias, principalmente devido ao fato dessas pessoas 

ainda não terem se adaptado ao uso de tais recursos. Essa ideia de abertura ou fechamento ao 

uso das tecnologias traz-me a mente o trabalho de Roger Silverstone e Eric Hirsch, 

Consuming Technologies. Media and Information in Domestic Spaces, especificamente no 

capítulo que eles tratam a respeito da resistência e reconstrução do uso do telefone celular 

pelo grupo Amish, na Pensilvânia, EUA. Segundo os autores, esse grupo decidiu banir o uso 
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 Fiz duas visitas a casa de Joseane, primeiro dia 06 de novemvro de 2014, mas não conseguir conversar então 

marcamos para dia 12 de novembro de 2014. Nesse período estava realizando pesquisa na Clínica de Estética X, 

onde conheci Seu José. Ao falar da pesquisa, Seu José logo revelou de onde vinha seu consumo online e na 

mesma hora ligou para sua filha, dando-me a oportunidade de falar da minha pesquisa. Com a nossa conversa, 

Joseane me convida a ir a sua casa. Todavia, tivemos apenas uma conversa visto que, nesse período, Joseane 

estava preparando uma viajem para fora do país e retornaria apenas no final do mês de dezembro de 2014. 
146

 Para um maior entedimento do processo de apropriação e exclução do uso das tecnologias, o trabalho da 

antropóloga Lúcia Scaldo (2012), Máquinas, Conexões e Saberes: As práticas de inclusão digital em famílias de 

grupos populares, permite uma excelente reflexão.  
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do telefone celular em busca de fazer permanecer uma coesão nos laços familiares e religiosos 

da comunidade. Dessa forma, o telefone passou a ser proibido dentro de casa, sendo acessado 

apenas em alguns lugares da comunidade. A explicação dos Amish para isso é que,  

 

Through Amish eyes, the telephone in the home manifested traits contrary to 

the spirit of Gelassenheit. They explain that the telephone was not a 

necessity. The telephone was of „the world‟, that is, it came from outside the 

Amish community and led to association with outsiders. The telephone 

contribuited to individualism and price rather than humility. Women were 

prone to use it for gossip with disrupted social harmony
147

 (SILVERSTONE 

& HIRSCH, 1992, p. 189) 

 

Dessa forma, o uso do telefone não estava em conformidade com as regras daquela 

comunidade, principalmente em relação com a separação das coisas profanas do mundo. O 

uso dessa tecnologia iria desequilibrar a espiritualidade e a harmonia daquele grupo, já que a 

mesma funciona como uma instituição total que relacionava a vida secular a todos os outros 

aspectos da existência.  

Este trabalho nos leva a pensar nos aspectos de apropriação e abertura das tecnologias 

discutidas aqui. O caso de Dona Alice, Seu José, Dona Amélia e Dona Rosa, são exemplos de 

dificuldades e aberturas ao uso da compra virtual. Em alguns aspectos estas dificuldades estão 

relacionadas às formas de socialização a respeito das compras, enquanto que a abertura teria 

relação com a tentativa de se sentir dentro desse novo contexto social. Algo observado 

principalmente nas vivências de Dona Ana Maria, sendo que, esta colaboradora julgava-se 

muito dinâmica em relação ao uso das plataformas online, fato que nos faz assegurar a ideia 

de que não é a faixa etária que define o uso das tecnologias de consumo online, mais o 

próprio contexto social e algumas vezes, econômico, do sujeito.  

No comportamento de Dona Ana, percebe-se uma relação bem marcante com o uso da 

tecnologia. Enquanto eu a acompanhava em alguns procedimentos na Clínica de Estética X
148

, 

conversávamos sobre suas práticas de consumo e sobre seu dia a dia. Ela é representante de 

uma empresa que vende frutos do mar, divorciada, mas atualmente mora com um 

companheiro. Afirma que no tempo em que conheceu o site Peixe Urbano, através de amigos, 

                                                 
147

 “Pelos olhos dos Amish, o telefone em casa manifestava traços contrárias ao espírito de Gelassenheit. Eles 

explicam que o telefone não era uma necessidade. O telefone era “do mundo", ou seja, vinha de fora da 

comunidade Amish e os levava a uma associação com pessoas de fora. O telefone contribuiu para uma 

valorização do individualismo em detrimento da humildade. As mulheres teriam a propensão a usá-lo para 

fofocas, perturbando a harmonia social.”  
148

 Conheci Dona Ana Maria durante o processo que fazia pesquisa na Clínica de Estética X, de agosto de 2014 a 

Janeiro de 2015. Dona Ana Maria visitava a clínica nas segundas, quartas e sextas, sempre no horário da tarde. 

Em todos os seus procedimentos, eu sempre a acompanhava e era durante esses processos que conversávamos.  
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o que lhe deu mais vontade de comprar foi à curiosidade de conhecer melhor aquele tipo de 

comércio, visto ouvir os colegas de trabalho falarem bastante a respeito desse consumo. 

Na época, Dona Ana não conheceu somente o site Peixe Urbano, mas outros sites, 

como o Groupon e Pechincha da Vez, e passou a receber notícias no seu e-mail. Nesse 

processo, o que importava para ela era a compra de produtos pelo preço mais baixo possível. 

Ela afirma, em conversa realizada no dia 11 de novembro de 2014, na Clínica de Estética X, 

que muitas vezes não sabia nem em qual site estava e acabava entrando em qualquer um que 

lhe desse um desconto significativo sobre algo que lhe interessasse: 

 
Na verdade eu não sei muito a diferença entre eles não, às vezes acho que 

estou no Peixe Urbano, às vezes no Groupon. Para mim, é tudo a mesma 

coisa, mas, assim, eles são muito fáceis de entrar. Assim como o Airu, eu só 

sei diferenciar este, é o que eu mais uso, tem mais promoções e tem de tudo, 

e os preços são bem baixos, principalmente de roupas. 

 

Quando acessava os sites de E-commerces locais, a colaboradora não fazia distinção 

em relação a qual site estava, desde que ela sentisse que estaria de alguma forma 

economizando no preenchimento de seus anseios de consumo. No entanto, em relação ao site 

Airu, as coisas funcionavam diferentes, até porque, este era o site de seu maior interesse. 

Dona Ana destaca o Airu como sendo o melhor site de compras da internet, inclusive em 

relação aos itens que ela mais gosta de comprar, como roupas e acessórios, segundo ela, o site 

oferece formas lucrativas em torno desse consumo.  

As necessidades de compra de itens na categoria roupas e acessórios, por conseguinte, 

revelam a valoração da compra por Dona Ana Maria no site Airu. Segundo ela, esta 

plataforma vende roupas elegantes, no estilo que ela gosta e, além do mais, é seu consumo 

predileto. Mas isso está relacionado ao próprio contexto de vida de Dona Ana Maria. Ela 

trabalha como fornecedora de uma empresa, faz muitas viagens, participa de reuniões e suas 

ideias estão relacionadas ao papel que ela assume na empresa que trabalha. Ou seja, por 

coordenar várias reuniões, Dona Ana afirma que tem que estar sempre apresentável. 

Portanto, a partir destes relatos, enfatizo que os estigmas que classificam o 

afastamento de pessoas com idades mais avançadas em relação à internet não prevalecem. 

Concordo que existe, em alguns casos, um fechamento a essas formas de uso, principalmente 

por hábitos antigos já impregnados, ou dificuldades de acesso, mas identificar isso como 

sendo um empecilho relacionado à idade é bastante relativo. Vimos, por exemplo, como, para 

Letícia, 27 anos, a abertura ao uso das tecnologias de compras pela internet se deu de forma 

gradativa. Assim, vai depender do grau de apropriação e do uso que determinada pessoa pode 
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fazer das tecnologias. Em suma, este é um processo que envolve um caminho bem mais 

complexo do que se costuma pensar. Como afirma Dias, “As tecnologias vêm e vão, umas 

causam impactos, outras não deixam rastro” (DIAS, et. al, 1997, p.5).  

 

 

3.3 RECLAMAÇÕES NA HORA DO USO DOS CUPONS: RELATOS DE 

EXPERIÊNCIAS NEGATIVAS DOS USUÁRIOS DO PEIXE URBANO. 

   

Sabe-se que o Peixe Urbano é um site de compras que oferece produtos e 

principalmente serviços de ambientes da cidade. O consumidor pode adquirir tanto os 

serviços de sua cidade quanto de qualquer outra. Todavia, durante esse processo de compra 

existem diversas dinâmicas que envolvem as relações consumidor/site, consumidor/parceiro e 

parceiro/site/consumidor. Nesse caso, podemos nos questionar: até que ponto o uso do cupom 

acontece sem conflitos? 

Ao visitar o ambiente de notícias localizado no site Peixe Urbano
149

, identifiquei uma 

reportagem do Jornal O Globo falando sobre o posicionamento dos fundadores do site em 

relação à onda de reclamações que ele vinha enfrentando entre os anos de 2012 e 2014. 

Segundo os fundadores, com a rápida replicação do Peixe Urbano, ou seja, com a criação de 

outras startups que replicaram o modelo do site, os consumidores passaram a ter um maior 

grau de insatisfação, pois os empreendedores e os sites que “imitavam” o Peixe Urbano não 

prestavam um bom serviço. Com isso, os consumidores passaram a criticar todos os sites do 

segmento de compras coletivas e foram perdendo o interesse em utilizar o Peixe Urbano. Foi 

pensando nisso que os administradores do site tiveram a iniciativa de sair do ramo das 

compras em grupo para o de clubes de desconto. 

Podemos avaliar o referido fato como uma das justificativas da queda do site, mas, na 

verdade, essa situação também está relacionada a outros fatores, como, por exemplo, aos 

aspectos relacionados ao que o consumidor quer para si; ao que está na prioridade de seus 

consumos e necessidades atuais; e ao próprio significado que o site tinha ou passou a ter para 

o consumidor. Isto porque, é preciso levar em conta o perfil do consumidor não apenas no 

momento da escolha da oferta, mas no processo diário da construção de suas escolhas. Não se 

trata apenas de realizar uma mudança na estrutura, mas de aprofundar uma análise, que leve 

em conta o comportamento do consumidor. Tal processo fica ainda mais difícil porque o 

Peixe Urbano não tem um ambiente de interação no site onde o usuário possa expor 

publicamente, seu ponto de vista sobre determinado consumo. A respeito dessa discussão, em 

                                                 
149 Disponível em: http://sobre.peixeurbano.com.br/noticias/peixe-urbano-muda-site-e-consolida-novo-

posicionamento-o-globo/ Acesso em 28.11.2014 

http://sobre.peixeurbano.com.br/noticias/peixe-urbano-muda-site-e-consolida-novo-posicionamento-o-globo/
http://sobre.peixeurbano.com.br/noticias/peixe-urbano-muda-site-e-consolida-novo-posicionamento-o-globo/
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uma conversa realizada via telefone celular com Marilene Souza
150

, uma das responsáveis 

pelo marketing do Peixe Urbano, ela fez a seguinte colocação: 

 

Na verdade, a gente trabalha com diversos canais para escutar nossos usuários. 

A gente até já ganhou prêmios em relação a isso no Reclame Aqui. A gente 

sempre tem essa preocupação. Até porque é a imagem do site que está em 

jogo e, se a gente não escuta aquele que está experimentando o serviço 

oferecido pelo Peixe Urbano, isso não faz mais sentido. Então, a gente conta 

com uma equipe grande que atende por diversos canais, é telefone, rede social, 

pelo Facebook, Twitter e instragam e também a gente recebe muitos e-mails. 

As pessoas tem acesso ao canal via e-mail e eles mandam e-mails para contar 

sobre a experiência, para fazer alguma reclamação ou tirar algumas dúvidas 

sobre algum produto que comprou, e a gente consegue dá sim todo esse 

suporte. Quando você compra o cupom no Peixe Urbano, você cria uma conta 

e nessa conta você consegue administrar o uso dos cupons. Então é bacana 

porque você consegue ver a opinião sobre um cupom que comprou e tal. 

Quando você marca os cupons como utilizado, você pode também avaliar a 

sua experiência, tanto através das estrelas – você pode marcar a estrela de 1 a 

5 – como também pode explicar porque que avaliou de determinada forma. 

Quando o usuário avalia, fica um espaço aberto onde ele pode colocar o que 

quiser, pode contar a sua própria experiência. Essa visualização fica exposta 

para cada parceiro e para o site. Quando o cliente avalia, a gente atualiza a 

avaliação na página do parceiro, então ele consegue ver qual resposta ele está 

tendo ao serviço que ele está prestando. No caso dos usuários, uma das ideias 

que a gente está implementando já nesse semestre – mas eu não sei te dizer 

exatamente onde a gente está – é justamente os usuários poderem dar dicas a 

outros usuários sobre a experiência dele com aquele parceiro. Até porque, a 

melhor coisa seria os usuários contarem para os outros suas próprias 

experiências, né? [...] o site é dividido em algumas categorias: o que a gente 

chama de local, que seria os serviços locais de gastronomia e estética; a parte 

de viagens, onde se encontram viagens internacionais, nacionais, viagens 

curtinhas que se pode fazer até mesmo na sua cidade – em Natal, inclusive, a 

parte de turismo é bem legal, bem desenvolvida e vende bastante –; e, por 

último, tem a páginas de produtos, onde se encontra adesivos emagrecedores, 

encontram-se coisas para sua casa, encontra celulares, tablets, enfim. A parte 

local é a que a gente tem mais desenvolvida, também é um dos focos do Peixe 

Urbano, né? A gente começou fazendo oferta local e é o que a gente é mais 

especialista, vamos dizer assim, mas a parte de turismo e produto eu acredito 

que apresente 35% da venda do site. [...] A gente não oferece produtos 

internacionais, até porque a gente tem de pensar na entrega, né? E o usuário 

quando ele compra um produto, ele não quer uma demora na entrega. Eu já 

comprei numa empresa chinesa chamada Aliexpress que demorou três meses 

para chegar na minha casa e eu já tinha esquecido que eu tinha comprado isso 

e o Peixe ele tem essa preocupação, quando você compra um produto, você 

quer receber ele logo, não ficar demorando, então a gente trabalha com 

parceiras e com produtos que a gente possa entregar com mais eficiência e não 

é o caso dessas empresas internacionais. Às vezes, o nosso parceiro tem 

parcerias com produtos internacionais, a gente vende produtos internacionais 

mais não é a gente que faz essa ponte, mas umas parcerias que a gente tem.  

 

 

                                                 
150

 A conversa foi realizada dia 13 de março de 2015 
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O papel de Marilene é trabalhar em prol da divulgação do site, enfatizar os 

procedimentos e critérios de desempenho, por isso aponta uma série de qualidades do Peixe 

Urbano, percebo que ela tenta “vender” os serviços e produtos do site, mesmo sabendo que 

meu papel naquela conversa é de uma pesquisadora. Além disso, me chamou atenção na sua 

fala, a colocação explicitada a respeito de sua experiência no site Aliexpress. Essa postura 

crítica da entrevistada, compreendendo o site chinês como um concorrente do Peixe Urbano, 

demonstra uma tentativa de exaltar o site brasileiro, apontado o principal “defeito” do seu 

concorrente, a demora na entrega dos produtos comprados. Contudo, em conversas com 

usuários do site Peixe Urbano, algumas vezes era latente eles apontarem a demora no 

recebimento de determinado produto comprado.  

Em relação ao espaço de interação do cliente com o Peixe Urbano, de fato, o site já 

recebeu prêmios de melhor atendimento pelo Reclame Aqui, o que poderia nos levar, mais 

uma vez, a pensar que, estaria tudo bem com o site, mas são as reações do consumidor, suas 

ambições e seus anseios que irão falar sobre suas práticas na situação de consumo. Na 

verdade, da mesma forma em que o site ganhou o prêmio de melhor espaço de reclamação, 

em meados de 2012 o Peixe Urbano comportava um grande número de reclamações em 

relação a algumas formas de serviços, principalmente em se tratando de restaurantes, como 

observado no trabalho de Flávia Galindo (et. al 2012), apresentado em um Grupo de Trabalho 

do VI Encontro Nacional de Estudos do Consumo (ENEC). Segundo os autores, apesar do 

proclamado “sucesso” do Peixe Urbano, o mesmo estava na lista dos principais alvos de 

reclamação por parte dos consumidores, principalmente em relação a restaurantes: “o sucesso 

e o fracasso andam lado a lado, os elogios estão ao lado de duras críticas, em sites de 

reclamação ou em redes sociais” (GALINDO, et. al, 2012, p. 2). Nesse trabalho, os autores 

expressam como os consumidores se sentiam segregados nos ambientes onde eram oferecidos 

os serviços, principalmente em relação a restaurantes e demais espaços de alimentação.  

Durante esta etnografia, algumas dessas noções de discriminação surgiram na fala dos 

pesquisados, mas grande parte relacionada aos primeiros anos do site. Se com essa qualidade 

apresentada nos espaços de reclamações, os empreendedores objetivavam diminuir as 

reclamações em relação a essa discriminação e em relação aos demais fatores, num primeiro 

momento, até pode ter funcionado, mas acredito que isso não se deu somente pelo que eles 

julgam ser uma melhoria no site, mas porque os próprios usuários do Peixe Urbano tem 

moldado a procura a essa plataforma. 

Como visto na reflexão de Galindo (et. al 2012), as críticas relacionadas ao tema 

discriminação concentravam-se principalmente ao consumo de serviços adquiridos no Peixe 



127 

 

Urbano para restaurantes. Todavia esta pesquisa identificou esse tipo de reclamação e outros 

tipos de reclamações, em outros segmentos de consumo, mas, é importante levar em 

consideração que, apesar de termos visitado um dos restaurantes que ofereceu promoção no 

site durante o processo de pesquisa, a grande concentração desta etnografia foi desenvolvida 

nos ambientes urbanos de salões de beleza, clínicas de estéticas, academias de dança e de 

ginástica e em relação a passeios e turismo.  

Nesse processo, ouvimos críticas direcionadas não apenas ao quesito discriminações, 

mas também relacionadas à qualidade dos serviços prestados e dos produtos vendidos. Uma 

das reclamações de usuário em relação a serviços do site veio de Dona Carmem
151

. Nas visitas 

à Clínica de Estética X, presenciei os procedimentos realizados por essa colaboradora. Em 

uma de nossas conversas
152

, ela relata que comprou uma promoção de um corte de cabelo em 

um determinado salão de beleza, mas ao procurar o local percebeu que o endereço divulgado 

era falso. Ao buscar informações acerca do endereço correto, descobriu que o verdadeiro local 

do estabelecimento era em uma rua atrás da que estava sendo informada no cupom. Ao chegar 

lá, ela relatou que tocou bastante a campainha, mas ninguém atendeu. Segundo ela, só se 

ouvia um latido forte de cachorro e um casal gritando um com o outro. Cansada de insistir, 

decidiu ir embora, mas quando estava saindo, uma moça surgiu, abriu o portão e pediu para 

que ela, junto com os seus filhos que estavam acompanhando-a
153

, esperassem próximo à 

piscina. Dona Carmem afirma que o local era sujo, muito desorganizado e mal cuidado, 

parecia uma casa que estava sem uso. Depois de algum tempo de espera por parte deles, a 

moça retorna dizendo que o salão não irá funcionar naquele dia e pede para que Dona 

Carmem retorne em outro dia. A colaboradora reclamou, criticou que eles não tinham 

responsabilidade e saiu de lá afirmando que não votaria mais e que não fazia mais questão de 

utilizar o cupom daquela promoção. 

Percebe-se a ideia de que por mais que os estabelecimentos busquem algum tipo de 

lucro na oferta dos produtos, o fato de oferecerem um produto ou serviço por um valor bem 

menor que o original acaba fazendo com que estes se sintam no direito de agir da forma que 

lhe convém. Infelizmente, muitos usuários acabam acatando essas regras e deixando de 
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 Conheci Dona Carmem na Clínica de Estética X, no período de setembro de 2014 e fiquei acompanhado os 

dias em que ela iria realizar suas massagens na clínica. Em todos os procedimentos, entrava na sala para 

conversarmos a respeito das suas compras online. 
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 Conversa realizada na clínica dia 11.11.14 
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 Em uma das conversas com Dona Carmem, ela chegou a informar que seus filhos não compravam em sites de 

compras coletivas e que o motivo era a total insegurança que sentiam. No caso dessa compra de Dona Carmem, 

pelo fato dos filhos terem observado que ela sempre ligava para o local e nunca a atendiam, eles decidiram a 

acampanhar para procurar o salão, já que ela queria muito ir. Mais uma vez, essa afirmação de Dona Carmem, 

nos leva a perceber que problemas de adaptação a esse tipo de consumo não estavam relacionados a faixa etária.  
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reivindicar seus direitos porque julgam que pagou pouco pelo serviço, o que também é 

justificativa para aqueles que compram uma promoção e acabam não adquirindo o produto ou 

serviço que comprou.  

Dona Carmem ainda relatou outra reclamação em relação a uma outra compra em um 

salão de beleza. Enquanto eu estava acompanhando-a em um dos seus tratamentos de redução 

de medidas realizado na Clínica de Estética X, a colaboradora comentou que há algum tempo 

teria comprado uma limpeza de pele no Salão Corpo
154

, localizado em Capim Macio, mas 

quando chegou lá, utilizaram um produto diferente do que havia sido divulgado e a pele dela 

chegou a ficar irritada. Ela ainda acrescenta que seu sobrinho ao visitar este mesmo salão 

também passou por alguns constrangimentos, principalmente em relação ao atendimento. Na 

ocasião, Dona Ana Maria também estava presente e, ouvindo a conversa, afirmou que 

conhece o salão e que também já havia passado por alguns constrangimentos nele, 

principalmente em relação ao site anunciar determinado produto e realizar os procedimentos 

com outros produtos
155

. 

Dentre esses constrangimentos, Dona Ana Maria relata que comprou quarenta seções 

de mantos e massagem linfática no salão por R$ 140,00 (cento e quarenta reais), sendo que a 

funcionária ao realizar os procedimentos acabou diminuindo o tempo de uso dos produtos e 

das máquinas. Além disso, afirma que quase não viu resultado nos tratamentos que fez. Já em 

outra ocasião, ela marcou um alisamento no cabelo, que deveria seguir três procedimentos, 

mas a funcionária apenas aplicou o produto, retirou e secou seu cabelo com o secador, sem 

escovar. Ela afirma que ficou muito chateada, reclamou, mas a funcionária falou que ela não 

se preocupasse que seu cabelo ficaria bom, o que, segundo a colaboradora, não procedeu. 

Em uma conversa com Sheila Fonseca
156

, uma parceira do site Peixe Urbano, 

proprietária de um Salão de Beleza X localizado atualmente na Avenida Ayrton Senna, ela 

comenta que conhece a administradora do Salão Corpo e que sabe que, na época em que a 

conheceu, ela tinha algum vínculo empregatício com o site Groupon. Sheila comenta que teve 

um desentendimento com a proprietária do Salão Corpo pelo fato da mesma ter colocado uma 

promoção de design de sobrancelha do seu salão pelo site Groupon sem o seu 

consentimento
157

. Isso deve ter ocorrido porque sempre que Sheila iria colocar promoção no 
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 No próximo capítulo será realizado uma discusão em torno da imagem e da propaganda. 
156

 Conversa realizada em 09 de Janeiro de 2015 
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 Segundo Sheila, este fato foi muito constrangedor, principalmente porque ela só ficou sabendo que seu 

serviço estava sendo divulgado por aquele site quando recebeu uma ligação de uma cliente para agendar a 

sobrancelha. Sheila afirma que ficou desesperada, sem entender o que estava acontecendo e então entrou em 

contato com o site e descobriu que a promoção foi lançada pela proprietária da corpo e em menos de um dia, já 
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Groupon, procurava a proprietária do Salão Corpo para fazer essa ligação. Todavia, a parceira 

comenta que o desentendimento maior ocorreu porque, dessa última vez, a proprietária do 

Salão Corpo teria lançado a promoção sem o seu consentimento e ainda mais, uma promoção 

de algo que Sheila julga nunca oferecer através de site de compras coletivas, designer de 

sobrancelha. Nas palavras de Sheila, esta ideia é expressa da seguinte forma: “eu jamais 

colocaria a promoção do meu trabalho de designer de sobrancelhas para vender nesses sites, 

eu sou reconhecida nesse ramo de sobrancelhas e isso seria desvalorizar meu trabalho”
158

. 

Este fato está relacionado à ideia de que, para Sheila, colocar essas promoções no site 

seria o mesmo que desvalorizar o que ela faz de melhor. De acordo com ela, só compensa 

colocar no site os serviços mais básicos, como escovas, cortes e depilação, mas designer de 

sobrancelha, segundo ela, é um produto caro que não merece ser desvalorizado. O que nos 

leva a análise de um dos estigmas e conflitos que permeiam a relação parceiro/site, 

parceiro/cliente. 

Nesse caso, podemos pensar nas escolhas dos parceiros ao ativar determinada 

promoção: o que eles consideram que deve ser exposto ou não? O que significa a ideia de 

desvalorizar um produto? Percebo que apesar dos parceiros terem participação no site, existe 

limites e restrições para continuar ofertando seus produtos. A ideia de desvalorização tem 

relação com os estigmas que eles mesmos colocam e reafirmam em relação a compra do 

cliente e em relação a sua parceria com o site. Sheila quer passar a impressão de que, por mais 

que ofereça produtos no Peixe Urbano, seu salão ainda tem um diferencial em algum sentido.  

Como afirma Goffman (1975) quando um estigma é muito visível, “o simples fato de 

que ele entre em contato com outros levará o seu estigma a ser reconhecido” (GOFFMAN, 

1975,  p.59). No caso do site Peixe Urbano, o próprio fato dele ser classificado de cardume ou 

de peixe, traz a ideia de algo que, aos olhos das pessoas, o site tem um valor menor em 

aspectos econômicos e, em algumas ocasiões, apesar de ser aparato para busca de “status”, 

ele também traz a impressão de inferioridade por uma das partes envolvidas. Nesse caso, esse 

fato diz respeito principalmente aos parceiros e aos demais clientes de determinado 

estabelecimento que não o frequentam através de compras em ambientes virtuais. 

Além disso, como demonstra Galindo (et.al, 2012) as relações que ocorrem no site 

levam as pessoas a classificarem os parceiros de oferteiros e os consumidores de peixes. Mas 

acredito que os próprios envolvidos nesse processo legitimam, de certa forma, essa rotulação. 

                                                                                                                                                         
havia vendido dez sobrancelhas. Sheila comenta que fez uma grande confusão e só não processou o site porque 

eles pagaram o valor integral do serviço de Sheila para que ela realizasse os procedimentos nas dez pessoas que 

já haviam adquirido a promoção.  
158

 Conversa realizada em 09 de Janeiro de 2015. 
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No caso de Sheila, o comportamento dela pode ser relacionado à ideia de Goffman, 

quando o crítico afirma que “a característica central da situação de vida do indivíduo 

estigmatizado pode, agora, ser explicada. É uma questão do que é com frequência, embora 

vagamente, chamado de aceitação” (GOFFMAN, 1978, p. 18). A própria Sheila justifica que 

nem todo produto tem de ser oferecido por compras coletivas. A afirmação de não colocar a 

promoção de designer de sobrancelhas para vender no Peixe Urbano revela a legitimação da 

impressão estigmatizada de Sheila em relação a esse tipo de plataforma e de sua leitura sobre 

a participação no site.  

Sheila ainda faz um comentário a respeito de uma promoção de rodízio de carne 

lançada pelo Restaurante Terra e Sol
159

 há algum tempo. De acordo com ela, o Terra e Sol já 

foi um restaurante mais “elitizado”, porém, não é mais, principalmente depois que passou a 

lançar promoções em sites de compras coletivas. Ela afirma que enquanto arrumava o cabelo 

de uma de suas clientes, esta chegou a comentar que deixou de frequentar o local porque não 

iria pagar caríssimo por um rodízio de carne que é oferecido a “preço de banana” na internet. 

Segundo ela, isso fazia com que ela se sentisse roubada.  

Aqui, já percebemos um tipo de discriminação pelo lado dos clientes. A pessoa que 

relatou essa situação a Sheila era frequentadora do restaurante supracitado e revela que, para 

ela, o lugar perdeu seu valor depois de diminuir o valor dos seus produtos. Ela justifica esse 

fato interpretando que estaria perdendo dinheiro ao pagar um valor bem mais alto por 

determinado produto do que o pago pelos clientes que adquirem a oferta daquele produto pelo 

site de compra coletiva. Mas se fosse apenas a preocupação em não perder dinheiro, ao invés 

de deixar de frequentar o lugar, ela não poderia comprar a promoção pelo site? Dessa forma, 

ela não estaria “economizando” ou não gastando o que ela julga ser desperdício quando 

compra pelo valor original? A ideia de que tem uma perda, além da econômica, pode ser 

observada.  

Ao questionar se foi esse o motivo de Sheila deixar de oferecer promoções no site, ela 

afirma que foi em partes, porque quando começou a divulgar seus serviços no Peixe Urbano 

foi uma época em que estava precisando fazer a divulgação do seu salão devido a ter se fixado 

no atual local há pouco tempo, mas deixa claro que quando colocou as promoções, dizia 

respeito a cortes de cabelo e escovas, visto ser um produto que não prejudicaria a sua “fama”. 

O segundo fato que a fez não vender mais no site foi porque ela começou a vender muito e 
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estava com receio de não dar conta e, além disso, não estava tendo lucro com as vendas e 

ainda acabava ouvindo desaforos de clientes do site. 

Sheila afirma que muitos dos estabelecimentos se comprometem em vender os 

produtos e quando atingem determinado número de compras não conseguem arcar com a 

demanda de serviço inerente a essa venda e acabam fazendo um mal serviço, o que, segundo 

ela, acarreta em uma série de reclamações. Nesse caso, ela julga que a culpa seria exatamente 

dos parceiros. Todavia, ela se defende afirmando que isso nunca aconteceu no seu 

estabelecimento, principalmente porque, mesmo sendo desrespeitada por clientes desses sites, 

nunca tratou nenhuma cliente com indiferença. A respeito disso, ela comenta. 

 
Uma vez chegou uma moça no meu salão, que na época era lá no CCAB Sul, 

para fazer uma escova no cabelo, ela tinha comprado o cupom de uma 

promoção que eu havia lançado no site Peixe Urbano. Então, minha 

funcionária estava escovando o cabelo dela e a cada passo que dava a cliente 

reclamava, dizia que ela tinha de puxar mais aqui, mais ali, e a menina 

estava dando o melhor, estava muito bom, mas a cliente saiu dizendo que ela 

não fez o serviço direito. Então assim, são essas que me fizeram perder o 

interesse, a gente trabalha demais, não ganha quase nada, e depois a gente 

ainda tem de ouvir desaforo.
160

 

 

Sheila mostrava-se indignada diante da postura de alguns clientes, segundo ela, eles 

deveriam respeitar melhor os estabelecimentos, principalmente no caso dela que afirma que 

sempre prestava um bom serviço e que nunca revelou algo diferente do que se propôs. 

Todavia, este fato só evidencia mais uma vez um dos conflitos relacionais que existem entre 

parceiros e clientes desses sites. Por mais que exista a busca de algum ganho de ambas as 

partes, existem também discriminações, desconfianças e estereótipos de uns sobre os outros. 

Da mesma forma que a cliente desconfia do salão, a proprietária exclui do Peixe Urbano a 

disponibilidade de alguns serviços prestados pelo seu estabelecimento, como por exemplo, o 

designer de sobrancelhas. 

Um caso bastante parecido com o destacado por Sheila foi relatado por Zélia, 

funcionária da Clínica de Estética X. Segundo ela, chegaram duas moças na clínica e uma 

delas iria realizar uma limpeza de pele que comprou pelo site Peixe Urbano. Contudo, a 

primeira frase que a cliente falou foi, “olha, esse negócio não pode demorar muito não porque 

tenho compromisso daqui a uma hora”. Então, Zélia comunica que esses procedimentos são 

demorados e que quando ela viesse realizá-los, não marcasse nada pelo menos três horas 

depois. Diante disso, a cliente não gostou da reação de Zélia. Pouco tempo depois, iniciaram-
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se os procedimentos para a limpeza de pele da cliente. A primeira máscara foi passada e 

deixada por alguns minutos até fazer efeito. Logo, a cliente já começa a demonstrar 

insatisfação com a demora e comunica que precisa ir embora e que volta outro dia para acabar 

o que começou. Zélia, apesar de se sentir incomodada, libera a cliente. 

Contudo, poucos dias depois do caso relatado, Zélia é chamada atenção por Zinara, 

gerente da clínica, justificando a advertência à funcionária com base em um e-mail que 

recebeu do site Peixe Urbano, notificando que, no momento da avaliação do serviço, uma 

cliente havia reclamado de ser mal tratada na clínica e que se sentiu muito constrangida pela 

maneira como a funcionária a tratou e, por isso, queria cancelar a compra e ter seu dinheiro de 

volta, além disso, o documento dizia que a cliente afirmara que a funcionária nem chegou a 

acabar o serviço e já a liberou. 

Aqui, mas uma vez, percebe-se alguns conflitos. O fato de alguns clientes acharem 

que estão sendo submetidos a um serviço diferente daquele prestado aos demais clientes, 

devido ao fato de terem pagado pouco pele mesmo, acaba levando a reações como a dúvida 

de que o parceiro esteja realmente prestando um bom serviço, ou bom atendimento. Mas isso 

depende de cada sujeito. Como vimos em tópicos anteriores, em alguns casos, comprar no site 

diz respeito à própria tentativa de imersão em determinados ambientes. Mas, de qualquer 

forma, a maneira como os clientes são avaliados e julgados pelos parceiros do site e vice-

versa são destaques importantes para pensar os conflitos que permeiam essas relações.  

Ainda em relação ao supracitado caso da Clínica de Estética X, vivenciado por Zélia, 

ela mencionou que esta não havia sido a primeira vez que fatos assim aconteceram. De acordo 

com a funcionária, outras vezes o site já anunciou avaliações negativas em relação à clínica, 

mas que, muitas das vezes, tratava-se de mentiras das clientes para usar o produto e ganhar o 

ressarcimento do valor, como no caso da cliente mencionada acima. Como a clínica já passou 

por esses conflitos com o site, agora, sempre que acontece algo assim, o site pergunta ao 

estabelecimento como foi a passagem da cliente por lá e, dependendo do retorno do parceiro, 

é que eles efetuam – ou não – o ressarcimento para a cliente. Todavia, se o estabelecimento 

demorar a retornar esse contato, eles fazem o ressarcimento mesmo sem ouvir a versão do 

estabelecimento. 

Em entrevista gravada com Zinara, no dia 27 de novembro de 2014, na Clínica de 

Estética X, ela relatou a dificuldade que também tem com alguns clientes. Segundo ela, a 

clínica atende a muita gente e nem sempre pode satisfazer a todos, mas alguns reclamam 

mesmo sem motivo, ou porque são exigentes demais, ou porque acham que a clínica está 
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tratando diferente, mas ela se justifica explicando que na sua clínica, o que importa é 

qualidade, é a prestação de serviço não pelo preço, mas pelo bem-estar do cliente. 

 

Essas promoções têm de ter qualidade de serviço, não precisa ter só preço, é 

qualidade de serviço. Eu observo muito os profissionais que trabalham. 

Pronto! Eu até brinco com meus funcionários, mas se eles não trabalham 

aqui com dedicação e com carinho e com qualidade de serviço, vão embora. 

Então aqui você compra o Peixe Urbano como se estivesse comprando no 

balcão. Minha clínica atende a muita gente, e, é claro, sempre tem alguma 

reclamação, atendo pelo menos umas 300 pessoas ao mês, então temos 

problemas sim, se dizer que não temos, estou mentindo. Às vezes é um, dois 

ou três, mas temos sim. Sabe o que é que eu noto nesses clientes que 

compram pelo Peixe Urbano e reclamam muito? Que são pessoas 

problemáticas, querem ser tratadas com diferenças em determinados lugares, 

ai eles já chegam meio que intulam, eu acho bem que isso é um trauma. Mas 

a gente como empreendedor tem de saber também lidar com isso. Aqui na 

clínica eles são tratados com o valor de balcão. A gente trata eles super bem, 

por isso, assim, do Peixe Urbano eu só quero que eles façam com que o 

cliente atravesse a porta, eles atravessando, o resto é comigo [risos]. 

 

 

Percebe-se que Zinara tenta justificar qualquer tipo de desentendimento com o site e 

com os clientes através da postura que eles mesmos têm – sempre transferindo a 

responsabilidade pelo conflito para o outro – e pelo fato de considerar muitos deles exigentes. 

Todavia, quando partimos para a análise dos próprios usuários em relação aos 

estabelecimentos que frequentam, os discursos são outros. Para os clientes, algumas vezes, 

esses conflitos chegam a ser decisivos para que optem por não utilizarem mais o site. Como é 

o caso de Ana Lívia, relatado no tópico anterior. Para outros usuários, estas situações foram 

constantes, como afirma Aline, em conversa realizada e gravada nos banquinhos do Setor II 

da UFRN, em 10 de março de 2014: 

 
De início eu não queria comprar porque eu achava que nada prestava, mas 

como as pessoas estavam falando, eu arrisquei. Mas assim, tem de prestar 

atenção porque tem coisas que presta, mas tem outras que não vale nada, 

nem muito menos o valor que eles colocam lá. Minha prima comprou uma 

hidratação de cabelo num salão lá em Parnamirim, mas também foi uma 

porcaria, ela disse que o homenzinho passou só uma coisa rápida no cabelo 

dela e depois num deixou nem 5 minutos, tirou e já tinha acabado. Eu 

também tinha comprado essa promoção e depois disso, nem pisei lá. É 

assim, mas também já teve coisas que eu comprei que valeu muito, foi muito 

em conta. Agora mesmo, recente, comprei uma promoção de uns adesivos e 

recebi do jeito que pedi. Depende muito do estabelecimento que está 

oferecendo, se ele realmente quer ganhar cliente [...] é porque eu acho que 

essas promoções são para ganhar cliente e fazer uma divulgação também, 

mas se eles não fazem o trabalho direito, o cliente não vai voltar. Eu fui num 

salão, em Capim Macio, que eles estavam oferecendo um banho de prata por 

trinta reais, eu comprei, né? No anúncio, tinha um banho de prata com 
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sobrancelha, realmente foi muito ruim mesmo, [risos]. O banho de prata era 

uma hidratação e a mulher estava fazendo o serviço muito rápido, quase me 

cortava na sobrancelha. Nem adianta eles anunciarem assim. Acho melhor 

comprar ingresso ou alguma coisa que seja em grupo, acho que quando é 

uma promoção para muita gente é melhor, a maioria das promoções são 

assim. Uma vez uma amiga minha comprou um rodízio de pizza para quatro 

pessoas, e foi normal, como se a gente tivesse ido sem tá pagando pelo Peixe 

Urbano [...] também já comprei uma unha que quando fui fazer demorei a 

beça para ser atendida, quando cheguei mostrei logo o cupom e a senhora me 

pediu para esperar. Eu tinha marcado às 14h:00 e cheguei as 14h:20m, na 

mesma hora chega duas senhoras e ela passa uma na minha frente, ai eu vou 

reclamar ela diz que a senhora tinha marcado aquele horário, as 14h:30m, ai 

pergunto, como? A menina ia fazer pé e mão em meia hora? Acabei 

esperando uma hora e só fiquei porque tinha pago [...] a unha ficou boa. O 

negócio foi só a maneira como fui atendida [...] Na verdade, eu compro mais 

ingresso, minhas amigas é que compram alguma coisa de rodízio, açaí, e a 

gente sai. Quase todo fim de semana eu e minhas amigas saem. Mas também 

têm amigas minha que quase toda semana compra alguma coisa. Como essas 

promoções de restaurantes são quase sempre para mais de uma pessoa, ela 

me chama. Sim, teve uma vez que a gente foi tomar açaí, era uma promoção 

para três, mas só fomos eu e ela, e quando a gente chegou lá, o açaí não 

acompanhava nem a banana! [risos], a gente teve de pagar quase o preço de 

um açaí por causa dos recheios! [...] eles disseram que na propaganda já 

dizia que não acompanhava recheio, então, a gente já estava lá mesmo, 

tomamos o açaí e fomos embora [...]. 

 

Aline deixa claro nesse relato que, devido ao fato do site Peixe Urbano oferecer 

promoções muito baratas, achava que elas não funcionavam, mas, aos poucos, com a 

popularidade do site aumentando, ela foi ganhando a confiança. Este fato também foi 

observado na discussão realizada no tópico anterior, quando refletimos sobre relatos que 

diziam que, diante da popularização do site, a ideia de experimentar ou ver como era chegou a 

ultrapassar a ideia de insegurança inerente a compra online. Aline deixa-se levar por outros 

discursos, o que é avaliado pelos de fora acaba fazendo parte de suas condutas, como quando 

ela cita o caso de sua prima. Esse tipo de fator também é constante em nossas realidades 

cotidianas; o que o outro pensa, como age e o que faz, acaba por nos direcionar em algumas 

decisões. 

Outro fato percebido no discurso de Aline é uma ideia bem destacada no início do 

lançamento do site, a possibilidade da compra em conjunto, com o intuito de sair com amigos 

ou de ser mais popular ao mesmo tempo em que usufrui determinada oferta. Todavia, a 

diferença foi que, para Aline, comprar entre mais pessoas seria melhor e menos 

discriminatório, o que me faz pensar que isso é um palpite particular, visto ser uma ideia 

pouco flagrada em discursos a respeito da discriminação. A colaboradora afirma que 

costumava comprar mais em conjunto e que muito raramente tinha problemas com essa 

modalidade de realizar a compra. No entanto, na maioria das vezes em que fez uma compra 
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individual, sofreu algum constrangimento. De qualquer forma, saindo em conjunto ou 

sozinha, a noção de discriminação e a de que o parceiro sempre busca maneiras de ganhar 

mais com o cliente foram bem destacadas nos discursos - seja tentando fazer com que o 

consumidor se torne cliente ou fazendo-o consumir além do que o cupom o permitiria 

consumir. Esse fato também foi observado no discurso de Jamile
161

, durante o processo de 

pesquisa de 2012. Segundo essa colaboradora: 

 

A gente comprou para comemorar o níver de outros amigos nossos. [...] mas 

sempre aquela coisa: aquilo que você compra ali e consome fora parte é 

outra coisa, até mesmo o couvert artístico você tem de pagar [...] dá para 

conhecer muita coisa através desses sites, mas a gente também tem de saber 

como se conduzir. [...] Porque assim, eu acho o seguinte, a partir do 

momento que eles colocam isso para você, colocam barato, eles tiram o 

lucro. Assim, eles recuperam o que perderam ali [...] se vou num canto que 

oferecem comida, eu acabo consumindo mais do que está só no cupom. Vá 

que eu peça uma jarra de suco! Então, essa jarra supõe-se que seja 15 reais, 

já é um consumo a mais [...] você sabe que geralmente são em lugares caros, 

então uma água sai por mais de três reais, tudo fica muito caro quando se 

consome fora parte o preço é bem alto, o preço normal do restaurante. 

 

Para Jamile, “o consumo gera consumo”, o uso do voucher implica uma maior 

abertura para as compras. Assim, o que antes seria uma economia, pode chegar a um gasto 

bem maior, uma vez que o cliente que vai usufruir do produto comprado pode passar por uma 

necessidade maior de consumo, ou seja, poderá ter que adquirir produtos do próprio local, o 

que nos leva a discutir que por trás do poder ou do “falso desconto”, destacado por ela, 

existem outras relações bem mais complexas. 

É certo que, o site Peixe Urbano está dentro de uma “cultura” de consumo e surgiu 

como uma tentativa de gerar mais valor ou lucro a partir do ajuntamento de pessoas. Na 

verdade, foi mais uma extensão das formas de consumo anteriores. A ideia de que o atacado 

pode render mais, faz parte do próprio quadro capitalista, sendo que, agora se trata de outras 

formas de expressão desse capitalismo. De algum modo, as empresas buscam lucro, da 

mesma forma que os consumidores também buscam, mas o que leva a essa busca também 

compõe o jogo de relações que envolve a escolha do produto no site e suas relações na hora 

de consumir o cupom. Nesse contexto, os estereótipos, discriminações e reclamações são bem 

intensificados. Sobre essa perspectiva, Anderson, estudante de publicidade da UFRN, levanta 

a questão de que reclamações pode existir em todo lugar, em qualquer que seja o contexto. 

Em entrevista realizada no setor II da UFRN no dia 14 de março de 2014, ele comenta: 
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 Mesma entrevista discutida na seção 3.2 desta dissertação, sendo que aqui, discuto a ideia da busca de lucro 

por parte do parceiro.  
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Olha, os lugares que eu comprei quase sempre deram certo, e quando dava 

errado, como essa do motel, eu exigia meus direitos. Acho que em todo lugar 

tem problema, sendo no Peixe ou uma loja qualquer. Essa semana mesmo, 

comprei um fone de ouvido para usar na minha televisão, na Imagem
162

, um 

fone sem fio, aff, caro demais! Testei lá, e tudo beleza. Quando eu uso dois 

dias seguidos, o diacho começa a falhar num ouvido, volto lá na loja e é 

aquela confusão. Como tinha pago no cartão eles não quiseram devolver 

nada, disseram que iam ligar para o meu cartão e depois me retornavam para 

confirmar o cancelamento, ou seja, queriam me enrolar só porque eu não 

quis outro produto. Não tinha mais o mesmo que comprei, então tive de 

comprar um produto mais caro, o dobro, para não sair perdendo ainda mais. 

Essas coisas têm em todo lugar, o negócio é saber como se sair. 

 

Anderson revela que independente de onde compre, há problemas em todo lugar, seja 

em uma loja física ou online, o que está em jogo para ele é o cliente saber se conduzir diante 

de um problema, ter postura e saber de seus direitos enquanto consumidor. Só que, segundo 

Anderson, nem sempre o consumidor sabe como se conduzir diante dos prejuízos e acaba 

deixando para a mídia divulgar, em benefício próprio, qualquer prejuízo sofrido pelos 

consumidores, como, por exemplo, no caso relatado a seguir, que, segundo Anderson, foi 

noticiado em jornais:  

 

Eu li uma reportagem que, certa vez, o Terra e Sol
163

 vendeu Compra 

Coletiva mas separou cadeiras de plástico num lado altamente chato para o 

pessoal da compra coletiva e isso foi visto como um desacato. Se tem uma 

promoção, tem de ser tratado todo mundo igual. Mas eu acho que a culpa de 

quando algo dá errado, não é do site não, é do estabelecimento, eles que 

deviam se organizar melhor e não deixar, pelo menos, transparecer o mau 

serviço que alguns querem dar.   

 

Percebe-se como Anderson atribui os constrangimentos dos clientes ao mau serviço 

prestado por alguns parceiros, segundo eles, se existe alguma culpa nesse processo, a culpa 

estaria exatamente no serviço mal prestado de alguns parceiros. Este fato lembrou-me de uma 

vivência que tive na Academia de Ginástica X. Ao dirigir-me a professora da aula de 

hidroginástica que estava sendo oferecida pelo site Peixe Urbano, fiz um pedido para que ela 

me apresentasse ou desse oportunidade para que eu falasse com os alunos-clientes a respeito 

da pesquisa que estava desenvolvendo, como também pedi que ela perguntasse quem, dentre 

aquelas senhoras, usavam o site Peixe Urbano. Todavia, rapidamente a professora me olhou 

com um olhar assustado e respondeu que isso poderia ser constrangedor para elas, que não 

seria bom perguntar se elas estavam ali por ter comprado a promoção neste site. 
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Com base em relatos como o dessa professora, acredito que o processo que envolve as 

discriminações sofridas a partir de produtos e serviços comprados pelo site Peixe Urbano 

acaba legitimando que quem compra nesses sites são pessoas que não tem condições ou que 

são “pobres”, quando, na verdade, existe uma gama de consumidores, de diversos estilos e 

gostos, que aderem a essas promoções. Além disso, os parceiros que oferecem produtos no 

site acabam sendo vistos como desvalorizados por certo segmento social, o que os faz, 

também, escolher o tipo de mercadoria a ser vendida. Sendo que, fazer distinção do produto 

ou serviço a ser posto em estado de mercadoria já é também uma classificação 

preconceituosa.  

Percebe-se que, a todo o momento, as escolhas dos sujeitos são guiadas por posturas 

sociais. As classificações do que é certo ou errado acabam enfatizando ainda mais a questão 

da hierarquia social, que, não bastante aos termos econômicos, passam a ser vistas também 

nas relações sociais que envolvem o consumo no site Peixe Urbano como um todo.   

No capítulo que se segue analisaremos exatamente outra forma de postura social que 

acaba contribuindo para a escolha do consumidor: o processo midiático dirigido pelas novas 

tecnologias, especificamente pelas propagandas imagéticas divulgadas pelo site Peixe 

Urbano.  
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CAPÍTULO 4: CONSUMO E MÍDIA: AS PROPAGANDAS 

IMAGÉTICAS DO SITE PEIXE URBANO. 
 

No século XXI, com a explosão das tecnologias de informação, a procura por bens 

está cada vez mais centrada na nova dinâmica do consumo imaterial e imagético. A sociedade 

industrial, que antes se baseava na busca constante pela produção e pela alienação do 

consumidor, torna-se uma sociedade informacional (CASTELLS, 1999), onde o processo de 

criação e recriação de imagens e símbolos é ainda mais associado aos bens de consumo a 

partir de um objetivo centrado na afetividade, na subjetividade e nas visões dos consumidores. 

Como afirma Taschner (2009), a cultura do consumo se configura “a partir do 

momento em que „não os bens‟, mas a „imagem‟ desses bens se tornam acessíveis a todos na 

sociedade [...]. [Nessa perspectiva], todo um conjunto de imagens e símbolos vão sendo 

criados e recriados, associados a esses bens”. (TASCHNER, 2009, p. 52, colchetes meus) 

Com isso, se a propaganda tem algum êxito, é exatamente pelos códigos, símbolos e 

significados que o consumidor recebe e dá ao que visualiza e deseja como experiência de 

consumo. 

Nesse trabalho, não se pretende realizar um estudo sobre a propaganda, apenas uma 

breve análise sobre seus processos de “desenvolvimento”, principalmente, pensando nas 

divulgações imagéticas do site Peixe Urbano enquanto um sistema midiático que da mesma 

forma que envia mensagem aos consumidores, funciona a partir do recebimento delas, ou 

seja, das valorações que os consumidores dão às imagens divulgadas. 

Portanto, busco entender os caminhos que interferem na subjetividade dos 

consumidores, em que sentido elas se configuram, partindo da perspectiva de que a cultura 

libera o significado que é reafirmado pela visão de mundo e categorias de pensamento que 

envolvem a valoração de pessoas e coisas.  A princípio, teço uma análise sobre a propaganda, 

através de teorias, que, antes de tudo, nos fazem pensar na publicidade como um processo que 

não interfere nas escolhas do consumidor por caminhos manipuladores, mas a partir do valor 

que as imagens divulgadas carregam.  Em seguida, busco refletir sobre a leitura que os 

consumidores fazem do meio publicitário e imagético do site Peixe Urbano.  

 

4.1 A PROPAGANDA E SEU VALOR SOCIAL. 

 

De acordo com alguns autores, a propaganda é uma ferramenta que ganhou força no 

século XVIII por meio da grande produção de bens e consumo desses bens. Colin Campbell 
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(2001) é um dos autores que discute esta ideia. O mesmo leva em consideração como essa 

problemática está relacionada a uma abordagem muito reducionista a respeito da procura de 

bens naquele tempo histórico. Segundo o autor, essa procura deve ser relacionada não só ao 

sistema de produção, mas ao próprio desejo de consumo dos bens produzidos.  

Partindo desse pressuposto, Campbell (2001) critica abordagens acerca da procura do 

consumidor, discutida até então por sociólogos, economistas e historiadores. Segundo ele, a 

inaptidão para explicar esse acontecimento provinha diretamente da falta de uma teoria 

adequada para fundamentar as discussões desses pesquisadores. A manipulação consciente, o 

instintivismo e as teorias da emulação de autores como Veblen (1974) não poderiam explicar 

as necessidades que precediam o consumo do século XVIII, marcado principalmente por uma 

parcela da classe média formadora do novo gosto daquela sociedade, pelo consumo de bens 

de luxo e de lazer. 

O período da Revolução Industrial envolveu a maior criação de produtos e 

transformação dos meios de produção, sendo um período muito importante para mudanças no 

quadro social e cultural da sociedade inglesa e, posteriormente, de toda a Europa. Por 

conseguinte, essas mudanças disseminaram-se nos costumes e atitudes da sociedade e levaram 

ao que o autor denomina de Revolução do Consumidor. Também nesse período, a propaganda 

se desenvolveu com maior intensidade. É certo que os fornecedores e fabricantes há muito 

tempo já procuravam controlar o mercado e persuadir o consumidor a adquirir seus produtos. 

Mas os questionamentos levantados por Campbell (2001) são os seguintes: como esse 

processo teve mais forma e consequência no século XVIII? Qual enigma estaria por trás desse 

novo comportamento do consumidor? Segundo ele, apenas a propaganda não explicaria esse 

fato, se não for colocada ao lado da análise do próprio contexto em que ela surgiu. 

Nesse período grande parte da sociedade burguesa era composta por protestantes, por 

conseguinte pregava-se o afastamento das coisas mundanas e o acúmulo de riqueza. Mas, 

contraditoriamente, essa mesma classe era portadora de desejos e anseios por bens; o novo e o 

diferente conduzia os olhos daqueles consumidores levando-os ao anseio por determinado 

consumo. Nesse percurso, a propaganda foi um fator primordial desse imaginário, investindo 

em ideologias baseadas no novo estilo de vida da classe emergente, como por exemplo, a base 

do mercado de ficção que trabalhava para a propagação e desejos de leituras, muitas delas 

antes proibidas, mas que ganharam espaço e abertura naquele quadro social. Nesse contexto, o 

público mais afetado eram as mulheres que devaneavam nas leituras românticas e no amor 

divulgado nessas leituras, os quais envolviam principalmente a afetividade do público 

feminino. O contexto, portanto, coincidiu o desenvolvimento e a consolidação do romance 
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moderno e com o surgimento de um público leitor de ficção, fazendo crescer uma grande 

mercantilização de livros e uma ideologia de consumo baseada no romantismo. 

Dessa forma, Campbell deixa claro que, da mesma forma que se desenvolvia a ética 

protestante, apresentada principalmente nos escritos de Marx Weber
164

, surgia também uma 

ética romântica e puritana que propagava formas românticas acerca do consumo. Enquanto 

aquela buscava o afastamento dos bens materiais, esta faz com que a imaginação, a criação de 

prazer pelo que se visualiza contribuam para a procura por esses bens. O protestantismo por 

ter um caráter de fé, magia e pertencimento ao imaginário, tem relação com um ideal 

romântico e que muito contribui para o desenvolvimento de uma ética romântica do consumo 

naquele século. 

Todavia, os questionamentos postos por Campbell (2001) examinam o que encantaria 

os olhos do consumidor moderno. Quais as razões que levariam a entender porque a cultura e 

a demanda eram influenciadas? O que fazia o consumidor econômico continuar aderindo 

aquele consumo, já que de certa forma, o meio “publicitário” sempre esteve presente nas 

sociedades? É nesse processo que o autor elege o romantismo como elemento de fantasia 

indispensável para explicar a ânsia pelo consumo, tão característica do mundo de hoje. 

Segundo ele, não eram apenas as mudanças de costumes ou atitudes que explicariam a 

revolução do consumidor daquela época, mas um modelo hedonista de doação humana onde o 

prazer e não a satisfação é o objetivo. 

Partindo desse pressuposto, Campbell tece uma análise que leva em conta uma história 

mais abrangente. Ao observar que o puritanismo negava o materialismo, mas ao mesmo 

tempo continuava a “imitar” a aristocracia em seus hábitos de consumo, o autor tenta 

desvendar o enigma do comportamento do consumidor moderno. Até aí, “a ideia de que os 

seres humanos, por algum motivo, têm uma inclinação „natural‟ a exibir insaciável 

insuficiência não recebe qualquer apoio da história ou da antropologia” (CAMPBELL, 2001, 

p.62).  

Ao criticar a racionalidade pregada pelos estudos do consumo nas ciências sociais, as 

teorias instintivistas, manipularistas ou da passividade do consumidor que pregavam a 

propagação das necessidades exclusivamente pela agência da propaganda e dos programas de 

vendas, Campbell elabora a ideia que a “imagem e significados simbólicos são tanto uma 

parte „real‟ do produto quanto os ingredientes que os constituem” (CAMPBELL, 2001, p. 74), 

ou seja, não basta apenas dizer que a propaganda serve como algo que legitime a compra, mas 
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 Campbell era leitor dos escritos de Weber e destaca em seu trabalho que este foi seu principal aparato teórico 

para escrever sobre o momento histórico do século XVIII e as consequências que teve para o consumo.  
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averiguar em que medida esse processo de significado é importante para o consumidor e seu 

contexto social.  

 

Se, portanto, se pode imaginar que as estratégias da propaganda e da 

mercadoria contornam estas, sendo patentemente dirigidas para influenciar 

os sentimentos e a imaginação do consumidor, então, também neste sentido, 

a “manipulação”, se não a “exploração”, está envolvida. Aí, também, 

contudo, a suposição não é válida, pois o comportamento do consumidor é, 

exatamente, tanto uma questão de emoção e sentimento quanto o é de 

cognição, como a essencialidade dos problemas de preferência e antipatia 

revela claramente. Na verdade, pode-se dizer que a dimensão da ligação 

afetiva é mais fundamental para o consumo do que qualquer decisão de 

cálculo racional. Não há portanto, nenhuma boa razão, seja qual for, para 

admitir que a natureza emocional de muitas „mensagens‟ da propaganda é 

indicadora da existência de „manipulação‟ (ou, pelo menos, não mais do que 

isso é verdadeiro sobre todas as mensagens a respeito do produto). Esse 

estudo do problema da manipulação tende a desviar a atenção das questões 

cruciais referentes a como vêm a se formar as necessidades nos 

consumidores. É completamente possível, por exemplo, aceitar que os 

agentes dos produtos, na forma de publicitários, façam realmente a tentativa 

de manipular os significados simbólicos das „mensagens‟ que são ligadas aos 

produtos, num esforço para induzir os consumidores a terem necessidades 

deles, e que procurem fazer isso tentando identificar o seu produto com os 

desejos mais comuns das pessoas [...] Há também o relevante problema da 

regular e contínua sequência da criação de necessidades, a ser explicado 

conjuntamente com o da capacidade de dispor ou não necessitar 

(CAMPBELL, 2001, p.74-75).  

 

A ideia de Campbell é que, se a propaganda manipula em algum sentido o 

consumidor, só pode ser pelo significado que o próprio sujeito atribui ao que visualiza, ou 

seja, pensar a manipulação enquanto passividade do consumidor é apenas um atraso ao estudo 

da real função da propaganda, isto é, a criação de necessidades de consumo. Diante disso, a 

principal crítica de Campbell é que essa ideia é vista como se os sujeitos comprassem 

produtos meramente por terem sido conduzidos a sua atenção ou por algum tipo de obrigação. 

Mas para ele à propaganda só age pelo que é permitido pelo consumidor, seu papel de enviar 

uma mensagem é efetivado pelo recebimento dela, um percurso que traz para a consciência as 

imagens das memórias, antecipando um acontecimento que leva a realização de um desejo. 

Este é um processo que faz com que as imagens guardadas sejam estritamente agradáveis. 

 É nesse sentido que “o hedonista contemporâneo é um artista do sonho, que as 

especiais habilidades psíquicas do homem moderno tornaram possível” (CAMPBELL, 2001, 

p. 115). Nesse caso, o ato de devanear é “uma atividade que mistura os prazeres da fantasia 

com os da realidade” (CAMPBELL, 2001, p. 125) e está envolvido no romantismo crescente 



142 

 

a partir do século XVIII. Assim, como o romântico vivia na idealização do belo, a busca do 

consumidor por bens teria relação exatamente pela ideologia do romance perfeito. 

Portanto, o processo que legitima a propaganda é também um processo que faz com 

que o consumidor aja sobre o que vê por meio de algum tipo de consumo, a partir do qual, 

quando o consumido deixa de ter o mesmo valor, criam-se outras necessidades. É uma corrida 

contínua em busca da satisfação ou de extrair prazer na consumação de uma experiência. 

Quando alcançados (ou não) esses anseios, a “frustação” ou o “sofrimento” levará a outros 

prazeres e outras criações de necessidades. 

Dessa forma, os indivíduos demonstram satisfação nas experiências auto-ilusivas que 

vivenciam e constroem com suas significações associadas. Ele vive um romance, um prazer 

idealizado no novo, ao visualizar objetos. O que, segundo Campbell, não é um processo dado 

apenas pela propaganda. Embora esta alimente sonhos e levem ao devaneio, “a própria prática 

de devanear é inerente às sociedades modernas e não exige que a instituição comercial da 

propaganda lhe assegure a reiterada existência” (CAMPBELL, 2001, p. 133). O que está em 

jogo é o sonho, o devaneio do consumidor sobre o que ele ver, é o meio como estes sonhos se 

vinculam aos produtos, que, muitas vezes, podem nem ser anúncios, basta ser algo que chame 

a atenção do consumidor, como, por exemplo, o fato de sentir desejo por um produto sendo 

consumido por alguém ou apenas exposto em uma vitrine. Isso porque, esse consumo é 

resposta de todo um quadro social em que o sujeito esteja. 

Pensar no consumo como algo relacionado ao emocional, também é um dilema 

presente nos estudos de Gilles Lipovetsky (2007), um filósofo francês que se preocupou em 

estudar as transformações e dimensões do consumo em termos comparativos. Lipovetsky, no 

livro, A Felicidade Paradoxal, traz uma linha de comparação e mudanças pelas quais 

passaram a sociedade de consumo, o autor revela três fases, sendo a última o que ele classifica 

de ponto “máximo” do consumo, a era do hiperconsumo, iniciada nos fins dos anos 1970. 

Nesse processo, circula uma grande gama de produtos e escolhas desses produtos, uma 

sociedade que “coincide com um estado da economia marcado pela centralidade do 

consumidor” (LIPOVETSKY, 2007, p. 13). 

Todavia, este autor discute que, ao mesmo tempo em que a sociedade vivencia uma 

entrada no consumo mais individualizada, ela também parece mais presa a extradeterminação 

ligada à ordem comercial. Ao mesmo tempo em que os indivíduos se acham “felizes” por ter 

determinado consumo, eles enfrentam decepções e inseguranças que os levam a uma 

preocupação cada vez mais centrada no que comprar. São aspectos, que segundo este autor, 



143 

 

fazem “da sociedade de hiperconsumo a civilização da felicidade paradoxal” 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 17). 

Lipovetsky examina as dimensões das propagandas em três momentos. Segundo ele, 

por volta de 1880, até a segunda guerra mundial, ocorreu a primeira fase do consumo e 

também o processo onde, pela primeira vez, as empresas passam a consagrar enormes 

orçamentos à publicidade. Os produtos passam a ter um nome, uma marca atribuída pelo 

fabricante, como por exemplo, a célebre Coca-Cola. É nesse processo que a marca passa a ser 

um dos principais símbolos de consumo “educado” pela publicidade e surgem os grandes 

magazines, elementos fundamentais para a marcha da democratização do desejo. Os locais de 

vendas são transformados em palácios de sonhos dando lugar a uma maior relação do 

consumidor com o consumo.  

 

Estilo monumental dos magazines, decorações luxuosas, domos 

resplandecentes, vitrines de cor e de luz, tudo é montado para ofuscar a vista, 

metamorfosear o magazine em festa permanente, maravilhar o freguês, criar 

um clima compulsivo e sensual propício à compra. O grande magazine não 

vende apenas mercadorias, consagra-se a estimular a necessidade de 

consumir, a excitar o gosto pelas novidades e pela moda por meio de 

estratégias de sedução que prefiguram as técnicas modernas do marketing. 

Impressionar a imaginação, despertar o desejo, apresentar a compra como 

um prazer, os grandes magazines foram, com a publicidade, os principais 

instrumentos da elevação do consumo a arte de viver e emblema da 

felicidade moderna. Enquanto os grandes magazines trabalhavam em 

desculpabilizar o ato de compra, o shopping, o „olhar vitrines‟ tornaram-se 

uma maneira de ocupar o tempo, um estilo de vida de classes médias. A fase 

I inventou o consumo-sedução, o consumo-distração de que somos herdeiros 

fiéis. (LIPOVETSKY, 2007, p. 31).  

 

Lipovetsky, ao falar sobre o surgimento da propaganda, traz também a ideia da 

novidade, da moda e da prática hedonista discutida por Campbell, sendo que, seu viés torna-

se principalmente relacionado a uma discussão em torno do consumo na contemporaneidade 

relacionado a uma corrida pelo bem-estar individual e pela busca infinita e “sofrida” do bem 

estar íntimo. Segundo ele, é na fase I que o marketing de massa e o consumo moderno são 

inventados.  

Já na fase II, por volta de 1950, o autor destaca que o consumo passa a permitir cada 

vez mais acessos. Enquanto a sociedade estava entrelaçada pela alta produção fordista, ela 

também libera acesso a diferentes bens e consumo desses bens, uma “sociedade da 

abundância” ao mesmo tempo em que começa a tornar os produtos “descartáveis”, ou com 

pouca validade de uso, principalmente pelo que o consumidor julga ser necessário. Começa 
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toda uma redução do tempo de vida das mercadorias e uma alta elevação do nível de vida 

médio. 

A fase II é aquela em que se esboroam com grande rapidez as antigas 

resistências culturais às frivolidades da vida material mercantil. Toda a 

máquina econômica se consagra a isso através da renovação dos produtos, da 

mudança dos modelos e dos estilos, moda, do crédito, da sedução 

publicitária. 

 

Nessa fase, o autor destaca os investimentos na publicidade e na maneira de tentativa 

de “persuasão” ao consumo, bem como o culto hedonismo psicológico. Um período que 

segundo ele, foi modificando-se principalmente a partir da década de 1970, onde as bases para 

a procura, o consumo pela publicidade e o lado emocional e afetivo do indivíduo foi 

ganhando mais destaque, chega-se a uma fase onde o autor discute que a capacidade de 

eliminar a insaciabilidade, torna-se cada vez mais restrita e onde não basta apenas o consumo 

por status ou emulação, mas onde os próprios bens passam a ter significados emocionais e 

valores pessoais, fato que se aproxima bastante das análises de Campbell (2001).  

Para Lipovetsky (2007), a fase III, a qual ele classifica de hiperconsumo, é marcada 

também por uma reestruturação do sistema capitalista em relação às técnicas de informação, 

globalização de mercados e desenvolvimento de empresas gigantescas portadoras de marcas 

também globalizadas, ocorrência que leva a um consumo experimental onde os objetos são 

desejáveis e atrativos por si mesmo. É nesse percurso que abre uma discussão para o consumo 

mais emocional, dessa forma, para Lipovetsky, a fase III representa a mercantilização 

moderna das necessidades onde os sujeitos querem mais objetos para viver do que para exibir, 

onde pesa mais sentir sensações, viver experiências e melhorar suas qualidades de vida. 

De fato, as análises desse autor são pertinentes, na medida em que realmente o 

consumo parece está ligado totalmente a gostos e comportamentos individuais. O processo de 

escolha realmente leva muito da subjetividade de cada sujeito, mas é importante ressaltar que 

essas escolhas são construídas pelo contexto social desses sujeitos. Esse fato tem relação tanto 

à compra no site Peixe Urbano, objeto desta pesquisa, quanto em relação a qualquer outro 

ambiente de consumo. 

Nesse contexto, as escolhas também carregam impregnações da práxis social do 

sujeito que compra. Ou seja, não podemos dizer que o “consumo para si” tenha suplantado 

totalmente o “consumo para outro”, este é um processo contínuo. Em alguns momentos, 

consumimos algo para falar de nós (MARY DOUGLAS; ISHERWWOD, 2004). Por mais 

que o consumo seja um conjunto de serviços para o indivíduo, como afirma Lipovetsky, ele 
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também não deixou de ser social enquanto permite o acesso da prática de consumo do 

indivíduo com o mundo. Além disso, como o autor mesmo enfatiza; 

 

Diferentemente do consumo à moda antiga, que tornava visível a identidade 

econômica e social das pessoas, os atos de compra em nossas sociedades 

traduzem antes de tudo diferenças de idade, gostos particulares, a identidade 

cultural e singular dos atores, ainda que através dos produtos mais 

banalizados [...], sem dúvida isso é resultado de compras de produtos 

padronizados, mas todas as vezes estes são reinterpretados, dispostos em 

novas composições que exprimem uma identidade individual [...] Revelo ao 

menos parcialmente, quem sou, como indivíduo singular pelo que compro, 

pelos objetos que povoam meu universo pessoal e familiar, pelos signos que 

combino „a minha maneira‟. Numa época em que as tradições, a religião, a 

política são menos produtoras de identidade central, o consumo encarrega-se 

cada vez melhor de uma função identitária (LIPOVETSKY, 2007, p. 44-45).  

 

Dessa forma, segundo Lipovetsky, o consumo marca o indivíduo. Todavia, o que 

prevalece é como as identidades dos indivíduos são envolvidas e significativas no processo 

que envolve o marketing como atratividade sensível e emocional. A respeito disso, 

Lipovetsky tece a seguinte análise.  

 

De fato, a publicidade passou de uma comunicação construída em torno do 

produto e de seus benefícios funcionais a campanhas que difundem valores e 

uma visão que enfatiza o espetacular, a emoção, o sentido não literal, de todo 

modo significante que ultrapassam a realidade objetiva dos produtos. Nos 

mercados de grande consumo, em que os produtos são francamente 

diferenciados, é o „parecer‟, a imagem criativa da marca que faz a diferença, 

seduz e faz vender. Assim, certas marcas conseguiram ganhar notoriedade 

mundial „falando‟ de tudo, exceto de seu produto [...] não se vende mais um 

produto mais uma visão, um „conceito‟, um estilo de vida associado à marca: 

daí em diante, a construção da identidade de marca encontra-se no centro do 

trabalho da comunicação de empresas. Na fase III, o imperativo de imagem 

deslocou-se do campo social para a oferta de marketing. Não são mais tanto 

a imagem social e sua visibilidade que importam, é o imaginário da marca; 

quanto menos há valor de consumo, mais cresce o poder de orientação do 

valor imaterial das marcas (LIPOVETSKY, 2007, p. 46-47).   

 

O autor explica o consumo a partir da imagem que o sujeito cria sobre a própria 

imagem que está sendo divulgada, principalmente no que se refere a valoração de marcas. 

Sendo que, nas suas análises, ele questiona se isso não seria saída de um consumo de status 

para um fetichismo das marcas e logo chega à ideia de que diferenciar-se nunca deixou de ser 

valorizado. Porém não é mais o “desejo de reconhecimento social que serve de base ao 

tropismo em direção às marcas superiores quanto o prazer narcísico de sentir uma distância 
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em relação à maioria, beneficiando-se de uma imagem positiva de si para si”. 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 47). 

Segundo ele, o “consumo em nossas sociedades é inseparável tanto do ideal social 

hedonista quanto das aspirações subjetivas de prazer” (LIPOVETSKY, 2007, p. 61). Nesse 

sentido, as análises do autor podem ser relacionadas à de Campbell, no sentido de que ambos 

pensam nesse processo de consumo como um “sonho acordado” e de estimulação permanente 

dos desejos, sendo que Lipovestsky deixa claro que tudo se vende com promessas de 

felicidade individual. 

Nesse percurso, o autor relata que já na fase II, a propaganda era vista como uma 

ferramenta para produzir necessidades, de funcionar como uma armadilha diabólica que 

aprofunda a insatisfação do indivíduo. “Controlar a esfera das necessidades, condicionar o 

consumidor, tira-lhe o poder de decisão para transferi-lo à empresa, essa é a função da 

publicidade” (LIPOVETSKY, 2007, p. 172). A propaganda traria um dilúvio de imagem, 

prometendo felicidade, saúde e beleza; seria realmente uma figura do espetáculo como 

classifica Debord (LIPOVETSKY, 2007).  

Já no que o autor classifica de fase III, hiperconsumo, a publicidade apodera-se de 

todas as funções da vida, busca “aculturar” a sociedade baseada em uma visão de vida 

mercantilizada. O intuito, segundo o autor, é criar laços emocionais, tornando a imagem mais 

importante do que o produto. Por conseguinte, baseada no que se ver, no que é construído 

socialmente. Assim, da mesma forma que a publicidade traz felicidade, ela revela uma 

infelicidade que leva sempre a busca de necessidades, contudo “qualquer que seja o poder dos 

meios de persuasão, o homo consumericus continua a ser um ator, um sujeito cujos gostos e 

interesses, valores e predisposições filtram as mensagens a que está exposto”. 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 177). Nesse caso, vemos mais uma vez a propaganda agindo não 

como uma agulha que infiltra decisões no consumidor, mas como um produto que age da 

mesma forma que o sujeito age sobre ela: “A publicidade propõe, o consumidor dispõe”. 

(LIPOVESTSKY, 2007, p. 178).  

Portanto, percebe-se, tanto no trabalho de Campbell quanto no de Lipovetsky, que a 

publicidade aparece mais como um “poder moderado” do que como uma dominação 

totalitária. Seus efeitos são marcantes, porém vão depender dos estilos, práticas e desejo do 

consumidor. 

Arjun Appadurai, apesar de não se debruçar primordialmente a uma análise sobre a 

publicidade, em seu livro A Vida Social das Coisas, conduz-me a pensar sobre o eventual 

poder da publicidade quando tece suas considerações acerca da criação de demandas no 
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contexto da política de trocabilidade das mercadorias. Nesse sentido, eu percebo que o autor 

interpreta a publicidade como algo que age a partir de contextos sociais específicos, tanto das 

pessoas quanto dos objetos, na medida em que são as histórias sociais que irão criar essas 

demandas (APPADURAI, 2008). 

Segundo este autor, a política que envolve a troca de bens é um processo de valoração 

mútua dos objetos, um percurso que forma a demanda, a procura e o desejo por determinado 

consumo. Os objetos econômicos circulam em diferentes regimes de valor no tempo e no 

espaço, eles fazem com que as coisas só tenham significado conforme suas transações e 

atribuições, “são as coisas em movimento que elucidam seu contexto humano e social” 

(APPADURAI, 2008 p. 17). 

Nessa perspectiva a mercadoria, para Appadurai, é algo completamente socializado, é 

composta por situações em que a trocabilidade expressa valor por meio de um traço social 

relevante. Nesse percurso, as coisas entram e saem do estado de mercadoria, por meio de 

processos rápidos ou lentos, dependendo dos regimes de valor que os cercam. Portanto, a 

mercantilização reside na complexa interseção de fatores temporais, culturais e sociais. 

Nesse processo de mercantilização ocorrem às mais diversas rotas e desvios, sendo o 

primeiro termo apresentado pelo autor como o percurso do objeto, enquanto o segundo é visto 

como a atualização do seu significado. É dentro desses percursos que se percebem os 

principais emblemas de valor de uma sociedade, algo presente desde as trocas pré-

industriais
165

.  Nas rotas, os significados são diversos, os sujeitos encaixam e desencaixam as 

mercadorias atribuindo significados particulares e sociais. Durante este processo, surgem os 

desvios de mercadorias, quando um objeto é reencaixado para fora de rotas específicas. 

Appadurai (2008) afirma que essa ocorrência “é sempre um sinal de criatividade ou crise, seja 

estética ou econômica” (APPADURAI, 2008, p.42). É nesse processo que nasceria a procura 

ou a demanda pelos bens a serem consumidos.  

 Dessa forma, as mercadorias e rotas nos seus variados desvios formam a demanda; um 

conjunto de classificações e representações de uma sociedade, não simplesmente 

manipulações ou injeções de propagandas. Tal reflexão permite um contraponto com as 

análises de Campbell. Para Appadurai (2008), o desejo por bens está completamente 

                                                 
165

 Como, por exemplo, nos trabalhos de Mauss (2003), onde ele destaca que as sociedades simples baseavam-se 

no sistema de reciprocidade de dádivas, no qual trocavam não necessariamente coisas uteis economicamente, 

mas “amabilidades, festins, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras cujo mercado não é 

senão um dos seus momentos e em que a circulação das riquezas mais não é do que um dos termos de um 

contrato muito mais geral e muito mais permanente” (MAUSS, 2003, p. 55). Já Appadurai (2008), para explicar 

as dádivas, trocas, rotas e desvios dentro dessas sociedades, traz o exemplo do sistema Kula, trabalhado por 

Malinowski. (1976).  
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relacionado à cultura, não é só ter dinheiro para comprar algo, é preciso também ter 

conhecimento sobre aquilo, é preciso que o objeto da compra ou da troca seja valorativo para 

o sujeito em determinado contexto social. Nesse sentido é que pode haver uma 

“manipulação”, a partir da valorização que o objeto carrega dado por aqueles que participam 

ativamente do processo que controlam o “bom gosto” de uma sociedade, ou seja, a mídia e o 

Estado.  

 
A demanda é, pois, a expressão econômica da lógica do consumo; logo, seu 

funcionamento tem de ser buscado nessa lógica. [...] A demanda, portanto, 

oculta dois tipos diferentes de relação entre consumo e produção: 1) de um 

lado, é determinada por forças sociais e econômicas; 2) de outro, pode 

manipular, dentro de certos limites, estas forças econômicas e socais [...] A 

demanda não é, nem uma reação mecânica a estrutura e ao nível de 

produção, nem uma ânsia insondável. É um complexo mecanismo social que 

intermeia padrões de circulação de mercadoria de longo e curto prazo. 

Estratégias de desvio de curto prazo acarretariam pequenas alterações nas 

demandas que podem transformar os fluxos de mercadorias com o correr do 

tempo. Porém, observados sobre a perspectiva da produção de padrões de 

fluxos de mercadorias, os padrões de demanda estabelecidos há muito tempo 

funcionam como mecanismos de coação sobre qualquer conjunto de rotas de 

mercadorias. Uma das razões porque tais rotas são inerentes vulneráveis, em 

especial quando envolvem fluxos transculturais de mercadorias, é que elas se 

apoiam na distribuição instável de conhecimento (APPADURAI, 2008, 

p.48- 49- 60). 

 

 

Com isso, Appadurai deixa claro que o consumo é eminentemente social, ativo e 

relacional, em vez de passivo. Da mesma forma que os sujeitos enviam mensagens sociais 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004), eles também recebem e valorizam o consumo a partir do 

seu quadro social. A demanda está totalmente sujeita a definição social e ao controle local da 

trocabilidade dos bens, ela é um “impulso gerado e regulamentado socialmente, não um 

artefato de caprichos ou necessidades individuais” (APPADURAI, 2008, p.50). Essas 

demandas representam formas partilhadas de conhecimento em relação à produção – que pode 

ser técnico, social e estético –, ou de conhecimento em relação à ação de consumir 

propriamente as mercadorias. Essas dois tipos de conhecimento divergem proporcionalmente 

a partir da distância temporal, espacial e social, mas estão totalmente interligados no ato do 

consumo, principalmente quando falamos na história de vida de um objeto, o qual envolve sua 

criação até sua classificação como mercadoria e bens secundários dotados por gostos e 

apreciação pessoal. 

A partir do contexto em que determinado objeto – levando em consideração sua 

história social e biografia cultural – esteja inserido, os sujeitos têm um conhecimento sobre 
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aquela mercadoria. Quanto mais o objeto toma distância em termos institucionais, espaciais e 

temporais, o conhecimento sobre ele tende a ser contraditório. Todavia, segundo Appadurai, 

tanto a formação deste conhecimento quanto o controle da demanda estão sujeitos 

principalmente ao papel da propaganda, que, nas sociedades contemporâneas, teria como 

principal estratégia 

 

tomar o que na maioria das vezes são produtos perfeitamente comuns, 

produzidos em massa, baratos, até mesmo inferiores, e fazer com que eles 

pareçam de alguma forma desejáveis ainda que acessíveis [...] A maior parte 

das imagens sociais que criam essa ilusão de exclusividade pode ser 

explicada como fetichismo do consumidor em vez daquele da mercadoria. 

As imagens de sociabilidade (pertencimento, apelo sexual, poder, distinção, 

saúde, intimidade familiar, camaradagem) que subjazem a grande parte da 

propaganda visam à transformação do consumidor a tal ponto que a 

mercadoria particular que está sendo vendida fica em segundo plano. Essa 

dupla inversão das relações entre pessoas e coisas poderia ser vista como 

movimento cultural crucial do capitalismo avançado.  (APPADURAI, 2008, 

p.77). 

  

Com isso, Appadurai, assim como Lipovetsky (2007), tira a visão da propaganda e do 

produto como únicos detentores da capacidade de levar desejos ao consumidor e coloca a 

valorização de seus estilos de vida. Neste caso, podemos também pensar em uma das formas 

como a propaganda é desenvolvida atualmente. Observa-se que ela apresenta-se cada vez 

mais imaterial e tem um impacto cada vez maior sobre os grupos de consumo que acessam as 

imagens dos bens. Nesse sentido, uma das formas da propaganda no contexto contemporâneo 

é possibilitar a autoprodução publicitária por parte dos consumidores. Isso ocorre, sobretudo, 

a partir dos diversos ciclos de informação que vivenciam, principalmente por meio das 

recentes tecnologias, como afirma Laura Graziela Gomes (2007). 

 

A questão é que graças ao desenvolvimento das TIC, no caso da internet, um 

conjunto de ferramentas passou a estar disponível para captar 

instantaneamente as opiniões, percepções, experiências, narrativas e 

conteúdos simbólicos construídos pelos consumidores iniciais ou não, 

independente da ação e do controle dos anunciantes. Além disso, trata-se de 

um conteúdo aberto, visto que ele pode ser acessado a qualquer momento 

por qualquer interessado. Este fato, além de determinar e influenciar 

mudanças nos conceitos tradicionais de publicidade vem permitindo ao 

consumidor aumentar sua autoridade ao veicular seus pontos de vista, suas 

impressões e mesmo suas associações com os produtores e marcas, 

independentemente de produtores e anunciantes, de forma independente, 

rápida e cada vez mais fácil de ser captada pelos outros consumidores, bem 

antes da publicidade de massa institucional (GOMES, 2007, p. 320). 
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De acordo com Gomes, o consumidor experimenta e partilha diferentes formas de 

afetos, sentimentos e atos de subjetividade, muitas vezes sem a necessidade de deslocamento 

físico. Eles recebem a todo instante imagens de consumo que se ligam a seus estilos de vida e 

visões de mundo. Com isso, podem compartilhar e acessar signos que expressam valores de 

consumo. 

No caso do site Peixe Urbano, esse compartilhamento não pode acontecer diretamente 

no site, devido ao fato de o mesmo não possuir um ambiente de interação na plataforma. 

Todavia, na fanpage do site no Facebook e no Instagram, percebemos essa movimentação e 

participação de consumidores tornando-se publicitários, processo que, como classifica 

Gomes, permite um aumento de autoridade do consumidor. 

 

4.2 VIAJANDO NAS VITRINES ONLINE: AS “PROMOÇÕES” DO SITE PEIXE 

URBANO ENQUANTO ABERTURA PARA UMA PRÁTICA HEDONISTA. 
 

Com o uso das recentes tecnologias, principalmente a internet, os sujeitos têm 

moldado suas práticas de consumo. Esse suporte tecnológico vem se tornado nos últimos anos 

uma ferramenta para as empresas publicitárias trabalharem em prol de despertar o interesse do 

consumidor para adquirir os seus produtos e/ou serviços. Nesse caso, o papel da publicidade 

vem ganhando uma nova significação que já transcende aquela que foi proposta no estágio III 

de Lipovetsky. Ou seja, a publicidade passa por um processo ainda mais cativante aos olhos 

do consumidor, seja pelo menor preço dos produtos oferecidos online ou pela novidade ou 

moda propagada pelas mídias digitais. Nesse percurso, o consumo de itens divulgados pela 

plataforma estudada nesta dissertação é parte desse novo ciclo de busca de demanda. 

Pensando nisso, passamos a refletir a respeito das propagandas imagéticas divulgadas 

pelo Peixe Urbano. Os questionamentos centrais são: em que sentido a publicidade estaria 

persuadindo a escolha do usuário do site? Qual a finalidade da propaganda no âmbito do 

consumo no Peixe Urbano? O que o consumidor pensa ao visualizar as imagens promocionais 

divulgadas pela plataforma em estudo? 

Assim como na fase II, relatada por Lipovetsky – na qual o consumo de massa ganha 

espaço e as pessoas passam a buscar a felicidade nas visualizações das grandes magazines e 

dos shoppings – no consumo atual, a busca pelo prazer ou vivência hedonista é percebida em 

contexto bem mais presente no cotidiano do sujeito, com apenas um click ele pode está diante 

de diversas vitrines online e vivenciar instantaneamente o que Lipovetsky denomina de 
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consumo relacional e emocional. A mudança é significativa e está cercada, antes de tudo, por 

uma maior facilidade de os sujeitos atribuírem significados às suas escolhas.  

  No caso do site Peixe Urbano, a visualização das imagens está muito relacionada ao 

preço e a tentativa de persuasão da propaganda no site, tanto através dos anúncios das 

promoções, como por meio de propagandas que buscam valorizar o site aos olhos dos 

usuários, como, por exemplo, pode ser visto nas imagens que seguem: 
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Figura 12 – Oferta de aniversário de 4 anos do site Peixe Urbano.
166

 

 

 

Figura 13 – Oferta disponibilizada pelo Peixe Urbano no Dia do Internauta.
167

 

 

A primeira imagem foi postada no grupo “Consumidores do Peixe Urbano”
168

 por 

uma participante, a mesma afirmava que o anúncio era irresistível e que já tinha aproveitado 

                                                 
166

 Imagem retirada do grupo “Consumidores do site Peixe Urbano” do Facebook, gerenciado por Sara Câmara. 

Acesso em 25.08.2014. 
167

 Imagem retirada da fanpage do Facebook. Acesso em 25.08.2015. 
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os dois tipos de oferta disponibilizados pela promoção: a compra pelo computador e a compra 

pelo aplicativo. Enquanto outros usuários que acompanho nas redes virtuais, como o 

Facebook, também compartilhavam a imagem escrevendo na legenda: “As melhores ofertas 

do ano de 2014”; “Eu queria comprar todas”; “As ofertas não taão legais, mas o preço vai”. 

Percebe-se que além dos usuários significarem seus consumos com as imagens que 

visualizam através de propagandas imagéticas na internet, eles acabavam contribuindo para a 

ressignificação e criação de ideologias acerca dos produtos que eles compartilhavam, curtiam, 

comentavam ou consumiam pela internet. Ao compartilharem uma promoção, eles 

transmitiam significações que podiam ser captadas por outros consumidores, formando ou 

realimentando novos gostos de consumo. Como afirma Gomes (2007), com a internet, esse 

processo ocorre de forma muito rápida. A imagem da Figura 13, por exemplo, em menos de 

duas horas, já possuía mais de cem curtidas e quase trinta compartilhamentos. Nesta, além da 

tentativa de ganhar o cliente pelo poder de barganha, ainda podemos observar algo discutido 

no capítulo anterior, como o fato da apropriação das tecnologias não tem idade, tudo depende 

dos significados e contextos sociais dos objetos e das pessoas que valorizam estes objetos. 

Além disso, a referida figura expressa nitidamente a tentativa da empresa publicitária de 

trabalhar a curiosidade do consumidor com a intenção de persuadi-lo a visitar o site. Isso pode 

ser identificado a partir do olhar surpreso e vidrado da senhora em relação ao que está 

observando na tela do computador. 

Esses posicionamentos me trazem os seguintes questionamentos: em relação ao lado 

emocional e individual do sujeito, como as empresas, em especial, o Peixe Urbano, tem 

trabalhado? Qual a diferença, para o sujeito, entre a publicidade online e as demais formas de 

publicidade – mídias televisivas, anúncios em revistas de moda, de vendas, jornais, outdoors? 

Como essas diferenças configuram-se?  

Como analisado por Lipovetsky, a propaganda é algo antigo, sempre existiu, suas 

configurações foi que mudaram. Com Veblen (1974), ela estaria mais relacionada ao desejo 

pelo novo, ao poder que estaria por trás da compra, a hierarquia de status. No caso do 

consumo pelo Peixe Urbano, essa busca vai além do apelo da imagem. Outros aspectos que, 

mesmo inseridos no campo do imagético, ultrapassam-no no que condiz aos desejos do 

usuário, tais quais: a demarcação de preço que essas imagens carregam; a tentativa dos 

anunciantes captarem uma variedade de estilos de classe através desse consumo; e o desejo do 
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 Grupo que criei para interagir com os usuários. Todavia, em termos metodológicos, o mesmo não funcionou 

conforme eu esperava. Poucos participavam ou divulgavam algo nesse ambiente, a maioria dos clientes do Peixe 

Urbano expressavam-se mais em seus perfis ou na fanpage do Facebook.  
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sujeito de sentir que está na moda e que economizou. Esses fatos demarcam ainda mais as 

escolhas dos sujeitos ao visualizarem determinada imagem divulgada pelo site Peixe Urbano.  

Ao conversar com dois usuários do site
169

, Damares, 22 anos, e Fabiano, 20 anos, 

ambos estudantes do curso de história da UFRN, eles comentaram sobre uma promoção que 

compraram no Peixe Urbano, uma moqueca de siri no Bar e Restaurante X. Durante a 

conversa, perguntei se algum deles conhecia o local e ambos disseram que não, mas 

afirmaram ter comprado a promoção por ter achado interessante o lugar anunciado, e isso fez 

com que sentissem vontade de conhecer o local. Como ambos gostam de sair juntos, tiveram 

interesse em comprar a referida promoção. Além disso, eles mencionaram que o lugar parecia 

bom, movimentado e “da hora”. Nesse caso, a propaganda, de alguma forma, influenciou na 

compra, mas, antes disso, o processo que conduziu a escolha fez com que ambos 

significassem o produto, seja como uma necessidade de conhecer o lugar, ou até mesmo para 

dizer para amigos que conheceram um lugar bacana e diferente. O que nos retoma a 

necessidade que muitas pessoas sentem de apresentar seus consumos não só para si, mas 

também para os outros.  

Segue um printscreen da promoção oferecida pelo restaurante. 
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 Conversa realizada dia 23.05.14, na UFRN. 
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Figura 14 – Promoção lançada pelo Bar e Restaurante X.

170
 

 

No anúncio que acompanhava a imagem divulgada no site Peixe Urbano havia uma 

apresentação sobre o local, dizendo ser o mais novo espaço de satisfação dos natalenses; um 

espaço criado para acolher a variedade de pessoas, desde turistas até os diversos residentes e 

visitantes de Natal. O anúncio também relacionava o Bar e Restaurante X com o Morro do 

Careca, um cartão postal da cidade, afirmando que os clientes poderiam comer diante de uma 

vista muito agradável, a beira mar, de frente para o morro. 

Ao visualizar a promoção, percebi que, em pouco tempo de divulgação, vários 

usuários haviam comprado a referida oferta. Com isso, resolvi fazer uma visita ao local na 

busca de tentar conversar com esses usuários. Processo no qual não obtive muito êxito visto 

que quando tentava me aproximar, raramente os clientes podiam conversar devido ao fato de 

estarem se alimentando e/ou em um momento particular de lazer, com amigos e/ou familiares. 

Cheguei a comprar a promoção oferecida e esperar usuários que estivessem sozinhos para que 

eu pudesse acompanha-los, mas o máximo que consegui foi trocar e-mails e contatos do 

Facebook, ou realizar conversas rápidas com alguém que disponibilizava um pouco de tempo, 

visto estarem lá mais de passagem. Todavia, diante de alguns contatos que consegui, a 
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 Imagem retirada do site Peixe Urbano. Acesso em 17.07.2014. 

 



156 

 

 156 

curiosidade em conhecer o local foi bastante destacada como motivo de aquisição da 

promoção, principalmente por ser o mais novo bar da Praia de Ponta Negra, na época.  

Nessas visitas, cheguei também a conversar com o proprietário do local e o mesmo 

informou que havia colocado as promoções no site para tentar chamar clientes, já que o Bar e 

Restaurante X estava em Natal há pouco tempo, por isso resolveu investir no anúncio da 

localidade. O mesmo me permitiu acesso ao espaço do restaurante, mas, de forma bastante 

educada, pediu que eu não atrapalhasse a hora do “lazer” de seus clientes. 

Outra promoção bastante relatada como abertura para a curiosidade e desejo criado 

pela propaganda imagética do site Peixe Urbano foi o anúncio de lazer na praia de Ponta 

Negra. Um passeio de barco – Passeio de Jangada X –, já relatado nos capítulos anteriores, 

que era realizado em torno do Morro do Careca. O passeio funcionava da seguinte forma: por 

cerca de vinte minutos a jangada ficava navegando ao redor da praia, após isso, por mais vinte 

minutos a jangada ia para trás do Morro do Careca, em Ponta Negra – para a chamada Praia 

das Tartarugas –, onde as pessoas tinham vinte minutos para tomar um banho de mar
171

, essa 

atividade parecia encantar os clientes que estavam usufruindo daquela promoção. Segue o 

printscreen deste anúncio: 
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 Esse era o momento em que eu conseguia maior interação, eram 20 minutos de aproximações e interações 

com usuários do site.  
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Figura 15 – Anúncio do Passeio de Jangada X.
172

 

 

No período de agosto a dezembro de 2014, acompanhei esses passeios. Com a ajuda 

da proprietária e demais funcionários do local pude manter contato com grande número de 

pessoas, em algumas vezes recebia permissão para acompanhar o passeio sem ter despesas, 

em outras, aderia a promoção pelo site e esperava o melhor momento para utilizá-la. Foi nesse 

percurso que conheci Betânia e sua mãe, Jerusa, duas usuárias do site Peixe Urbano
173

. 

Enquanto elas esperavam a hora do passeio, iniciamos a conversa sentadas próximo ao local 

onde os passeios são organizados.  

Betânia tem vinte e quatro anos, mora em Natal e afirma ser usuária do site desde o 

início de seu funcionamento, tanto ela quando seus pais, que moram no Rio de Janeiro. 
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 Imagem retirada do site Peixe Urbano. Acesso em 11.01.2015 
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 Mantivemos o contato através das redes virtuais.  
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Jerusa, estava em Natal para visitar Betânia, que havia se casado há apenas dois meses. Jerusa 

comenta que estava fazendo o Passeio de Jangada X porque, ao chegar em Natal, seu marido 

ligou perguntando-lhe se ela e Betânia queriam fazer um passeio que estava sendo vendido 

pelo Peixe Urbano e que parecia ser muito divertido. Ambas entraram no site, interessaram-se 

pelo referido passeio e, diante disso, além dos cupons para elas, adquiriram também mais dois 

cupons para levar amigos. Segue uma imagem do dia em que realizamos o passeio. 

 

 

Figura 16 – Registro fotográfico do Passeio de Jangada X
 174

. 

 

 Para Betânia, fazer um passeio desses por um preço bem reduzido foi muito lucrativo, 

ainda mais porque ela iria conhecer um ponto turístico da cidade, o que revela que por trás da 

escolha de Betânia, existe um interesse na afirmação de determinado consumo. Segundo ela, o 

fato do passeio ser em um lugar que ela nunca foi antes despertou a curiosidade e o desejo, 

não só dela, mas também das pessoas que estavam acompanhando-a. Dessa forma, para 

Betânia e sua mãe, a curiosidade em realizar um passeio apresentado pela propaganda do site 

Peixe Urbano em um ambiente turístico foi significativo no momento da escolha. Esta 
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 Foto retirada dia 20 de dezembro de 2014 por um dos marinheiros que conduz o Passeio de Jangada X. A 

imagem foi divulgada no perfil do Facebook da empresa responsável pelo passeio. 
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curiosidade estava também relacionada ao desejo em verificar o que havia por trás do Morro 

do Careca, já que, conforme relatado, o passeio permitia acesso a esse ambiente, que, a 

propósito, é uma área restrita às forças armadas. A sensação de poder ultrapassar esse limite e 

sentir que estava experimentando algo diferente é bem observado nos relatos.  

Segue um momento de nossa interação nos vinte minutos para banho na Praia das 

Tartarugas: 

 

 

Figura 17 – Registro fotográfico do banho na Praia das Tartarugas durante o Passeio de Jangada X
175

. 

 

Como afirmam Campbell (2001), Lipovetsky (2007) e Appadurai (2008) não apenas o 

preço e a imagem divulgada são motivos para a compra, vai depender do valor que esse 

consumo carrega, qual mensagem ele transmite e como a promoção é recebida pelo sujeito 

que compra.  

Em diversos outros contatos com os usuários que haviam comprado aquela promoção 

pude observar algo parecido em seus discursos. A ideia de que o anúncio levava-os ao desejo 

de realizar um passeio diferente, conhecer o local, sentir que tinham condições para pagar por 

aquilo, e etc., foi bastante significativa. O fato era que a divulgação da promoção configurava-

se nas escolhas dos sujeitos de diversas formas: levava a um tipo de busca status (VEBLEN, 
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 Foto retirada dia 20 de dezembro de 2014 por um dos marinheiros que conduz o Passeio de Jangada X. A 

imagem foi divulgada no perfil do Facebook da empresa responsável pelo passeio. 
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1974); enviava uma mensagem do sujeito à sociedade (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004), 

como, por exemplo, dizer que já experimentou – ou que podia pagar por – aquilo que já 

experimentou; enfatizava alguma realização pessoal e felicidade na hora de escolher aquela 

oferta (LIPOVETSKY, 2007). Além disso, o objeto tinha significado particular a partir do seu 

contexto social (APPADURAI, 2008) e levava o consumidor a um momento hedonista e de 

realização de um anseio (CAMPBELL, 2001). 

Letícia
176

, por exemplo, ao ver a promoção do Passeio de Jangada X, enfatiza que 

sentiu o interesse em conhecer o local acompanhada de algumas amigas, inclusive era um 

presente que estava dando às duas amigas que a acompanhou. Nesse sentido, a promoção 

chamou o interesse dessa colaboradora, mas a ideia de poder experimentar algo que lhe dava 

algum tipo de prazer nesse ato foi marca central no discurso de Letícia.  

Em relação ao anúncio, o que mais chamou a atenção de Letícia foi a possibilidade de 

ver golfinhos no passeio, uma hipótese divulgada na promoção do passeio. Mesmo deixando 

claro que se tratava apenas de uma hipótese, os comerciantes imaginavam que ver golfinhos 

poderia ser um desejo de muitos, com isso, utilizaram-se desse elemento como mais uma 

tentativa de sedução. Além disso, na descrição do anúncio o publicitário afirmava que os 

clientes que aderissem à promoção irão visitar um grande ponto turístico da cidade e ter as 

imagens de uma vista perfeita, parada para banho, aproveitar a natureza e sentir a aventura, 

aspectos que em muitos dos discursos apresentaram-se como elementos hedonistas de quem 

desejava adquirir este serviço.  

 Ao conversar com Talita, proprietária do local, a respeito do número de cupons 

vendidos, ela me disse, na época da primeira visita, que foram quase duzentos e cinquenta 

cupons vendidos. Ao final, esse número chegou a quase setecentos. Durante a nossa conversa, 

Talita realiza todo um discurso em torno do trabalho das propagandas do site Peixe Urbano 

serem melhores, afirma que, já lançou essa mesma promoção em outros concorrentes do Peixe 

Urbano, como o Groupon, Pechincha da Vez e Natal Urbano. Todavia, não obteve tanto êxito 

como no Peixe Urbano. Segue o seu relato: 

  

Eles vêm aqui procurar a gente, ficam ali na areia e de repente convidam a 

gente para oferecer o serviço no site. Vendo que seria uma maneira de 

divulgar ainda mais meus serviços, eu aceitei. Porque assim, a gente oferece 

o passeio com desconto, mas na medida em que o passeio é realizado, 

também existe a proibição da marinha para as pessoas fotografar o local. A 

gente conseguiu esse consentimento e então, fotografamos e jogamos as 
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 Letícia já foi mencionada no capítulo anterior, mora em Mossoró e veio  a cidade de Natal visitar algumas 

amigas. Esta conversa foi realizada dia 14 de novembro de 2014. 
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fotos no Facebook, criamos álbuns identificando a hora e os dias do passeio, 

daí as pessoas vão lá, nos convidam para poder visualizar os álbuns, pegam 

as fotos, curtem, compartilham e acabam divulgando ainda mais nosso 

serviço. Então é uma ajuda das pessoas e do site Peixe Urbano.  Aliás, de 

todos os locais que eu já ofereci o passeio – Groupon, Pechincha, no Natal 

Urbano – o Peixe Urbano é o que vende mais, enquanto o Groupon ou outro 

site vende vinte, cinquenta cupons, o Peixe Urbano vende duzentos. 

Acredito que isso se dá mais pela maneira como o site trabalha, eles são mais 

organizados, dão mais oportunidades de imagens, ilustram mais nossos 

serviços.
177

 

 

 Percebe-se que, para Talita, o site oferece formas e maneiras de lucrar. Além disso, 

segundo ela, em se tratando de divulgar seus serviços, o Peixe Urbano proporcionaria 

melhores resultados, dá mais oportunidade de ilustrar imagens, deixa o parceiro escolher as 

imagens que deseja divulgar, diferente de outros sites que chega a escolher as imagens que 

pode ir a público, pedem uma seleção ao parceiro e então, escolhem o que quer divulgar. 

Todavia, esta colocação não deixa de está relacionada com a apresentação positiva que Talita 

quer passar a respeito do site. 

Em outra de nossas conversas, ela chegou a perguntar se eu conhecia o portal do 

parceiro do Peixe Urbano. Como não conhecia, ela pegou o seu notebook, entrou na página 

que registra sua parceria no Peixe Urbano e mostrou a área onde ela interage com o site. 

Segundo Talita, o Peixe Urbano é mais ágil em resolver problemas com o cupom e mantém 

um ambiente muito estruturado e bem informado para comunicação com os parceiros, algo 

que ela julga que outros sites não fazem.  

De toda forma, Talita sempre tentava passar a imagem de uma proprietária satisfeita e 

sem problemas com o Peixe Urbano, ainda, revela que o site a ajudou a crescer enquanto 

empreendedora. Todavia, será que a relação parceiro site é tão simples assim? Acredito que 

existem verdadeiros interesses por trás dessa parceria, enquanto o site quer ganhar mais 

legitimidade, os parceiros utilizam o marketing para entrar nos gostos de seus clientes e criar 

neles um anseio que os leve ao consumo. Apesar de, para Talita, o site Peixe Urbano 

apresentar-se como um excelente divulgador e publicitário, essa publicidade não deixa de ter 

relação com as outras formas de publicidades em geral: a busca por ganhar, “persuadir” ou 

convencer o consumidor de alguma forma, tentando levá-los a participar do grupo de usuários 

do site e consumidores de determinado produto.  
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 Entrevista realizada dia 03 de novembro de 2014 no espaço da Praia de Ponta Negra onde fica a equipe que 

trabalha para a realização do passeio. 
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De toda forma, tanto o site quanto o estabelecimento trabalham na tentativa de 

manipular os gostos do consumidor. Talita escolheu imagens que ilustrassem o ambiente onde 

o barco iria passar enfatizando o Morro do Careca e as belezas da praia de Ponta Negra, algo 

que, aos olhos de Betânia, Jerusa e Letícia, contribuíram muito para a escolha da compra do 

passeio no site. 

 Além disso, o Peixe Urbano não está separado das formas clássicas de buscar lucro, 

ele trabalha como uma empresa que visa sempre resultados, independente da situação, como, 

por exemplo, observa-se em uma reportagem publicada no Blog do Luis Nassif
178

, que critica 

a postura do sócio do Peixe Urbano, Luciano Hulk, em suas formas de fazer propaganda do 

site. Trata-se da seguinte postagem publicitária do apresentador no Twitter: 

 

Figura 18 – Postagem (propaganda do Peixe Urbano) divulgada por Luciano Hulk em seu perfil no Twitter
179

 

 

 Para o blog do Luis Nassif, está propaganda revela mais uma busca de lucro 

individual, o que segundo ele, é um grande desrespeito ao consumidor pela tentativa agressiva 
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 <http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-exploracao-da-tragedia-o-caso-huck> acesso em 05 de março de 

2015.  
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 Acesso em 05 de março de 2015. 

http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/a-exploracao-da-tragedia-o-caso-huck
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que ele utiliza para fazer propaganda. Para poder ajudar as vítimas da Serra Carioca, o sujeito 

teria que se cadastrar no site Peixe Urbano e comprar alguma oferta de no mínimo dez reais, 

uma tentativa de divulgar o site tentando convencer o sujeito através do seu lado emocional e 

o levando acreditar que ajudando aquelas pessoas ele seria uma pessoa melhor e 

corresponderia ao papel de uma pessoa solidária.  

 De forma geral, as propagandas trabalham para cativar o consumidor, mas como 

afirma Appadurai (2008), esse processo de conhecimento depende do contexto social e 

significações que cada objeto carrega, a partir das “rotas” e “desvios” que ele tenha 

percorrido. 

 Para Jades, uma consumidora que conheci quando visitava a Academia de Dança 

X
180

, ela comenta que, a princípio, quando começou a utilizar o site, os anúncios dos produtos 

enviados a seu e-mail eram muito atrativos, geralmente surgiam coisas que ela tinha desejo de 

comprar, apesar de destacar que atualmente, esse fato tem mudado.  

A dança sempre foi importante na trajetória da vida de Jades. Quando criança, Jades 

participava na sua cidade de festas que envolviam danças, principalmente eventos culturais 

como quadrilhas e apresentação em escolas, além disso, desde cedo fora telespectadora 

assídua de programas que exibiam números envolvendo dança e afins. Dessa forma, a dança 

tem um significado muito particular para essa usuária, um interesse construído desde sua 

socialização primária. Com isso, Jades afirma que, ao visualizar a promoção no site, sentiu 

que poderia alcançar um objetivo antes almejado, ela teve a oportunidade de fazer o que 

sempre gostou, mas que, antes, não tinha condições financeiras. 

Jades já teria olhado as aulas no local, mas considerava a taxa de inscrição e o valor da 

mensalidade cobrado pela escola o mais elevado dentre as empresas do segmento, chegando a 

afirmar que a escola é direcionada a pessoas de classe social elevada e que é pouco acessível 

às pessoas mais carentes. No entanto, destaca que a Academia de Dança X oferece 

oportunidades para as pessoas de baixa renda permanecerem fazendo aulas de dança lá. No 

caso dela, ela conseguiu isso através do sistema de colaboradores
181

 mantido pelo local.  

  
Sempre tive vontade de fazer aulas de dança na academia referida e após ver 

o anúncio no Peixe Urbano com a oferta pela metade do preço, resolvi 

arriscar-me e fazer as aulas, olhei os critérios de todas as aulas e todos me 
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 Jades é aluna da academia desde que comprou a promoção no site Peixe Urbano. Esta entrevista foi realizada 

no dia 01 de julho de 2014. 
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 A academia mantem um grupo de pessoas que são utilizadas para auxiliar os professores e completarem os 

pares nas turmas de dança de salão. O colaborador paga apenas uma taxa mensal de R$ 20,00 (vinte reais) e tem 

obrigação de colaborar em pelo menos duas turmas escolhidas pela empresa e direito a escolher uma turma por 

opção própria. 
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chamaram a atenção, então pensei em qual fazer, pensei qual combinaria 

mais comigo ou teria mais facilidade em apreender.  

 

 

Jades reafirma a ideia de que as mercadorias ao serem apresentadas ao consumidor 

agem a partir dos significados sociais associados a ele. No caso dela, a necessidade de 

consumo é criada em torno do anúncio da promoção de dança ser relacionado a algo que diz 

respeito a um dos seus projetos de vida, aprender a dança. Tudo vai depender do que, no 

momento da compra, é significativo para o sujeito. A respeito disso, Karla
182

 também 

comenta: 

 
Ah, eu vejo as imagens e fico pensando em como seria o lugar. Cada hotel 

maravilhoso. [...] Quando a gente visualiza tem uma noção de que o negócio é 

bom [...]. Porque você ver um montão de coisa legal sendo vendida a preço de 

banana, é inacreditável! Mas se eles vendessem barato assim, e sem as 

imagens, ai é que não dava certo, ninguém comprava, (risos).  

 

 

Para Karla, as imagens tem um significado muito importante, elas ajudam o 

consumidor a sentir-se mais seguro na hora da compra, mas não necessariamente o produto 

será bom apenas pela imagem, essa é uma ideia de Karla, se algo está sendo bom nesse 

processo é pelo significado que ela mesma atribui àquela compra e até que ponto a 

propaganda a conduziu a escolha daquele objeto. Como, por exemplo, a frase “Cada hotel 

maravilhoso” mostra como o desconhecimento do produto e a necessidade de conhecer são 

centrais para sua escolha, seja para dizer que chegou a visitar tal lugar, que já se hospedou em 

determinado hotel, que se considera uma pessoa de bom gosto e etc. 

Esse processo de desejar a imagem, de ver-se nela, é também observado no trabalho 

do antropólogo Massimo Canevacci (2008), no qual, ao falar sobre os símbolos distribuídos 

na grande metrópole comunicacional
183

, classifica esse tipo de comportamento como 

“fetichismo visual”: 

 
uma espécie de coeficiente atrativo do olhar, intrinsecamente volúvel e 

mutável e extremamente fetichista, que viaja entre os diversos sujeitos ou 

segmentos da população metropolitana em sentido amplo. O atrator anula 

temporariamente o movimento do olho exercendo um poder que une o olhar 

e a coisa e que determina os novos cursos dos fetichismos visuais difundidos 

na metrópole comunicacional (CANEVACCI, 2008, p.16).  
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 Karla é estudante de Pedagogia, 22 anos. Entrevista realizada no setor I da UFRN, dia, 17 de março de 2014.  
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 O autor usa esse termo para falar da relação entre mercadorias e os corpos na grande cidade contemporânea.  
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O autor usa esse termo para explicar como o consumo é uma experiência da visão e 

está cercado por determinado olhar do sujeito social; um tipo de comportamento incontrolável 

manifestado por meio de comunicação que engloba os olhos janelas de quem ver, os vários 

públicos diferenciados e o objeto enquanto sujeito. É certo que sua abordagem está mais 

relacionada a como o objeto é visto no corpo do sujeito, ou seja, em como o objeto torna-se 

sujeito pela imaginação da visualização. Todavia, o trabalho desse autor nos lembra as 

análises de Campbell (2001) por mostrar o fetichismo como uma espécie romantizada na 

figura do objeto, sendo que para Canevacci (2008) essa relação romantizada se dá pela 

construção do fetiche enquanto valor e desse valor formado pela relação erótica
184

 de 

dualismos, como: homem e coisa, corpo e objeto. 

Como um dos principais condutores desse Fetiche, estão os “atratores”, aquilo em que 

o olhar se fixa e onde são depositados e concentrados os valores. Através deles, penetra-se e 

faz-se “penetrar pelo olho e pela sua suave viscosidade erótica” (CANEVACCI, 2008, p. 40) 

ao mesmo tempo em que veste o sujeito através de diversos enigmas. 

As ideias desse autor servem para pensarmos as promoções do Peixe Urbano enquanto 

fetiches atratores que revestem os sujeitos e os colocam numa relação corpo-objeto, sendo 

que o revestimento desses corpos está na mente do consumidor ao visualizar algo que, para 

ele, tenha sentido. O que quero dizer é que, na posição de atratores, as imagens levam o 

sujeito a cair mais uma vez no anseio
185

 por algo, e isso ocorre, mesmo que o consumidor não 

chegue a comprar algo, como no caso que se segue. 

Carlos
186

, estudante do curso de pedagogia da UFRN, afirma que os preços das 

promoções lhe chamava bastante atenção. Quando visualizava alguma coisa que estava 

precisando e não podia comprar na hora ele diz que já sabe onde encontrar, que guarda na 

memória o lugar onde visualizou, como por exemplo, um aparelho celular que ele estava com 

interesse em comprar pelo site Peixe Urbano, todavia, explica que na hora que visualizou não 

tinha recursos para adquirir, mas o modelo do produto e o preço promocional ficaram em sua 

memória.  
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 O autor utiliza a palavra erótica como “uma pervasidade erótica que penetra nos olhos, os perfura e se fixa 

nas locations [...]  por locations o autor entende [...] uma identidade fixa, única, compacta, certa, tradicional 

como raízes do pensamento clássico conservador, sobre as quais se instala todo o discurso de Marc Augé acerca 

do seu suposto contrário [...] o lugar determina a cidade histórica, da nascente modernidade em diante e –

felizmente-colapsa com o seu declínio [...] a location como espaço, de fato,  exprime tal dificuldade de ser 

reconhecida nas estreitas matemáticas e geométricas da identidade (CANEVACCI, 2010 p. 32-34) 
185

 Abordagem trabalhada por Colin Campbell (2001) 
186

 Conversa informal realizada no setor I da UFRN. Conversa realizada, em 02 de Junho de 2014. Carlos é aluno 

de pedagogia da UFRN.  
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No período da conversa com Carlos, em 02 de junho de 2014, ele revela ser de classe 

baixa e não ter dinheiro para adquirir determinados consumos, conquanto, guardava o local e 

o valor do produto para adquirir em uma outra oportunidade, algo permitido principalmente 

pela flexibilidade que o site Peixe Urbano passou a ter no final de 2013, transformando-se em 

uma vitrine de compras online como qualquer outro E-commerce. 

Outro exemplo citado por ele foi em relação a uma viagem que visualizou no site, 

“três noites na praia de pipa”. No anúncio dizia que o lugar era agradável, mostrava imagens 

de uma vista maravilhosa, quartos agradáveis, área de lazer com piscina e outras qualidades, 

todavia, mas uma vez o valor estava acima das suas condições. Ou seja, mesmo que a mídia 

propague determinada imagem, existe um público a quem ela irá atingir. No caso do site 

Peixe Urbano, os produtos eram como mercadorias popularizadas, mas que como afirma 

Appadurai (2008) em relação às coisas, é na trocabilidade que o valor é gerado.  

Além disso, percebe-se como a propaganda só age em contexto social a partir da 

experiência que busca cada consumidor e de como ele recebe os signos divulgados pela mídia 

ou por outros meios de tentativa de persuasão. É certo que, como vimos na discussão da seção 

4.1, desde as suas primeiras formas, as propagandas foram formas de ajudar na influência à 

compra, mas também, vimos que a escolha só acontece a partir da significação que o sujeito 

dá à compra ou do próprio valor que a compra carrega.  

O telefone celular destacado por Carlos é um aparelho que muda de valor 

constantemente, dependendo dos “fetichismos visuais” (CANEVACCI, 2008) que lhe olham, 

cercam-no e adquirem-no. Para alguns, um aparelho pode ser a moda do momento, enquanto 

que, para outros, o mesmo aparelho é só um mero objeto porque já foi considerado fora de 

moda, desvalorizou-se enquanto mercadoria. Por conseguinte a biografia do objeto carrega 

outros valores, poderia ser o fato do mesmo ser considerado de qualidade e etc. Nesse sentido, 

retornamos a questão da moda e do quadro político em que determinadas coisas levam o nome 

de mercadorias e são bens desejáveis, coisas com o foco no olhar fetichista do consumidor.  

Em alguns casos desta pesquisa, o fetichismo estava na própria apresentação do site enquanto 

moda do ciberespaço, porém, como vimos no capítulo anterior, esse fetichismo agora se 

relaciona a outros contextos.  

Dessa forma, nos depoimentos aqui registrados, dentre a complexidade de fatores, 

destacam-se a visualização das imagens como um fator importante na escolha desses 

consumidores. Esse fator é significativo quando se leva em conta o objeto adquirido e seu 

valor na vida do usuário, um processo que ocorre quando o sujeito consome com base em 

gostos e estilos de consumo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este trabalho apresentou uma análise antropológica sobre o valor da compra dentro de 

um espaço virtual, o E-commerce local Peixe Urbano. O intuito foi refletir a respeito dos 

critérios de escolha para comprar os produtos oferecidos no site, o que nos levou a uma 

variedade de pontos de vista, a partir dos estilos de vida e visões de mundo dos pesquisados. 

Como afirma Campbell, “tanto a extinção contínua das necessidades é quase um enigma 

como a criação delas” (CAMPBELL, 2001, p.60). Paralelamente a essa análise, menciono que 

tanto a entrada no site é um “enigma”, quanto a escolha dos produtos oferecidos por ele. 

A ideia era entender o porquê da compra de um produto ou serviço pelo site Peixe 

Urbano, quais critérios se configurariam nessa escolha, pensando que os consumidores 

poderiam aderir a esses mesmos produtos através de uma compra física. A princípio, o preço 

baixo apareceu como principal fator, mas no decorrer da dissertação percebe-se que esse 

elemento pode ser analisado além de categorias reducionistas e simplistas; o preço baixo fala 

sobre hábitos de consumo, gostos, necessidades e mudanças nas formas de buscar aquisição 

de mercadorias nos dias de hoje. O consumo virtual mesmo sendo um modo de extensão do 

consumo físico é um ciclo vivenciado pela atual sociedade. Através deste processo, observam-

se mudanças significativas para as relações cotidianas e no valor que as mercadorias adquirem 

para o consumidor.  

Dessa maneira, o uso do site Peixe Urbano revela formas do sujeito vivenciar essas 

mudanças, se comunicar com a sociedade e atribuir valor as mercadorias. Este fato é 

observado no segundo capítulo deste trabalho, através das histórias de consumo de Amanda e 

Dona Lúcia, consumidoras que apresentam um perfil econômico e social diversificado. 

Amanda é solteira, recebe mesada dos pais e tem gastos especificamente com seu bem estar, 

seu consumo transmite a tentativa de apresentar-se como uma mulher bem cuidada e que 

corresponde a tipos ideias de beleza. Já Dona Lúcia expressa a necessidade de se afirmar 

como uma mulher econômica que sabe comprar tudo da melhor forma, principalmente no que 

condiz ao papel de mulher financeiramente equilibrada que quer transmitir a seu marido, aos 

parentes e aos amigos. Nesse caso, o fato dela comprar no Peixe Urbano, em seu ideal, 

legitima esse processo. 

Além disso, ambas se apropriam de forma diversificada da tecnologia do E-Commerce, 

enquanto Amanda utiliza as compras online com mais intensidade, nas vivências de Dona 

Lúcia com essas tecnologias, percebe-se algumas barreias, todavia, o consumo que suas filhas 
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fazem pela internet moldam valores que Dona Lúcia carrega e atribui sobre as mercadorias 

online.  

Portanto, o uso que ambas fazem do site corresponde a ideologias individuais e espaçais 

no que diz respeito a contextos sociais. Os valores atribuídos por cada uma são fragmentos de 

seus contextos locais e suas ideias acerca dos modos de agir.  

Essas reflexões também foram desenvolvidas no Capítulo 3, sendo que neste caso, 

analisei vivências de consumo no site a partir de uma variedade ainda maior de estilos de 

compras e visões de escolhas, os sujeitos sociais estavam inseridos em papéis diversificados, 

eram universitários, donas de casa, funcionários públicos, pessoas de idade entre vinte e 

oitenta anos. Apesar das inerentes particularidades de cada um dos sujeitos envolvidos no 

processo desta pesquisa, podemos observar ideologias gerais a respeito da compra no site 

pesquisado. 

Nesse terceiro capítulo, fiz a discussão de três elementos. O primeiro diz respeito à 

categoria do preço baixo, que foi identificada principalmente como um elemento que 

transmite alguma mensagem do sujeito que consome, como, por exemplo, a ideia de 

economizar para sentir-se econômico, racional ou como um sujeito que sabe administrar bem 

seu dinheiro, além de, em alguns casos, expressar que o consumo no site abria acesso para 

novos ciclos de relações sociais. Como afirma Miller (2002), a economia é um processo onde 

algo é objetivado como presença, ela não é um meio para um fim, mas um fim em si mesmo. 

Todavia, quando levamos essa ideia de economia para cada contexto histórico e social do 

consumidor, seus valores diversificam, bem como os valores que os objetos carregam 

(APPADURAI, 2008).  

Outro elemento apresentado neste capítulo foi o desejo da compra no site, nesse ponto 

percebe-se como a novidade e o anseio por algo dependem do contexto onde o “bom gosto” e 

a moda prevaleçam. Durante o processo de pesquisa de 2010 a 2012, o site Peixe Urbano era 

considerado a “moda do momento”, além da justificativa da compra pelo preço baixo, as 

pessoas compravam para experimentar, por curiosidade ou por desejo de sentir-se na moda e 

inserido naquele contexto de consumo. Atualmente o descaso ao uso do site é marcante e um 

dos principais motivos é a adaptação constante das pessoas às novidades do E-Commerce. 

A compra pela internet é um espaço rico para a análise das dádivas nos dias atuais. 

Apesar do ciberespaço ser um ambiente caracterizado pela velocidade, pela rapidez e pelo 

caráter frenético das ações, em alguns casos, o processo de adaptação aquele meio ocorre de 

forma mais lenta, principalmente quando se leva em consideração a variedade de dimensões 

econômicas e de faixa etária. Em alguns casos, como em relação ao consumo online, as 
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barreiras de hábitos impregnados sobre as compras inibem esse processo. No entanto, de 

alguma forma, o consumo virtual tem moldado o sujeito em seu espaço local e social. 

Tanto nas vivências de Amanda, quanto nas das filhas de Dona Lúcia e nas de alguns 

dos sujeitos analisados no Capítulo 3, o Peixe Urbano não é mais um objeto de desejo, 

prevalecem outras formas de consumo virtual, principalmente através dos sites internacionais 

Aliexpress, E-bay, Light In The Box, Mini In The Box, dentre outros. Dentre estes, o 

Aliexpress tem sido o mais procurado. Além disso, as principais lojas de departamento do 

Brasil e do mundo têm passado a investir e vender mais no ciberespaço do que em seus 

ambientes físicos. Tais fatores, consequentemente, têm moldado o comportamento do 

consumidor atual.  

O terceiro capítulo ainda trouxe uma ideia que diz respeito aos conflitos existentes no 

período de uso do site e das compras realizadas nele. Na seção onde isso é discutido, analisei 

principalmente as vivências dos consumidores na hora do uso do cupom adquirido no Peixe 

Urbano e observei que no início do uso do site, mesmo com muitas reclamações, os 

consumidores continuavam aderindo aquele consumo, o que aos poucos foi mudando. Esse 

fato pode ser consequência da própria valoração que o sujeito dá ao ato da compra atualmente. 

Foi analisado também os estigmas e conflitos que acompanham esse processo de relação, 

categorias impostas socialmente – como, por exemplo, o fato de que determinado consumo só 

pode ser vivenciado por determinado grupo social – que acabam contribuindo para que os 

sujeitos legitimem preconceitos e para que se sintam inferiores em alguns casos. Além disso, 

os próprios parceiros, mesmo ofertando seus produtos, acabam revelando julgamento de valor 

e diversificando grupos de consumo e produtos a serem colocados como mercadoria no site 

Peixe Urbano.  

Por fim, no Capítulo 4, foi desenvolvida uma análise a respeito da escolha do 

consumidor ter relação com o papel da propaganda imagética. Aqui, chego à conclusão de que 

as imagens divulgadas pelo site Peixe Urbano têm grande contribuição na escolha do 

consumidor, mas como um meio que age sobre o estado de consumo dos sujeitos. Apesar de 

bastante ilustrativas, as propagandas na verdade atingem o devaneio relacionado à vivência 

social do consumidor, elas são, antes de tudo, um meio para o momento da escolha.  

Dessa forma, este trabalho evidencia a amplitude das práticas culturais dentro e fora – 

online e off-line – do site Peixe Urbano, seus efeitos e mudanças que percorrem o uso de uma 

nova cultura midiática, o E-Commerce. Como em todo processo de pesquisa, não foi possível 

responder todos os questionamentos, na medida em que a cada ciclo de vivências com meus 

colaboradores surgiam outras questões para pensar as dinâmicas de consumo atuais. 
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Todavia, alguns dos questionamentos deixados em aberto referem-se ao fato do site 

Peixe Urbano não ser mais considerado um objeto de desejo. Qual o interesse por trás do 

novo fluxo de aquisição de mercadorias via sites internacionais? O que se esconde por trás 

dessas novas formas de “se buscar economia”? Até que ponto vivenciamos um novo 

movimento em torno do E-Commerce? 

Outros questionamentos revelam-se em relação às parcerias do site. Quais as 

verdadeiras relações escondidas por trás dessa parceria?  Em que medida é importante para os 

parceiros divulgar seus serviços no site? Acredito que esse fato pode ser melhor explorado 

para tentar melhor entender o lado daqueles que ainda disponibilizam seus produtos para 

serem vendidos virtualmente.  

Por fim, acredito que as indagações acerca do consumo online é uma ponte rica de 

análise para a antropologia do consumo e da economia no ciberespaço, na medida em que nos 

permite refletir também sobre o processo em que a globalização de mercadorias tem moldado 

hábitos culturais e expandido os limites entre aqueles que antes eram os únicos detentores de 

gostos ou formadores de uma demanda de consumo. Refiro-me, aqui, às pessoas em posição 

econômica elevada, bem como ao poder e “influência” que a mídia e o Estado detinham antes 

de serem “substituídos” por um consumidor mais ativo e engajado no uso, na compra e na 

escolha de mercadorias.  
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