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RESUMO

A pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no Brasil  

(TIC 2010) mostram alguns dados relativos ao comércio eletrônico,  se separados por 

áreas (urbana e rural) mostram uma leve tendência ao consumo online pelos domicílios 

da área urbana, fato que pode ser interpretado de acordo com as ideias do filósofo Émile 

Durkheim.  A análise dos dados do  módulo H – Comércio  Eletrônico da pesquisa TIC 

(Tecnologia  da  Informação  e  Comunicação)  2010  por  uma  perspectiva  durkheimiana, 

envolvem os conceitos mais básicos de fato social,  consciência coletiva, solidariedade 

orgânica e solidariedade mecânica. Os dados disponíveis na pesquisa atrelados à estes 

conceitos  fundamentais,  mostram-se  de  elevada  importância  para  o  entendimento  do 

comportamento da sociedade no que se refere ao comércio eletrônico.
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1 INTRODUÇÃO 

O consumo pela Internet foi mais incentivado ao longo dos últimos anos, quer por 

seus preços baixos em comparativo com o comércio dito tradicional, quer pelos incentivos 

da mídia impressa e televisa – afinal, a divulgação de sites de compras em comerciais  

televisivos estão muito mais frequentes se comparados com alguns anos atrás. 

O mercado de vendas eletrônicas é um mercado em franca expansão e o Brasil 

tem a perspectiva de se tornar o segundo maior mercado para este tipo de negócio no 

mundo.

Verifica-se  que  no  Brasil,  a  maioria  das  pessoas  no  momento  da  decisão  de 

compra,  confia  muito  mais  na  opinião  dos  outros  do  que  na  própria  publicidade 

convencional. Por isso que opiniões postadas na internet e o antigo “boca a boca” ainda 

são as propagandas mais confiáveis. Com a internet, o hábito de decidir comprar ou não 

tal produto ou serviço, baseado na recomendação de pessoas conhecidas ou de uma 

comunidade, ganhou força total e é prática comum na atualidade.

Conceitos Durkheimianos como fato social, solidariedades orgânica e mecânica e 

consciência coletiva são relevantes para análise da pesquisa, pela perspectiva escolhida: 

afinal,  o  consumo  é  invariavelmente  estimulado  por  pensamentos  coletivos  de  uma 

determinada sociedade e o consumo online  também é influenciado da mesma maneira, 

mesmo de que em diferentes proporções entre áreas urbanas e rurais, o que se explica 

principalmente  pela  facilidade  de  acesso  à  internet  que  as  áreas  urbanas  têm  se 

comparadas com as áreas rurais. 



2 DESENVOLVIMENTO 

Nota-se pela Figura 1 que a proporção dos indivíduos pesquisados é cerca de 

cinco vezes maior na área urbana que na área rural o que se explica, principalmente, pela 

facilidade de acesso à internet na área urbana para os domicílios. Desprende-se que, a 

solidariedade da área rural é predominantemente mecânica, pelo fato que a sociedade 

rural  se  enquadra  no  primeiro  tipo  de  solidariedade  descrito  por  Durkheim,  uma 

solidariedade que liga diretamente os indivíduos à sociedade sem nenhum intermediário,  

cujas  crenças  e  sentimentos  são  comuns  a  todos  os  membros  do  grupo,  com uma 

consciência coletiva sobrepondo-se à consciência individual. 

Já  a  solidariedade  encontrada  nas  áreas  urbanas  seria  predominantemente  a 

solidariedade orgânica, por ser uma sociedade que valoriza muito mais a consciência 

individual, onde a solidariedade é dependente das partes que a compõe. 

Figura 1: Gráfico intitulado “Perfil da amostra, por Área – Total Brasil 2010 (%)” disponível na página 129 da pesquisa TIC 2010.

Analisando agora a parte do comércio eletrônico, percebe-se que a pesquisa online 

dos preços é mais frequente na área urbana – sendo, inclusive, majoritária nessa área – 

quando comparada à área rural; o que se explica pela facilidade de acesso à Internet que 

a área urbana possui e que a Figura 1 exemplifica. 



Figura 2: Trecho de Tabela disponível na página 471 da pesquisa TIC 2010.

O fato social  que ocorre na área urbana, onde os indivíduos são estimulados à 

pesquisar preços na Internet, têm como “consciência coletiva” o pensamento que diz que 

os preços de comércios e serviços  online podem ser mais baratos que os preços do 

comércio dito tradicional. 

A falta de pesquisa de preços online na área rural mostra uma consciência coletiva 

que  predispõe  que  pesquisar  preços  online  não  é  relevante  para  os  indivíduos 

domiciliados  no  campo,  essa  consciência  coletiva  provavelmente  sugere  que  os 

indivíduos do campo (rurais) preferem pesquisar preços pelo comércio tradicional, pelos  

mais diversos motivos. 

Figura 3: Trecho de Tabela disponível na página 472 da pesquisa TIC 2010

Se para  as  áreas urbanas a  pesquisa  de preços é  majoritária,  o  consumo via 

Internet ainda não se estabeleceu como inerente da sociedade urbana brasileira, como já 

o é em outros países. No campo, o percentual cai para menos de 10% dos indivíduos, o 



que reflete que, se nas regiões metropolitanas há um certo receio em se comprar online, o 

receio do campo é ainda maior, indicado pela Figura 3. 

A figura 3 demonstra que a sociedade brasileira num caráter geral ainda não possui 

o fato social que estimula o consumo por Internet, mesmo que os brasileiros já se utilizem 

da Internet para pesquisar preços, ainda não julgam que o custo/benefício seja favorável 

ao  consumo virtual;  contudo,  estima-se que a população brasileira  vai  se  adaptar  ao 

comércio  virtual,  pelas  vantagens  que  a  Internet  oferece  para  os  consumidores, 

principalmente no quesito preço. 

Apesar da figura 3 demonstrar como a consciência coletiva da sociedade brasileira, 

tanto  rural  quanto  urbana,  ainda  não  é  adepta  de  comprar  online,  dentre  os  que 

consomem,  porém,  há  a  preponderância  no  consumo  online  de  eletrônicos  e 

eletrodomésticos, evidenciado na figura 4.

A  compra  online  destes  bens  (eletrônicos  e  eletrodomésticos)  de  preços 

razoavelmente  elevados  se  comparados  com  outros  produtos  (flores,  por  exemplo) 

indicam  uma  preferência  de  compras  online  para  os  produtos  mais  caros,  de  bens 

duráveis; muito provavelmente pelas promoções que os sites de venda online oferecem. 

Apesar das compras online serem tidas pela sociedade como “perigosas”  (pela 

figura 7, pode-se ver desses alguns motivos),  tradicionalmente, o maior fato social  de 

qualquer  sociedade  capitalista  é  a  busca  pelo  menor  preço e,  como há uma grande 

influência da mídia no incentivo das compras, o fato social muito provavelmente está se 

modificando aos poucos. 



Figura 4: Trecho de Tabelas disponíveis nas páginas 474, 475 e 476 da pesquisa TIC 2010

Quanto  a  forma de  pagamento,  nota-se  uma preferência  pelo  pagamento  com 

cartão de crédito e pelo boleto bancário para as compras feitas pela internet, na Figura 5, 

temos praticamente o mesmo percentual para compradores da área urbana e da área 

rural. Provavelmente, isso se deve ao fato de que é muito mais fácil

 A explicação  é  simples:  enquanto  o  cartão  de  crédito  pode  ser  pago  em um 



parcelamento razoável  sobre tudo gasto,  o boleto evita fraudes e roubo de número e 

senha do cartão, além dos descontos oferecidos por essa forma de pagamento, por ser o  

que no comércio tradicional é chamado de “pagamento à vista”.  

Figura 5: Trecho de Tabelas disponíveis nas páginas 477 e 478 da pesquisa TIC 2010

Ao pensarmos na proporção de indivíduos com problemas em compras  online, 

temos novamente um empate, na figura 6, é possível identificar que apenas 11% tiveram 

problemas em adquirir  produtos  e  serviços  via  web.  Podemos analisar  uma série  de 

fatores, expressos na figura 7, que relacionam os problemas enfrentados com motivos 

para não se comprar pela internet. Mas é provável que em poucos anos este cenário 

mude, já que a tendência mundial é unir a praticidade das compras virtuais junto com a 

oferta de preços competitivos. 



Figura 6: Trecho de Tabela disponível na página 479 da pesquisa TIC 2010

Ainda  assim,  pelos  motivos  para  não  se  comprar  pela  internet,  temos  como 

principais  motivos  o  gosto  por  comprar  pessoalmente/ver  o  produto,  a  não 

necessidade/interesse nesse tipo de compra e a preocupação com privacidade. É notório 

que essas são as principais dificuldades que os comerciantes virtuais enfrentam, visto que 

é  uma consciência  coletiva  o  gosto  de comprar  vendo o  produto,  para  experimentar, 

testar, ou simplesmente pelo fato do desconto na hora, coisa que não é possível pela 

internet.  Além  disso,  onde  há  muita  informação  disponível,  é  possível  encontrar 

informações  ruins.  Isso  também  vale  para  sites.  Apesar  de  haverem  um  número 

significativo de sites confiáveis, também existem inúmeros sites com preços convidativos, 

que na verdade não possuem veracidade em suas informações. Pessoas que não têm 

sensibilidade a esse tipo de problema estão expostas a essas fraudes, o que pode gerar 

um alto índice de pessoas com grandes motivos para não fazer compras online.



Figura 7: Trechos de Tabelas disponíveis nas páginas 480, 48, 482 e 483 da pesquisa TIC 2010

Por  fim,  analisando-se  a  pesquisa  da  quantidade  de  pessoas  que  já 

divulgou/vendeu coisas na internet, podemos perceber que a esmagadora maioria nunca 

o fez. Com certeza é um senso comum de que as pessoas compram pela internet, e não 

vendem. Isso se dá ao fato de que as pessoas tendem a comprar de sites grandes e 

conhecidos, onde há preços baixos e competitivos, e não em tentar vender produtos e/ou 

serviços singulares em qualquer site e com o risco de não conseguir vender. 



Figura 8: Trecho de Tabela disponível na página 484 da pesquisa TIC 2010



3 CONCLUSÃO

Pela  visão  Durkheimiana,  consciência  coletiva  é  o  conjunto  das  crenças  e  dos 

sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade que forma um 

sistema determinado com vida própria; e fato social é qualquer forma de indução sobre 

os indivíduos, tida como uma coisa exterior a eles, tendo uma existência independente 

e estabelecida em toda a sociedade, que é considerada então como caracterizada pelo 

conjunto  de  fatos  sociais  estabelecidos,  ou  seja,  como  uma  norma  coletiva  com 

independência e poder de coerção sobre o indivíduo.

Toda a teoria sociológica de Durkheim pretende demonstrar que os fatos sociais têm exis-

tência própria e independem daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. Embo-

ra todos possuam sua "consciência individual", seu modo próprio de se comportar e inter-

pretar a vida, pode-se notar, no interior de qualquer grupo ou sociedade, formas padroni -

zadas de conduta e pensamento. Essa constatação está na base do que Durkheim cha-

mou de consciência coletiva.

Segundo Durkheim "para que exista o fato social é preciso que pelo menos vários indiví-

duos tenham misturado sua ações e que dessa combinação tenha surgido um produto 

novo”. Esse produto novo, constituído por formas coletivas de agir e pensar se manifesta  

como uma realidade externa às pessoas. Ele é dotado de vida própria,não depende de 

um indivíduo ou outro.

"Mas, dirão, um fenômeno só pode ser coletivo se for comum a todos os membros da so-

ciedade ou, pelo menos, à maior parte deles, portanto, se for geral. Certamente, mas, se  

ele é geral, é porque é coletivo (isto é, mais ou menos obrigatório), o que é bem diferente 

de ser coletivo por ser geral. Esse fenômeno é um estado do grupo, que se repete nos in-

divíduos porque se impõe a eles. Ele está em cada parte porque está no todo, o que é di-

ferente de estar no todo por estar nas partes”. (As regras do método sociológico, p.09).



Assim, se analisarmos a compra virtual como um todo, ainda não temos um fato social. 

Todas as pesquisas indiciam sim um fato social que está próximo de acontecer. Porém, 

ainda não podemos considerar este fato como uma consciência coletiva, pois a tecnologia 

ainda não atingiu a todos, mas com a inclusão digital que vem ocorrendo há alguns anos, 

é notório que esse hábito crescerá na população.
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