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1. RESUMO 

 

Esta pesquisa consiste em identificar e analisar quais são as dificuldades 

enfrentadas pela pessoa física ao efetuar uma compra por meio de plataformas 

eletrônicas e redes sociais, ou seja, pelo e-commerce. Visa apresentar como 

funciona o código de defesa do consumidor. A metodologia utilizada foi uma 

pesquisa bibliográfica e de campo, onde foram aplicados questionários aos alunos 

da faculdade Unijales, foram utilizados como amostragem 93 alunos selecionados 

aleatoriamente. Após a pesquisa foi possível observar que os alunos, optam muito 

por esse tipo de comércio, que a maioria realiza compras de 1 a 3 vezes ao ano, é 

perceptível também que os alunos entrevistados, estão atentos em questão aos 

seus direitos no âmbito de compras no comercio virtual, e que compram de sites de 

empresas confiáveis. Sendo assim os consumidores desse tipo de comércio são 

cientes direitos, e a grande maioria não encontram problemas, nem falhas com seus 

pedidos. Ao comprar em sites de empresa confiáveis, há certeza da eficácia e 

eficiência neste processo de compra e venda, fazendo com que o consumidor final 

sinta-se totalmente satisfeito, e ganhando sua preferência e fidelidade ou seja 

comprando mais vezes.  

 

Palavras chaves: Direito do consumidor. e- commerce. redes sociais.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente vivemos num mercado altamente competitivo, onde a busca para 

atrair todos os tipos de clientes está cada vez mais constante. O mercado vem 

passando por diversas modificações ao longo do tempo, onde lojas físicas não são 

mais suficientes para suprir as necessidades dos mesmos, hoje eles buscam pela 

comodidade, conforto, bons preços, produtos de qualidade e segurança; é nesse 

momento que buscam pelo comércio eletrônico, pois através de plataformas 

eletrônicas ou seja a  internet, conseguem realizar compras nacionais e 

internacionais sem nem mesmo sair de casa, com preços bem mais acessíveis do 

que as lojas físicas oferecem.  

Porém existem muitos que não optam por fazer compras por esse meio, por 

insegurança, medo de não receberem suas encomendas conforme aquilo que foi 



pedido dentro do prazo combinado. O que muitos não sabem é que existem leis que 

asseguram seus direitos dentro desse mercado. 

Por meio desta pesquisa o tema e-commerce é abordado de maneira a fazer 

um levantamento bibliográfico sobre o comércio eletrônico, vendas nas redes sociais 

e direito do consumidor e apontara também para quais são os problemas 

vivenciados pela pessoa física ao efetuar suas compras por meio das redes sociais, 

analisando assim os problemas mais frequentes e relevantes. 

 

3. OBJETIVOS  

O objetivo geral do presente estudo consiste em identificar e analisar quais 

são as dificuldades enfrentadas pela pessoa física ao efetuar uma compra por meio 

das redes sociais. Para tanto faz-se necessário: realizar um levantamento 

bibliográfico sobre o comércio eletrônico, vendas nas redes sociais e direito do 

consumidor; identificar quais os problemas vivenciados pela pessoa física ao efetuar 

uma compra por meio das redes sociais; analisar quais os problemas mais 

freqüentes e relevantes. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Este artigo consiste em uma pesquisa bibliográfica de caráter exploratório 

realizada por meio de uma pesquisa de campo com os universitários do Centro 

Universitário de Jales, a fim de identificar e analisar quais as principais dificuldades 

encontradas quanto a compras no comércio eletrônico.  

A pesquisa bibliográfica tem por objetivo trazer um conhecimento mais 

aprofundado sobre tema em pauta, é um trabalho minucioso que consigo facilita a 

identificação e seleção dos métodos e técnicas a serem utilizados pelo pesquisador;  

Para a coleta de dados, serão aplicados 93 questionários aos universitários 

da Unijales, de acordo com a tabela de H. Arkin e R. Colton apud GIL (2009), com 

margens de erro de 10% e com coeficiente de confiança de 95,5%. A amostra foi 

extratificada de um universo de 1.000 estudantes universitários, onde os 93 

entrevistados foram selecionados de forma aleatória. 

 A abordagem desses dados será de forma qualitativa, demonstrando as 

principais dificuldades encontradas nas compras online, e quantitativa, traduzindo 

em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. 



5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. E-commerce 

 

Segundo Fagundes (2016), comércio eletrônico é como qualquer transação 

comercial que envolva a cadeia de valor dos processos de negócio através de um 

ambiente eletrônico, por exemplo, a Internet.  

Ou seja, o e commerce nada mais é do que o comércio a distância sem lojas 

físicas, feito através de plataformas eletrônicas ou seja pela internet. Assim 

facilitando a compra, venda e negociação de produtos de todas localidades do Brasil 

e do mundo com toda a comodidade e facilidade, sem ao menos sair de casa. E com 

uma redução de preço e custos significativa das lojas físicas. 

5.2. Riscos ao consumidor 

 

Segundo Santos (2002), no que refere a invasão, o cliente ou consumidor 

poderá ser atingido de diversas formas, sendo infringidos diversos direitos 

assegurados pela Lei 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor), 

podendo abranger os seguintes direitos sem prejuízo de outros que podem ser 

violados:  

 A apropriação de documentos encaminhados através de e-mail; 

 A interceptação de mensagens encaminhadas através de e-mail; 

 A colheita não autorizada de dados pessoais e confidenciais do consumidor;  

 A utilização de senhas de acesso a determinados serviços em ambientes de 

internet;  

 A interceptação de dados relativos a cartões de crédito e /ou cartões 

bancários; 

 A efetiva aquisição de produtos ou serviços com dados interceptados; 

 A apropriação da imagem virtual da pessoa, criando-se uma "persona" com 

todos os dados que se coletou desta em ambiente de internet.  

 A apropriação de documentos encaminhados através de e-mail;  

 A divulgação não autorizada em ambiente de rede de dados e documentos 

pessoais e do consumidor; 



 A mercancia das informações, dados e documentos coletados; A destruição 

ou inutilização de software e/ou hardware, decorrente do aspecto da invasão 

(vírus, ondas magnéticas etc.). 

A segurança, é o fator que mais impede as compras por meio do comercio 

eletrônico, por este fato muitas vezes os clientes acabam optando por lojas físicas 

por estarem vendo com quem estão negociando pela confiabilidade de ter uma loja 

física onde recorrer caso aconteça alguma intercorrência no processo de compra 

venda e pós-venda. Assim acabam pagando um valor mais alto cobrados por lojas 

físicas, e deixando os valores mais em conta que são encontrados no e commerce, 

por medo de não ter seus direitos assegurados, porém cabe ao consumidor fazer 

uma busca por sites confiáveis que oferecem todas informações conforme Decreto 

Federal 7.962/13. 

 

5.3. Nem todo e-commerce é juridicamente igual 

 

Segundo Fagundes (2016), dentro do comércio eletrônico existem vários tipos 

de relações comerciais, entre empresas e consumidores é chamado B2C (bunisses 

to consumer), empresas e empresas B2B (bunisses to bunisses) consumidores, 

consumidor e consumidor, C2C (consumer to consumer), dentre tantos outros. 

Porém a partir do ponto de vista jurídico nem toda relação comercial é 

regulamentada pelo mesmo sistema normativo ou lei. 

Algumas relações comerciais são regidas pelo Código Civil, outras pelo 

Código Comercial, outras pelo Código de Defesa do Consumidor – CDC, porém a 

mais usada nas relações comerciais hoje em dia é o CDC, pois antes de existir o 

comércio eletrônico ele já existia, mas a partir da criação do E-commerce foram 

acrescentadas novas regras para que fosse regulamentado esse tipo de comércio.  

Para entender por qual sistema ou lei devemos nos amparar, precisamos 

analisar a situação encontrada, ou seja, precisamos detectar quem é o consumidor 

que para lei é toda pessoa jurídica ou física, e destinatário final, ou seja aquele 

consumidor que compra algum produto para seu próprio uso ele será o consumidor 

final e será amparado pelo CDC.  

 

5.4. O uso das mídias sociais para divulgação e venda de produtos 



Marketing, segundo KOTLER (1998) "é um processo social e gerencial pelo 

qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros". 

O uso hoje das mídias sociais para a venda de produtos esta crescendo a 

cada dia que passa, ois, as pessoas estão praticamente conectadas 24 horas por 

dia, isto fez que a venda de produtos on line aumentasse, foram surgindo grupos de 

compra e venda e troca em redes sociais, entre pessoa física e jurídica como de 

física para física. 

Os vendedores virtuais cada dia que passa estão se aprimorando tentando 

melhorar seu marketing para “vender seu peixe “ investindo assim em suas paginas 

para mostrar seu produto. 

 

5.5. Código de Defesa do Consumidor 

 

Conforme a Lei nº 8.078 11/09/199 CDC, o prazo de garantia legal é de 30 

dias para os produtos não duráveis e 90 dias para os duráveis (Art. 26, CDC). São 

válidos os mesmos prazos do CDC. Caso o fornecedor apresente prazo de garantia 

contratual maior do que o legal, obviamente, se compromete com a oferta.  

Há discussões acerca do fato se o consumidor pode exercer o direito de 

arrependimento, porém, tem-se entendido que poderá ele se arrepender numa 

compra via comércio eletrônico no prazo de sete dias a contar da assinatura do 

contrato ou recebimento da mercadoria, devendo requerer a devolução da quantia 

paga e devolver o produto adquirido (artigo 49 do CDC). 

O consumidor tem o direito ao acesso às informações que constem em 

qualquer cadastro, banco de dados ou fichas a seu respeito, bem como sobre suas 

fontes. Pode-se exigir a correção de qualquer informação total ou parcialmente 

equivocada.  

  O consumidor não conhece legalmente seus diretos o que pode fazer o que 

não pode o que ele tem e o que ele não tem, com isso muitas publicidades falsas os 

leva ficar no prejuízo, pois acabe também as empresas virtuais e pessoas físicas 

esboçarem seus produtos com mais definições ênfase com isso o consumidor se 

sentira mais seguro na hora da compra e nem ambas as partes terão complicações 

futuras. Se o consumidor conhecer mais seus direitos ele não será mais levado a 

uma compra de erro e sim será levado para uma compra de sucesso, e cada dia se 



cria instrumentos específicos para a proteção do consumidor em sua relação com o 

e-commerce.     

 

5.6.  Direitos do Consumidor no Comércio Eletrônico (decreto 2013) 

 

Para o SEBRAE, em 1990, quando o CDC foi criado, o comércio eletrônico 

praticamente não existia, o que impediu que se previssem regras próprias para esse 

tipo de negócio. No ano de 2013 o legislador corrigiu esse fato por meio do Decreto 

nº 7.962/2013, que passou a ser, juntamente com o CDC, o principal regulamento do 

e-commerce no Brasil. Com do decreto de 2013 as empresas que possuem sites e 

fazem vendas na internet tem que mostrar em total nitidez o nome da empresa razão 

social ou o nome de seu fornecedor, com isto também tem que ter o endereço físico 

no site para que o cliente possa localizar o endereço fisco, com isto o consumidor 

pode procurar no mapa a localidade da empresa e ter certeza que ela realmente 

existe. Tem que mostrar no site a oferta e preço do tal produto ou serviço com 

clareza, se haver custo de adicionais como frete e seguro. Deve também conter no 

site forma de pagamentos e parcelamento prazos e prazos de entrega ou a 

execução do serviço, um contrato da venda realizada isto fornecendo opção de 

impressão para o consumidor. 

Após o termino da realização da compra o consumidor tem que receber a 

confirmação de sua transação, se foi feita com sucesso ou não, confirmação por 

meio eletrônico como um torpedo sms ou um email de confirmação da compra.  Na 

realização da compra tem que mostrar que o consumidor pode cancelar sua compra 

após 7 dias depois do  recebimento da mercadoria e não apos a data da compra, e 

para o cancelamento fazer o mesmo procedimento como foi feito a compra mas o 

consumidor não tem a obrigação de justificar o porque do cancelamento da compra, 

e é obrigação do fornecedor caso o consumidor cancele a compra fazer o estorno e 

informar imediatamente a instituição financeira ou a administradora dos serviços de 

cartões de credito. 

 

5.7. A proteção do consumidor no âmbito nacional e internacional- lei 

modelo da UNCITRAL  (Ministério das Relações Exteriores)  

A Organização das Nações Unidas, preocupada com a padronização 

internacional de regras dispondo sobre as atividades comerciais praticadas através 



da rede mundial de computadores, decidiu editar a Lei Modelo da UNCITRAL 

(1996). Trata-se de uma lei modelo para o comércio eletrônico elaborada pela 

Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional que estabelece 

uma série de normas a respeito do comércio eletrônico. Por exemplo, seu artigo 1º 

trata do reconhecimento jurídico dos contratos eletrônicos, reconhecendo-lhes 

validade idêntica ao instrumento firmado em suporte corpóreo. Trata-se, portanto, de 

louvável iniciativa da ONU, no âmbito do direito comercial internacional, para regular 

as crescentes as atividades do comércio eletrônico global. 

Muitas compras também são feitas por sites fora do Brasil e com isto solicitou 

se aos governos e às organizações internacionais que, quando assim convenha, 

adotem medidas conformes com as recomendações e a fim de garantir a segurança 

jurídica no contexto da utilização mais ampla possível do processamento automático 

de dados no comércio internacional. 

 

6. RESULTADOS 

Figura 1 – Compras via internet

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 

 

Como resultado da pesquisa, temos que: 73% dos entrevistados costumam comprar 

pela internet, já 27% não costumam efetuar este tipo de transação. 

Figura 2 – Frequência de compras por ano 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 
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A figura 2 mostra que 31% dos entrevistados efetuam compras de 1 a 3 vezes por 

ano, 23% realizam mais de 6 vezes por ano, 17% realizam compras pela internet de 

4 a 6 vezes ao ano. Já 12% dos pesquisados raramente efetuam compras pela 

internet e 17% não efetuam compras pela internet. 

Figura 3 – Preocupação em comprar pela internet 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 

Temos que a preocupação com as vendas pela internet é de 16% no quesito falta de 

segurança dos dados pessoais, 12% falta de segurança no pagamento do produto, 

20% com a entrega, 25% por não terem contato físico com o produto e o de 26% por 

não serem de sites confiáveis. 

Figura 4 – Problemas ao comprar pela internet 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 

A figura 4 mostra que 60% dos entrevistados não teve problemas com compras 

feitas pela internet, 8% teve problemas na entrega, 15% na entrega de seu produto, 

5% problemas com o site, 8% com produto (veio com defeito ou apresentava, ou deu 

defeito), 4% com a garantia do produto. 
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Figura 5 – Solução de problemas 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 

A figura 5 mostra a solução dos problemas que os entrevistados tiveram na compra 

pela internet, 23% disseram que sim que o problema foi resolvido, 5% disseram que 

não, que o problema não foi resolvido, 72% não tiveram problema algum em suas 

compras. 

Figura 6 – Conhecimento sobre o direito do consumidor nas compras online 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2016) 

A figura 6 mostra que 56% dos entrevistados tem conhecimento sobre o direto do 

consumidor nas compras online, 44% disse que não que não conhece seus diretos 

nas compras online. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa apresentou informações sobre as compras feitas pela internet, e 

procurou saber se os clientes virtuais sabem quais são seus direitos perante a lei. O 

público apontado pela pesquisa que faz mais compras online é o público masculino 

com 52% enquanto o feminino foi de 48%. Os consumidores estão pesquisando 
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mais sobre os seus direitos perante cada compra efetuada, e estão procurando mais 

saber sobre os sites de compra de busca se realmente são seguros para comprar. 

Os consumidores estão pesquisando o endereço da loja virtual, estão 

checando se a loja existe e se há lojas físicas.  

Pesquisa mostrou que os consumidores estão preferindo comprar via internet 

pois tem preços melhores que nas lojas físicas, ou seja acaba saindo mais em 

conta, estão também prestando atenção nos seus diretos na logística no prazo de 

entrega no produto quando comprado e no prazo de cancelamento da compra, uma 

opção que os clientes tem que chegar antes de finalizar qualquer compra. 

A cada compra realizada pela internet o consumidor fica mais satisfeito, o 

consumidor passou consumir mais por conta da variedade de preços baixos, cada 

dia as empresas buscam aprimorar mais estes serviços e consumidor mais ligados 

os seus diretos do consumidor e com isto ficando mais exigentes com as empresas 

que administrem os sites e web sites, sempre levando em conta o Código de Defesa 

do Consumidor. 
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