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Introdução 

 Os anos 2000 sofreram um boom digital coma ascensão da internet. A criação de sites de noticias, empresas e 

redes sociais como Orkut, Twitter e Facebook passou a ser incorporado na vida cotidiana alterando a estrutura social e 

econômica da população como um todo. Interagindo nesse novo meio de comunicação, ou seja, um novo espaço social 

possibilitou também profundas alterações nas estruturas econômicas mundiais. Novas formas de trabalho e 

empreendedorismo surgiram junto com outras demandas como mercados digitais, sites de compra, de troca e, até 

mesmo, as redes sociais funcionando como ferramenta de compra, venda e troca de bens e serviços. Essa nova 

modalidade de se fazer comércio vem impactando a vida de muita gente. Pessoas que, em meio a crise, perderam seus 

empregos, encontraram na internet a saída para fugir do desemprego, embora muitas vezes o trabalho seja informal, o 

que não impede que, muitas pessoas façam desse meio o local de onde provém sua fonte de renda. Segundo Piketty 

(2014), o capitalismo produz automaticamente desigualdades insustentáveis, arbitrárias, que ameaçam de maneira a 

radicá-los valores de meritocracia sobre os quais  se fundam nossas sociedades democráticas, ou seja, as dificuldades 

apresentadas pelas mudanças dinâmicas do capital modificam a vida das pessoas e procuraremos, ao longo deste artigo 

identificar como o capital e a tecnologia interferem na vida da população montesclarense. Buscamos a fonte oral como 

critério para execução da pesquisa. 

 

 

Material e métodos 

A partir da metodologia  da história oral  analisamos as relações de compra, venda   e troca no grupos criados 

para essas finalidades na rede social Facebook e os possíveis resultados destas relações. Para chegar a essas informações 

entrevistaremos  os integrantes  desses  grupos, sendo o Henrique Heisenberg de Assis Nunes de 22 anos de idade e 

criador de um grupo de vendas e trocas, o mercado negro de Montes Claros, Lívia Chaves e Katy Chokers e Zil 

Rezende.  Paul Thompson  nos diz que, a história oral é uma história construída em torno de pessoas, que trazem a 

história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Ela pode dar um sentimento de 

pertencer a determinado lugar e determinada época (THOMPSON, 2002). 

No caso da referida pesquisa, pensamos o grupo referido acima como esta comunidade em que as pessoas que 

solicitam participar acabam por criar um sentido de pertence, até porque, nos é bem evidenciado como as redes sociais 

são influentes nas nossas ações cotidianas desde os negócios formais. Desse modo, buscamos compreender essas 

movimentações informais nesses grupos. Encontramos na história oral base para nossas indagações sobre as pessoas que 

comercializam. 

Resultados 

É possível perceber algo em comum nas falas dos entrevistados. Todos encaram os trabalhos na internet e a 

possibilidade das trocas e vendas, como um trabalho informal. Isto confirma os ponderações feitas acerca da 

informalidade nos nossos estudos, mas, esta informalidade corresponde a um setor da sociedade, que é relativamente 

novo, o uso da Internet.  

É certo que há todo um processo de comércio que está inteiramente ligado á essas questões. Identificamos uma 

mudança que, apesar de ser inovadora e corresponde ao tempo contemporâneo, é na verdade a nova reformulação de um 

trabalho Informal que sempre existiu. Apenas os instrumentos utilizados é o que dá as especificidades desse trabalho. 

Por isso é muito importante o uso do conceito de Comércio social para as questões propostas.  

 O comércio nos grupos do Facebook, são necessariamente mais vantajosos, pois facilitam para o vendedor, já que não 

é preciso procurar fisicamente seus clientes, mas apenas entrar em contato pela rede social. É a vantagem que todos os 
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entrevistados disseram. 

 

Discussão 

 O critério ideal para se pensar esta forma de comércio e como um complemento de renda. Mais duas entrevistadas, 

confirmaram que utiliza desse instrumento de vendas como uma alternativa para aumentar, a renda mensal. Esta 

atividade não é encarada por elas como algo formal e solido. Embora o ultimo entrevistado nos diz algo interessante. 

Inicialmente o Henrique utilizava o seu grupo de vendas como um complemento de renda. Com o passar do tempo e o 

aumento significativo das vendas e das relações comerciais que tiveram, ele passou a ser dedicar exclusivamente às 

vendas no facebook. Segundo ele, as atividades mais rentáveis do grupo são “ as publicações de publicidade e 

propaganda no site”. Isto no fornece dados de um entrosamento da informalidade com empresas mais solidas e 

aparentemente estruturada. Sendo assim vemos as redes sociais como um palco grandioso para a informalidade da 

economia. Onde é proposto não intencionalmente, mas de forma espontânea o comércio. 

 

 

Considerações finais 

 

  Percebemos um claro exemplo da informalidade da rede de comércio social e, principalmente no âmbito da micro 

economia estas relações de vendas nas nos grupos da rede social facebook. Estas relações condizem exclusivamente 

como algo que não surge pensado ou esquematizado, porque à princípios os grupos do facebook não foram feitos com 

esse objetivo.  

 É notória uma relação que não é definida por regras ao algo motivador específico, já que todos os entrevistados, 

aparentemente, não buscaram esse meio de comércio como algo exclusivo de trabalho e renda. Sendo assim, a tese de 

Pizzaro (2015) de que o trabalho informal não é exclusividade de um momente de crise econômica ou aumento do 

desemprego, já que os grupos existiram muito antes de o Brasil passar por estas questões.  

 Dentro da perspectiva da História, é possível perceber um processo que surge, não institucionalizado e pensado. 

Prova disso é que os próprios pesquisados não enxergaram a principio como uma renda fixa e concreta acerca do 

comércio. Deste modo, o grupo do Facebook se transforma em meios de articulações que tendem a mostrar o trabalho 

informal, como uma estrutura flexível e extremamente dinâmica, a qual não supõem necessariamente de uma hierarquia 

e uma organização vertical, sendo definidas pela pluralidade quantitativa e qualitativa dos elos entre os seus diferentes 

membros, facilitando assim, qualquer relação profissional, econômica e social. 
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