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Resumo  

O presente artigo com o título: “Apelos Emocionais – uma análise aos apelos emocionais na comunicação 

desenvolvida pela empresa nas compras online: estudo da empresa de produtos plásticos ABC”. Levantou-

se a seguinte problemática: “Que apelos emocionais existem na comunicação desenvolvida pela empresa 

nas compras online?”. O levantamento desta problemática teve como pano de fundo, o facto da empresa 

efectuar vendas online a partir de um aplicativo online, com marca conhecida em diversos países, usando 

como principal o apelo emocional, para atrair e reter os seus clientes e vendas em grupos pré desenhados 

pela empresa. Para dar vasão ao objecto de estudo, foi criado o seguinte objectivo geral: analisar os apelos 

emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online. A metodologia foi orientada 

por uma abordagem quali-quantitativa. Para a recolha de dados, fez-se o uso das seguintes técnicas: 

entrevista semiestruturada, análise documental e inquérito por questionário. O estudo teve 205 

participantes. Quanto a técnica de analise de dados para a entrevista semiestruturada e analise documental 

recorreu-se a técnica de analise de conteúdo segundo Bardin, e o guião foi organizado conforme o modelo 

de Amado. Os resultados indicam que a empresa usa a publicidade, incentivos e apelos emocionais como 

forma de atrair e reter de clientes, tendo como principais ferramentas para comunicação e marketing- o 

mobiApp, WhatsApp, Facebook, Instagram, zoom e para a compra online a empresa dispõe do aplicativo 

mobiApp, que funciona como ferramenta imperiosa para a realização das compras online, sendo que a 

pandemia do COVID-19, reforçou o uso do mobiApp tornando-o, único meio para efectivação das compras. 
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Este artigo pretende explorar alguns conceitos no âmbito dos Apelos Emocionais – uma análise aos apelos emocionais na comunicação 

desenvolvida pela empresa nas compras online: estudo da empresa de produtos plásticos ABC. Cientificamente, os motivos e as 

necessidades básicas humanas que causam as relações emocionais, estão na raiz de todo comportamento do cliente, bem como a existência 

das necessidades comuns compartilhadas entre todas as pessoas independentemente do género, da cultura ou da educação (Robinette & 

Brand, 2001). 

O campo de compras online, no mundo contemporâneo, tem vivenciado um turbilhão de novas experiências, que vão de perceber que a 

emoção tem um poder de persuasão na decisão e resultado determinante das acções de compras (Robinette & Brand, 2001). 

Percebe-se, que nos últimos anos tem-se notado o surgimento de actividades no que diz respeito as lojas online no ramo de imobiliária, 

electrodomésticos e outros produtos e servidos. Contudo com isto surgiram também alguns desafios impostos ao governo, sociedade civil 

e academia de modo a promover o seu crescimento e uso de uma forma segura e adequada. 

Contudo para que estas lojas online cresçam de uma forma notável é pertinente saber: Que apelos emocionais existem na comunicação 

desenvolvida pela empresa nas compras online? mostrando se assim ser um tema actual e pertinente. 

Nota-se que no acto de qualquer compra presencial, o consumidor perante a necessidade, bem como a expectativa do produto que pretende 

adquirir, desloca se a loja, empresa, ou centro comercial. Para adquirir o produto, ou conhecer melhor o produto. 

Contudo, pela modernização e os avanços tecnológicos muitas das compras que os consumidores faziam antes, deixam de ser feitas 

presencialmente. Estas passaram a ser feitas por meio da internet, ou seja, online. E a empresa em estudo não é uma excepção, ou seja, os 

clientes da empresa em estudo não precisam viajar para comprar um determinado produto, ou seja, existem facilidades para comprar um 

produto sem precisar sair da sua casa, nem viajar, por meio de compras online. Visto que, a empresa em estudo, possui uma aplicação 

mobile online onde os clientes efectuam as suas compras sem limites geográficos. Neste contexto que surge esta investigação, cujo principal 

objectivo assenta em analisar os apelos emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online.  
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Contudo, de modo a analisar os apelos emocionais usada na comunicação com os clientes online, o grau de satisfação em relação à 

orientação da marca, orientação da qualidade, experiência com as compras online, orientação da compra por impulso, confiança online, 

suas características do processo comunicativo nas compras online e estabelecendo assim uma relação entre os apelos emocionais e a 

comunicação desenvolvida nas compras online entre clientes e empresa fornecedora, de modo a analisar os apelos emocionais que 

influenciam as compras online por parte de clientes e empresa fornecedora. Achou-se relevante, perceber através de que meios a empresa 

atrai os clientes através destes apelos emocionais e conquistam a confiança dos seus clientes, como efectuam suas vendas online, o meio 

que usa para efectuar suas vendas e a percepção dos clientes face ao processo de compras online.  

 

Diante disso, o presente artigo pretende responder à seguinte pergunta de partida:  

Pergunta de partida: Que apelos emocionais existem na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online? 

 

Objectivo Geral: analisar os apelos emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online.  

Objectivos específicos  

• Perceber como é feita a comunicação online entre a empresa e clientes 

• Identificar apelos emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online. 

• Conhecer a percepção dos clientes face ao processo de compras online. 

Questões:  

1. Como é feita a comunicação online entre a empresa e clientes? 

2. Quais são os apelos emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online? 

3. Qual é a percepção dos clientes face ao processo de compras online? 

1. A Comunicação Digital 

A comunicação digital tornou-se popular no âmbito da comunicação empresarial com a mesma velocidade da absorção e uso das 

tecnologias digitais de informação e comunicação. O processo foi tao acelerado que deu abertura a diversos campos de inovação, 

criatividade, dinâmica e da mesma forma em todo o decurso das actividades em termos de utilização e suas especificas opções de escolha 

que alem de trazer benefícios podem culminar em decisões erradas e atrapalhando a comunicação dentro da empresa. No entanto, se esta 

for usada de forma correcta pode levar a empresa a um alto nível de crescimento. Visto que ate a indústria de comunicação digital, segundo 

Gallager (2007) “é uma indústria enorme e em rápido crescimento, quase comparável em tamanho à indústria de computadores” (p.2). Por 

outro lado, o autor Rosa (2018) fala no seu livro ABC do Marketing Prático na Era Digital sobre a “(…) comunicação, que é a área que as 

pessoas mais associam à palavra marketing” (p.131).  Por outro lado Mitra (2010), acrescenta que, as tecnologias digitais foram adaptadas 

de modo que estas pudessem influenciar de forma positiva na vida das pessoas, visto que as pessoas tiveram oportunidade de enquadrar e 

adaptar de modo que consigam se educar a si mesmo e aos outros, e também deu a liberdade de divulgação total em termos de criar, fazer 

o envio e recebimento de dados. 

Batendo na mesma tecla, o autor Madhow (2008) acrescenta que nas comunicações digitais, a informação transmitida tem uma 

representação digital, que é representada pela linguagem binaria, visto que este tipo de linguagem suporta somente 2 dígitos 0 e 1, em 

outras palavras em vez dizer 2 dígitos podemos dizer que é representada em bits. Deste modo, o autor Proakis (2000) no seu entender, 

aborda que a comunicação digital, envolve uma vasta gama de transmissão de informações digitais para diversos destinatários sem limites 

geográficos e de uma forma rápida. Esta comunicação é alcançada a partir de processos pares que por meio de um sistema se estabelece 

uma comunicação com uso de protocolo (Haykin, 2014). É deste modo que os autores Proakis e Salehi (2008) explana que a comunicação 

digital “envolve a transmissão de informação em formato digital de uma fonte que gera a informação para um ou mais destinos” (p.1). 

 

Percebe-se, a comunicação digital é uma transmissão de informação digital que envolve a transmissão de informações em forma digital, 

partindo de uma fonte na qual gera a tal informação para um ou mais destinos. Deste modo, segundo Mitra (2010), cada vez que ocorre 

um novo lançamento de software no mercado, as pessoas fazem um esforço de perceber o que a nova ferramenta traz de novo ou que 

melhorias trará para si, seu trabalho ou sua vida. Visto que, estas ferramentas fazem podem trazer melhorias na vida das pessoas, tornando 

as suas vidas mais fáceis, rápida e melhor. Uma vez que o mundo digital busca como invenção o uso de ferramentas digitais com intuito 

de modificara a maneira de trabalhar, viver e facilitar o processo de comunicação. 

 

2. Marketing Emocional 

“Usar emoção no marketing não é uma ideia nova” (Robinette & Brand, 2001, p. 192, Kindle Location). É notável que a área mercadológica 

esta cada vez mais virando o centro de atenção das empresas por causa de diferentes aspectos que levam a consumidores a tomada da 

decisão de compra. E as empresas tem a decisão de compra dos consumidores como sendo, o ponto de atenção central dispensada pelos 

profissionais de marketing.  

 

Deste modo, Kotler e Keller (2016, nossa tradução) afirmam que, a tomada de decisão do consumidor relativamente a decisão da compra, 

não tem sido feita de uma forma racional ou cognitiva, visto que para os autores, “[…] muita coisa pode ser emocional e invoca diferentes 

tipos de sentimentos. Onde uma marca ou produto pode fazer um consumidor se sentir orgulhoso, animado ou confiante. Assim como um 

anúncio pode criar sentimentos de diversão, repulsa ou admiração” (p.193). Isto pode levar o consumidor a decisão de comprar. Por isso 

as pessoas devem ter a capacidade de gerir as suas emoções, para evitar tomar decisões precipitadas em relação a efectivação da compra, 

por isso que, o autor Ryder (2018, nossa tradução) afirma que, com o uso da inteligência emocional que é a “capacidade de controlar e 



 3 

controlar suas emoções, independentemente de serem negativas ou positivas, e a capacidade de conduzir e lidar com qualquer tipo de 

relacionamento” (p.96). Sem influencias das empresas, de modo a conseguir diferir as escolhas positivas e ignorar as negativas. 

 

Contudo, percebe-se, que se as empresas usarem bem o marketing emocional, podem conseguir fidelizar o cliente e tornar a sua empresa 

e seus produtos atractivos, mas para os clientes efectuarem as suas compras de uma forma racional, estas deveram perceber a inteligência 

emocional e fazer o uso da mesma, para evitar ficar arrependimento e saber controlar as suas emoções positivas e negativas. Também deve 

ter a capacidade de ignorar e lidar com qualquer tipo de situação, criando assim uma reacção emocional com os clientes fiéis. 

 

2.1 Teorias de Marketing Emocional: Conceito e características do Marketing Emocional  

A emoção em Marketing é “mais do que apenas prever e satisfazer necessidades: o objectivo final é desenvolver uma conexão duradoura 

com cada cliente […]” (Robinette & Brand, 2001, pp.1487-1490, ed. Kindle, nossa tradução). E de modo que isso seja possível a se 

concretizar a retenção do cliente, é imperioso uma forte percepção por parte das empresas, em criar um relacionamento com o consumidor 

que pode levar tempo, ou seja, não acontece de noite para o dia. Contudo as empresas devem estar dispostas a investir a longo prazo de 

modo a atrair e reter os seus clientes (Robinette & Brand, 2001). 

 

Deste modo, pode se afirmar que o marketing emocional não esta inclinada somente na satisfação da sua clientela, indo além disso, ou 

seja, criar relações continuas e duráveis.  

Percebe-se que os autores acima, afirmam que a emoção em marketing também permite com que as empresas criem diversas e melhores 

estratégias e com conhecimentos que os seus respectivos concorrentes não as possuem, trazendo assim grandes vantagens para a empresa. 

Visto que, “os humanos sempre seriam muito superiores às máquinas por causa de sua capacidade emocional” (Kotler, et.all., 2021, p.51, 

nossa tradução). 

 

Por isso que as empresas das áreas publicitarias, sempre usaram esta estratégia de marketing emocional para conquistar o público-alvo, a 

partir das seguintes emoções: “amor, medo, orgulho, ciúme, prazer”, pelo facto de elas funcionarem (Robinette & Brand, 2001, pp. 192-

197, Kindle Locations). Do mesmo modo, pode se dizer que o marketing emocional cria um sentimento de fidelidade, dando razão aos 

clientes que aquela é a empresa credível e com bons produtos, fazendo assim que a compra efectuada, se se torne somente uma única e 

última compra. Mas sim fazendo com esta compra se torne a razão de outras compras futuras, assim como também a razão da lealdade a 

um prazo longo e duradouro, dá uma razão para ir além de uma única compra até a lealdade a longo prazo. Visto que, “cuidar é essencial 

para a lealdade”, e a lealdade é a ponte que leva a empresa ao sucesso do lucro (Robinette & Brand, 2001, pp. 267-269, Kindle Locations). 

 

Os consumidores são seres emocionais e lógicos e podem ser influenciados pela origem de um produto (Davidson & Keegan, 2004, p.280). 

Por isso é imperioso perceber o perfil e a situação emocional do público-alvo, para conseguir definir os padrões e tipos de conteúdos 

necessários a ser aplicado de modo a obter as informações necessárias (Kotler, et.all., 2021). Visto que até as campanhas de marketing 

usam a estratégia emocional para atrair e reter os clientes. Neste contexto o autor Petrescu (2014) afirmou que, as campanhas de marketing 

“são especialmente bem-sucedidas quando a mensagem gera fortes emoções ao identificar uma causa importante para os telespectadores 

ou um inimigo comum que a empresa e seu consumidor podem lutar juntos” (p.61). 

 

Neste contexto, os autores Wedel e Pieters (2008) trazem o marketing visual como uma outra estratégia que as empresas possam usar para 

motivar os seus clientes e criar emoções na visualização dos produtos. Visto que, os sinais visuais segundo Goleman (2009) no seu livro 

sobre a inteligência emocional explana que, a parte visual do ser humano tem um poder na tomada de decisão, que pode activar a partir do 

cérebro. Ou seja, a parte emocional pode resultar na tomada da decisão, visto que, segundo o autor 

 

2.2 Conceito de Emoção 

Emoção é “uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento”. A 

palavra emoção vem do latim na palavra ex movere, que significa "mover para fora" ou "afastar-se" (Significados, 2021). Para Conceitos 

(2020) o termo emoção é “uma resposta do nosso organismo diante de um estímulo externo”. Segundo o autor Ryder (2018), gerir emoções 

ajuda a ter sua vida no controle.  

Para Casanova, et. all, (2009) a emoção “é um impulso neutral que move um organismo para a acção” (p.6). por outro lado, os autores 

Trevis e Daniel (2018) acrescentam que, saber gerir suas emoções proporciona “melhor comunicação com os que estão ao seu redor; uma 

atitude mais optimista e pragmática para com a vida; lidar com os desafios da vida muito mais fácil; aumentar e melhorar as habilidades 

sociais (pp. 194-203, nossa tradução). Deste modo, quando o ser humano sabe gerir as suas emoções, ele consegue ser um ser mais saudável 

em termos emocionais, que na filosofia, esse gerenciamento de emoções em termos de vivencia e sentimento é chamado de inteligência 

emocional (Significados, 2021). Visto que, a qualidade mais importante para o sucesso de um ser humano é a inteligência emocional 

(Palmer, 2015). 

 

“Esquecer que a emoção humana é a chave para o sucesso neste mercado, é como esquecer que o oxigénio é o elemento mais importante 

para nossa sobrevivência” (Gobe, 2002, p.21, nossa tradução). 

Deste modo, a ponte para o sucesso de uma empresa é feita de emoções, por outras palavras, para criarmos a nossa imagem devemos ser 

capazes de ganhar o coração do nosso cliente. Visto que os clientes pretendem adquirir um produto e ou serviço que se identifique com 

ele, e que toca o seu coração. Logo a imagem da marca é um dos pontos chaves da empresa. Isto é podemos conquistar, atrair e reter os 

clientes dando a eles uma satisfação emocional com relação a imagem da marca, a qualidade do produto e ou serviço, as explanações sobre 

o produto para que o cliente fique seguro, e percebe se o produto que pretende adquirir é o que ele precisa, se a qualidade é alta e ou se a 

marca e a imagem os identificam ou toca os seus corações e estimulam suas mentes. Só assim poderão entregar uma experiência positiva, 

partindo do grau de experiência que a empresa almeja e consegue fornecer ao seu cliente. Esse grau poderá levar uma empresa ao sucesso. 
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Contudo, para ajudar a atingir esse grau, a empresa poderá fazer o uso de algumas ferramentas e ou estratégias como: as “tecnologias de 

informação, marcas e comunicações integradas e entretenimento[...]” (Schmitt, 1999, p.42, nossa tradução). 

 

Segundo Budelmann, et. All. (2010), existem muitos princípios usados e ou que podem ser usados para despertar emoções da marca nos 

clientes, contruir uma marca e criar uma identidade, tais como: imagens; cor; dimensão; contraste; forma; e símbolos. Deste modo, percebe-

se, que as empresas que melhor conseguir despertar a sua marca emocionalmente aos seus clientes, melhor chamara atenção deles de uma 

forma emocional, criando assim a sua identidade. 

 

2.3 Dimensão Emocional da Marca 

2.3.1 Conceito de Marca 

Miles (2021) explana que “uma marca é o activo do comércio electrónico mais poderoso que você pode criar. É a base do sucesso. Uma 

marca poderosa é mais valiosa do que um produto, patente, lista de clientes, equipe ou mesmo pilhas de dinheiro no banco”. Contudo, 

“uma marca poderosa pode agregar milhares, milhões ou até bilhões de dólares ao seu negócio” (p.62). 

Como Siegel e Gale, cit. em Smith e Hanover (2016), uma empresa exclusiva e com experiências, reparou que, as empresas esbanjam 

valores monetários para adquirir a clientela, no entanto, não conseguem satisfazer o compromisso da marca, criando uma deslealdade aos 

clientes e fazendo com que estes troquem de marca. 

Já para Aaker (2014), a marca não é somente um nome ou um logotipo, mas sim, é o facto de uma empresa conseguir oferecer aos seus 

clientes o que ela promete, a partir da edificação e interpretação do seu logotipo, partindo não somente dos benefícios que operacionais, 

mas também a empresa devera olhar a vertente emocional, significativos e sociáveis para conseguir fidelizar os seus clientes e atrair outros 

clientes. 

Por isso que o autor acrescenta ainda que uma marca não foca somente em cumprir o prometido, mas sim “uma jornada, uma relação em 

evolução baseada nas percepções e experiências que um cliente tem cada vez que se conecta à marca”. Ou seja, a impressão que a empresa 

deixa para seus clientes com relação a marca, a parte emocional e significativa que o cliente sente quando se conecta com a marca (p.14).  

Já os autores Kotler e Kotler (2013), explanam que “toda empresa é uma marca”, no entanto, as empresas fazem de tudo para expandir a 

sua marca, criando sua imagem e fazer com ela seja conhecida no mercado. Contudo, os autores definem a marca em três conceitos: o 

conceito da integridade da marca, identidades da marca e imagem da marca (p.70). 

Como integridade da marca os autores definem como sendo uma promessa que a empresa da aos seus clientes com intuito de aproximar 

ao cliente, visto que a integridade da marca “é a chave para criar confiança do cliente” (p.70). ao passo que a identidade da marca “envolve 

o posicionamento como um certo tipo de companhia” (p.70). ou seja, como os clientes identificam essa empresa, a partir de como e quais 

produtos e ou serviços essa empresa oferece. E por último os autores focam sobre a imagem da marca, onde os clientes tem a possibilidade 

de “decidir sobre a imagem de marca da empresa, nomeadamente, como a empresa parece ser diferente de seus concorrentes”. Visto que 

cada empresa tenta ser melhor com relação aos seus concorrentes e isso cria uma imagem da empresa e incentiva aos clientes em voltar a 

comprar e ate podem fazer com que os clientes se tornem fiel a marca (Kotler & Kotler, 2013, p.70-71). 

 

Percebe-se que a marca é uma componente indispensável para alavancar uma empresa, atrair e reter os clientes e fideliza-los. 

 

2.4 Decisão de Compra 

O comportamento do consumidor pode variar, e de acordo com esta variação poderá culminar a decisão da compra.  

No entanto existem um processo com etapas que pode levar a decisão desta compra. No entanto, isso serve de grande valia para os 

responsáveis da área de marketing das empresas, visto que, podem ser usadas, para definir as estratégias do marketing e impulsionar a 

compra, tendo em conta alguns factores, como: o produto, a promoção, o preço e como será feita a distribuição deste produto e ou serviço. 

 

2.4.1 Processo de Decisão de Compra 

As empresas para conseguir perceber o processo de decisão de compras tenta perceber as experiências que estas tem tido. Neste contexto, 

os autores Kotler e Keller (2012) chamam estas empresas de empresas inteligentes, e explanam que as “empresas inteligentes tentam 

entender completamente o processo de decisão de compra dos clientes” no que diz respeito a “todas as experiências de aprendizado, 

escolha, uso e até descarte de um produto” (Kotler & Keller, 2012, p.166). Contudo, é sabido que a emoção influencia bastante no 

comportamento do consumidor e resulta na compra. Onde, a decisão pode ser tomada tendo em conta nos aspectos como o prazer, alerta e 

ou dominância (Leite, Pereira, Melo, Rabelo & Bezerra, 2016). Isto levara ao consumidor a decidir-se, se compra ou não um determinado 

produto e ou serviço. Após isso, o consumidor toma a decisão devida, tendo em conta, se a compra irá “satisfazer uma necessidade, e essa 

decisão inclui a selecção do tipo de produto, a marca, a loja (ou a fonte) e a forma de pagamento. Finalmente, efectiva-se o acto de comprar” 

(Samara & Morsch, 2005, p. 35, citado por Silva, 2016, p.3).  

 

2.4.2 Satisfação na Compra Online 

As satisfações dos clientes podem estar relacionadas com diversos factores: emocionais, situações, tempo, qualidade, benefícios, entre 

outros. 

Deste modo, de acordo com Turban et all. (2004) as lojas online trazem diversos benefícios para organização, clientes e sociedade tais 

como: 

 

Contudo os autores Solomon Et. All. (2006), acrescentam, que existem diversas maneiras e métodos de satisfazer os seus clientes, como 

as seguintes: A situação de compra; Experiências de compra; O respeito pelo meio ambiente; Factores pessoais; As informações da Web; 

O sentimento, a imagem e promoções; Satisfação.  Deste modo, percebe-se que no marketing o objectivo não é somente vender um produto 

em uma única vez, mas sim de vender mais vezes, não se preocupando somente com a compra, mas também com a pós-compra, de modo 

a gerar clientes satisfeitos, visto que o processo de satisfação é a chave indispensável para o sucesso de marketing, pelo facto da satisfação 

criar um relacionamento com o consumidor fazendo com que o cliente continue comprando no futuro. 
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3. Apelos emocionais e Factores que Influenciam as Compras Online e Criação de Valor para Cliente Online 

Diversos são os factores que influenciam nas compras online. Conforme Turban et. All. (2004), o uso da internet e o acesso a informação 

é feita de uma forma mais fácil e rápida em qualquer parte do mundo, facilitando assim as áreas de “educação, serviços governamentais, 

entretenimento e comércio” (p. 132). 

 

No final dos anos de 1990, as compras online incrementaram devido ao número crescente de clientes e aquisição de produtos diversificados 

via internet. as compras online trazem para os consumidores diversos benefícios tais como: “conveniência, selecção diversa, preço baixo, 

serviços originais, atenção pessoal e fácil acesso à informação (Journal of Electronic Commerce Research, 2007, p.41). 

 

Segundo os autores Kottler e Amrstrong (2015), a necessidade “é um estado de privação sentida”. Essas necessidades incluem diversos 

tipos de necessidades básicas tais como: físicas (“comida, roupa, calor e segurança”); sociais (posse e afecto); e individuais (“conhecimento 

e auto-expressão”) (p.31). Logo, se essas necessidades não forem supridas, o ser humano tem a tendência de procurar um outro produto 

que satisfaça a sua necessidade ou tentara diminuir a sua necessidade e se conformara com a situação. Deste modo, a necessidade é um dos 

factores que pode influenciar a compra online.  Contudo, existem outros factores que podem influenciar nas compras, tais como: Evolução 

da sociedade, Capacidade de pagar, Marcas conhecidas e reconhecidas. 

 

Evolução da Sociedade: na medida que a sociedade evolui, as pessoas conhecem outras novidades que despertam interesses de compra, 

em outros casos alguns produtos evoluem e exige a necessidade de um produto e ou serviço mais actualizado de modo que satisfaça aquela 

necessidade (Unemyr, 2015). 

 

Capacidade de Pagar: os clientes escolhem os produtos de acordo com a capacidade que ele tem em termos de pagamento do mesmo. 

Isto é, a escolha dos produtos vai de acordo com o pacote que esse produto significa para o seu dinheiro. Para uns pode ir de acordo com 

as necessidades básicas, preço baixo e ou economia, ao passo que para outros pode ir de acordo com conforto, luxo e ou status (Unemyr, 

2015). 

Marcas Conhecidas e Reconhecidas: marcas com nomes conhecidos e reconhecidos no mercado, estão na lista de opções dos clientes. 

Deste modo, a insistência da marca muitas das vezes esta ligada a exigência sobre os produtos e serviços que os clientes exigem, e se as 

espectativas forem supridas várias vezes, leva a fidelização do cliente, visto que se desenvolve uma reputação sobre a empresa, onde leva 

aos clientes a adquirir uma relação alem da comercial, ou seja, assemelham a relação comercial a uma relação pessoal (Robinette & Brand, 

2001). 

 

Contudo, segundo os autores Solomon, et. All, (2006), em muitos casos os consumidores não sabem exactamente o que influencia suas 

compras. Visto que, "a mente humana não funciona de maneira linear", diz um especialista em marketing. “A ideia de que a mente é um 

computador com compartimentos de armazenamento em que marcas, logotipos ou pacotes reconhecíveis armazenados em pastas”, não 

existe. Em vez disso, a mente humana “é uma massa rodopiante de neurónios girando, colidindo e continuamente criando novos conceitos, 

pensamentos e relacionamentos dentro do cérebro de cada pessoa em todo o mundo” (Solomon et. All., 2006, pp.134–135).  

 

Deste modo segundo os autores Solomon, et. All, (2006), existem outros factores que influenciam as compras online, como no caso de 

comportamento do consumidor. Ou seja, o comportamento de consumidores esta presenteado de diversos factores que contribuem e 

influenciam na decisão das compras online. Deste modo, este factor que influencia na compra online, também são apelos que que incentiva 

ao consumidor a comprar um determinado produto pelo facto deste produto satisfazer a sua necessidade de acordo com a evolução da 

sociedade, como também pelo facto de ser uma marca conhecida e ter capacidades de pagar o produto. 

 

3.1 Comportamento do Consumidor 

Para Kotler e Keller (2008) “comportamento do consumidor é o estudo de como indivíduos, grupos e organizações seleccionam, compram, 

usam e descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos" (p.150). Visto que, o comportamento 

de um consumidor pode sofrer influências em diversas maneiras. Batendo na mesma tecla, Schiffman e Wisenblit (2015) definem o 

comportamento do consumidor como sendo “o estudo das acções dos consumidores durante a busca, compra, uso, avaliação e descarte de 

produtos e serviços que eles esperam que satisfaçam suas necessidades” (p.31). Neste contexto, para os autores Kotler e Keller (2008), 

existem factores que influenciam no comportamento do consumidor como os seguintes: “factores culturais, sociais. e factores pessoais”. 

Onde de todos os factores citados, os autores dizem que “os factores culturais exercem a influência mais ampla e profunda” (Kotler & 

Keller, 2008, p.150). Deste modo, Solomon (2019) resume o comportamento de consumidor em três aspectos “comprar, ter e ser” (p.63). 

E ainda o autor Solomon (2019;2017) em duas edições do seu livro, fala que o objectivo do comportamento de consumidor “é um processo” 

(p.71; p.29). Visto que, “trata-se dos produtos e serviços que compramos e usamos e como eles se encaixam em nossas vidas” (pp.71-72).  

 

Contudo, podemos dizer que o comportamento do consumidor não significa somente efectuar uma compra, ele vai muito alem de uma 

simples compra, ou seja, inclui também sobre a influência que aquela compra trará na sua vida em termos de satisfação sobre si mesmo, 

sobre outros, o sentimento sobre si e se este afecta a sua vida (Solomon, 2017). Por isso que, Schiffman e Wisenblit (2015) explanam que 

é no comportamento dos consumidores que os seres humanos decidem como iram gastar os seus recursos monetários, o factor tempo e seu 

esforço em produtos que as empresas oferecem para venda. Deste modo, a satisfação também é um dos apelos emocionais que podem ser 

usados pelas empresas para criar satisfação em seus clientes. 

 

4. Metodologia  

Portanto, para esta pesquisa, tivemos 205 participantes, onde 200 são clientes intermediários inqueridos na colecta de dados quantitativos. 

E para a colecta de dados qualitativos, foram 5 participantes, onde efectuou-se uma entrevista a representante da empresa e a quatro líderes 

(que ocupam cargo de líder, onde cada uma delas faz a gestão das gestoras do seu grupo), ou seja, cada uma delas é responsável pelo seu 

grupo composto por gestoras que gerenciam os clientes intermediários para a efectivação de venda dos produtos da empresa e uma delas 
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além de líder também ocupa o cargo de “digital hero”, que significa: líder de todas lideres em Moçambique na área digital, onde qualquer 

dúvida, ideia, sugestões sobre o campo digital é apresentada e ou percebida a partir dela. 

Quanto a amostragem, se o investigador não conseguir colectar a informação de todo o universo, e só conseguir de uma parte de casos para 

constituir o universo. Então esta parte de caso, pode ser chamada de amostra do universo. E se no caso da amostragem dos dados colectados 

for retirada do universo, para que esta seja representativa do mesmo universo, as informações colectados com o uso da amostra serão 

confiáveis, e se no caso for retirada sem a representatividade da amostra, os dados e as conclusões chegadas para o universo não serão de 

confiança (Hill & Hill (2012). Logo podemos dizer, que o universo precisa de uma representatividade da amostra, para que as informações 

colectadas sejam confiáveis. Deste modo, para a selecção da amostra, fez se a escolha de diversos “métodos formais disponíveis” (p.44). 

“A amostragem não probabilística possui dois métodos de colecta de amostras (conveniência e intencional)” (Nobre, et. All., 2017, p.3). 

 

Portanto, o presente estudo, usou a amostragem de abordagem não probabilística, por permitir a colecta de dados dos participantes mais 

acessíveis para o presente estudo. E por conveniência por permitir a escolha dos participantes também mais acessíveis. Logo, o critério 

usado para a escolha dos participantes do estudo, foi baseado na no critério de amostragem não probabilística, onde a pesquisadora usou a 

amostra intencional de acordo com as características  no guião de entrevista, analise documental e de questionário, visto que a intenção era 

de recolher informações necessárias para o presente estudo e para o caso dos participantes para inquerir, além da intenção de colectar os 

dados necessários para o estudo, também recorreu-se a colecta de dados dos  participantes mais acessíveis de modo que os questionários 

fossem respondidos de uma forma menos morosa. Que segundo Hill e Hill (2012), no método de amostragem por conveniência não casual, 

“os casos escolhidos são facilmente disponíveis (muitas das vezes, os amigos e os amigos dos amigos)” (p.49). logo, este tipo  de método 

é meramente vantajoso por permitir uma rápida, fácil e com menos custos, a recolha de dados. 

Neste contexto, baseando-se nos conceitos básicos metodológicos do estudo de carácter social, foram escolhidos os participantes. E de 

acordo com a disponibilidade de cada um, pela conveniência, ou seja, na empresa escolhida, o número de clientes intermediários é cerca 

de quinze mil, e conta com trinta e seis trabalhadores e diversos clientes intermediários (cerca de 15000 clientes intermediários) em todo 

o território nacional. Logo, para casos como estes, onde o universo é constituído por uma população grande e quase impossível de inquerir 

todos os clientes intermediários, então, optou-se por essa técnica, que não exige que haja critérios a serem avaliados para que o cliente 

intermediário faça parte da amostra. E na maioria das vezes, os participantes dependem da proximidade do pesquisador.  

2.3 Instrumentos e Técnicas de Recolha de Dados   

Para a colecta de dados no presente estudo, usou-se a entrevista semiestruturada, a análise documental e inquérito por questionário. Porque 

estes instrumentos permitiram a recolha de dados para a materialização dos objectivos da pesquisa, levando em conta que a presente 

pesquisa tem uma metodologia quali-quantitativa.  

2.3.1 Entrevista Semiestruturada  

O presente estudo, faz o uso do instrumento de colecta de dados a entrevista semiestruturada, por esta permitir a recolha de dados frente 

aos entrevistados, e permitir também que a pesquisadora reformule ou crie questões de modo que as perguntas sejam percebidas pelo 

entrevistado, e as respostas sejam percebidas pelo entrevistador, e se no decorrer da mesma surgir uma nova questão, o entrevistador puder 

fazer outras questões que forem a surgir no decorrer da entrevista. Deste modo, esta técnica ajudou a pesquisadora, a fazer a recolha de 

dados, de cada um dos entrevistados. 

 

O autor Gil (2008) define a entrevista “como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, 

com o objectivo de obtenção dos dados que interessam à investigação” (p.109). 

No entanto, a pesquisadora criou um guião com questões, conforme ilustrada no apêndice I, e para a elaboração do guião, se espelhou no 

modelo do autor Amado, onde o guião é organizado em termos de “blocos temáticos e objectivos” da pesquisa (Amado, 2017, p.216). 

Visto que este guião ajuda a obter respostas em uma ordem logica e também ajudam ao entrevistador a não fugir do tema em estudo e 

conseguir responder todos os objectos que se pretende com o uso desta técnica. Neste contexto, as questões foram apresentadas de forma 

não estruturada no decorrer da entrevista. Foram entrevistadas 5 pessoas, ou seja, uma representante da empresa, e das 7 líderes serão 

entrevistadas 4 líderes da empresa, correspondente a 5 entrevistas, de modo a obter informações sobre as estratégias de comunicação usada 

na interacção com os clientes online. Deste modo, as questões foram do tipo aberta. Que segundo Gil (2016), nestes tipos de questões 

solicitam aos entrevistados para que dê suas próprias resposta e não das alternativas pré-listadas. E para a anotação das informações 

recolhidas no decorrer da entrevista, a entrevistadora fez um pedido ao entrevistado para fazer o uso de recursos tecnológico, o celular, 

para puder gravar a entrevista, de modo a não induzir ao entrevistado a perca do fio de pensamento sobre o assunto em causa, e também 

para que a entrevistadora não tenha dúvidas, se os dados colectados foram bem escritos, neste caso, para casos de dúvidas a entrevistadora 

poderá escutar quantas vezes quiser a gravação de modo a perceber o que o entrevistado quis dizer. Também facilitou na gestão do tempo, 

e não cansou o entrevistado em pedir para repetir o que falou, como também para evitar que a entrevista leve muito tempo. 

2.3.2 Análise Documental 

Quanto ao segundo instrumento de recolha de dados, foi usado a analise documental, baseada na análise da aplicação mobile online da 

empresa, conhecida como mobiApp da empresa, também foram analisadas as revistas e alguns grupos de WhatsApp, de modo a analisar 

os produtos que a empresa vende, incentivos, publicidades, apelos emocionais dados pela empresa aos clientes intermediários e líderes, e 

como é feita a comunicação com os clientes online da empresa. 

Segundo Yin (2005) a pesquisa documental é um tipo de pesquisa, que tem como objectivo principal, investigar e explicar um problema, 

a partir de factos ou acontecimentos históricos. Constitui uma considerável técnica de abordagens para a obtenção de dados qualitativos. 

Percebe-se que a pesquisa documental é realizada com base na documentação directa, deste modo o estudo em causa, usou este instrumento 

para a recolha de dados do campo. Portanto, para recolher os dados da análise documental para o estudo, criou-se um guião conforme o 

apêndice III, que ajudou na recolha de dados dos grupos de WhatsApp, revistas de demostradores e mobiApp da empresa.  
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Para a elaboração do guião, a pesquisadora se espelhou também no modelo do autor Amado, organizado em “blocos temáticos e objectivos” 

da pesquisa (Amado, 2017, p.216). o guião da análise documental, seguindo o modelo do Amado, que ajudou bastante na obtenção de 

respostas em uma ordem lógica. Contudo, também ajudou a entrevistadora a não fugir do tema em estudo e conseguir analisar todos os 22 

aspectos que pretendia-se analisar com o uso desta técnica, de modo a conseguir responder a terceira questão de investigação, conforme 

ilustra o apêndice III. 

2.3.3 Inquérito por Questionário 

O outro instrumento que foi usado para a colecta de dados foi o questionário que se inspirou no modelo de aceitação tecnológica, conforme 

ilustrado na figura 27 abaixo.  

Os questionários foram dirigidos aos clientes intermediários, que são os revendedores da empresa, que tem uma conta e efectuam as 

compras online via a aplicação da empresa a partir de um link, e de modo a conseguir responder os objectivos do presente estudo usou se 

esta técnica. Que segundo Gil (2016), é uma técnica de pesquisa constituída por questões, que sejam capazes de alcançar um número 

elevado de pessoas sem limites geográficos, com apoio das TIC’s e que não intimida os pesquisados com relação as opiniões do 

pesquisador. Essas questões tiveram como propósito em adquirir informações necessárias para o estudo em causa, onde os objectivos do 

estudo são “trazidos em questões especificas” (p. 121). Neste contexto, o presente estudo fez o uso desta ferramenta para alcançar o número 

grande de clientes intermediários da empresa, e para isso o questionário foi composto por questões fechadas, que permitiu ao investigador 

em conseguir responder de uma forma anonima, fácil e rápida.  

A ferramenta questionário é um tipo que garante o anonimato, e no presente estudo, o questionário foi administrado online, visto que o 

estudo esta inclinado também a compras online a partir de um sistema online que os clientes intermediários da empresa usam para efectuar 

as suas compras online. Deste modo, o questionário foi enviado também online, para facilitar a não influência nas respostas dadas pelos 

inquiridos, e também pelo facto dos inqueridos estarem espalhados pelo país. Este questionário teve como intuito principal, de perceber a 

percepção dos clientes intermediários face as compras online, as estratégias de comunicação que a empresa usa para se interagir com os 

clientes intermediários online e os apelos emocionais e as características do processo comunicativo nas compras online, e também conseguir 

escolher as respostas seguindo as opções pré-listadas pela pesquisadora. Que segundo Vieira (2009), existem diversos tipos de que, existem 

questões que só permitem respostas binarias, outras que são de múltipla escolha e outras permitem respostas escalonadas. Neste contexto, 

para o presente estudo usou-se a pergunta binaria por esta permitir somente dois tipos de alternativas, com opção de escolha somente de 

uma e única alternativa, que significa que o inquirido só pode escolher uma e única resposta. Para outras questões fez-se o uso de múltipla 

escolha por permitir ao respondente, a atribuição de diversas opções de escolha em suas respostas, com o intuito de permitir ao inquirido 

a efectivação da alternativa ou alternativas de acordo com a sua própria escolha, (Vieira, 2009; Carmo, 2013). 

Deste modo, no presente estudo, a questões de múltipla escolha permitiram com que o inquirido possa escolher uma opção ou uma das 

várias opções de acordo com a sua realidade ou opinião e outras questões serão do tipo escalonadas, que para Vieira (2009), neste tipo de 

questões as alternativas obedeceram uma escala, a nominal ou ordinal, onde foram efectuadas usando o modelo de escala de Likert, onde 

as alternativas foram organizadas em forma de escala, com intuito de obter o posicionamento do inquirido com relação a pergunta em 

causa. No entanto, dependeu-se do tipo de questão e escala de medida aplicada a essa questão, onde, as respostas relacionadas devem ir de 

acordo com a opinião do inquerido. 

Deste modo, Richardson, et. All. (2015) explanam que, o questionário tem a função de “descrever as características e medir determinadas 

variáveis de um grupo social” (p.189). Visto que, o questionário permite colectar dados sobre um determinado grupo de pessoas  com 

intuito de fazer a observação das características daquele grupo, assim como o presente trabalho pretendia-se fazer a colecta de dados da 

empresa, e fazer o envio do link do questionário online aos clientes intermediários, com o apoio de correio electrónico e software para 

smartphones como no caso do WhatsApp, de modo a colectar dados dos clientes intermediários da empresa espalhados pelo Moçambique. 

Que para, Richardson, et. All. (2015), O Questionário por correio é aquele que” [...]permite incluir grande número de pessoas e pontos 

geográficos diferentes” (p.197). 

O questionário foi elaborado através do Google Docs. Visto que o Google Docs, permite a criação de questionários de uma forma fácil e 

com diversas opções de questões e suas especificas respostas, como a de escolhas múltiplas, únicas, escala ordinal de Likert, etc. o Google 

Docs permite que o questionário seja partilhado através de link, permitindo assim a facilidades de extracção de dados recolhidos através 

de exportação para uma planilha de Microsoft Excel ou ainda para um programa estatístico, como no caso de SPSS V26 que se usou no 

presente estudo. Deste modo, após a extracção dos dados a pesquisadora fez uma análise dos mesmos.  

2.3.3.1 Modelo Conceptual 

Para a elaboração do questionário, usou-se o modelo conceptual: o modelo de aceitação tecnológica que serviu bastante para a elaboração 

do inquérito por questionário no presente estudo, ou seja, a pesquisadora se inspirou no modelo conceptual proposto pelos autores 

Venkatesh e Davis, no ano de 1996, com o nome de TAM( Tecnhology Acceptance Model), ou seja, Modelo de Aceitação Tecnológica. 

Este modelo ajuda a obter respostas sobre o comportamento de um individuo com relação a aplicação tecnológica (mobiApp). E com 

intuito de obter uma resposta sobre o comportamento do consumidor que possa existir, é imperioso que haja uma intenção de modo que 

haja resposta cognitivas dependendo das variáveis externas ou estímulos externos. Deste modo, o presente estudo fez o uso do TAM porque 

ajudou a perceber a partir dos clientes intermediários sobre as suas compras online por meio de uma aplicação da empresa, o “mobiApp”. 
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Quanto a escala de Likert, é uma das escalas muito usada nos questionários, que para o presente estudo, esta escala foi necessária porque 

a pesquisadora encontrou alguns dados Likert originados da escala Likert. Para a pesquisadora, o encontro desta escala ocorreu na feitura 

dos instrumentos para a colecta de dados e nos tipos de dados desejados pela pesquisadora no seu trabalho de doutoramento que ao mesmo 

tempo foi um desafio para a pesquisadora. No entanto, pode-se perceber que as escalas Likert “estão disponíveis para fins psicométricos 

há 80 anos, e poucas ferramentas de medição são tão mal compreendidas e fortemente contestadas do que a métrica atitude de Rensis Likert 

conhecida como escalas” (Rinker, 2014, p.2). 

 

A escala de Likert compreende 5 (cinco) tipos de respostas, tais como: aprovar fortemente, aprovar, indeciso, desaprovar e reprovar 

fortemente, onde a ordem parte do positivo para o negativo:  

 

Na visão dos autores Hill e Hill (2012), o questionário pode medir uma variável latente, que pode ser definida da seguinte maneira: “é uma 

variável definida por um conjunto de outras variáveis” (p.137). Onde estas variáveis podem ser designadas porque as correspondem, visto 

que, essas várias correspondentes fazem parte da variável latente.  

 

A escala de Likert de forma ordinal foi construída em um questionário, que foi dirigido aos clientes intermediários da empresa, visto que, 

os questionários estruturados permitem que o pesquisador coloque uma ordem nas opções em uma escala de 1 a 5, com “discordo 

totalmente, discordo, indeciso, concordo ou concordo totalmente”, que impulsionara aos inquiridos em responder de acordo com a escala 

que vai ao encontro com a sua opinião (Torres & Chevez-Ponce, 2021). 

 

7.2. Discussão dos Resultados da Pesquisa 

 

Antes, porém, é preciso entender que todas as perguntas foram respondidas de forma clara pelos entrevistados e pelos inqueridos. As 

perguntas que constituem a entrevista, questionário e analise documental conduziram às respostas das perguntas da pesquisa do presente 

estudo e estão abaixo apresentadas. Contudo, a interpretação e discussão dos resultados que consistiu na triangulação dos dados obtidos 

através dos dados apresentados e analisados através dos dados obtidos a partir da entrevista, analise documental e do inquérito por 

questionário, juntamente com cruzamento das ideias dos autores citados na revisão da literatura. 

Deste modo, Teve-se como categorias definidas as seguintes: Categorias A, B, C  

Nas categorias A, B e C, foram abordados temas relevantes para analisar como é que a comunicação online entre a empresa e clientes pode 

ser reforçada com os apelos emocionais para incentivar as compras? 

Categoria A: comunicação online entre a empresa e clientes. Nesta categoria, pretende-se saber: Como é feita a comunicação online entre 

a empresa e clientes? Categoria B: apelos emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online. Nesta categoria, 

pretende-se perceber se existem apelos emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online e como estes são 

usados. Categoria C: a percepção dos clientes face as compras online. Nesta categoria, pretende-se conhecer a percepção dos clientes face 

ao processo de compras online. 

Categoria A: comunicação online entre a empresa e clientes. 

5.2.1 Existência de equipe responsável para atender esses clientes, em casos de dúvidas e reclamações por parte dos clientes 

De acordo com as respostas dadas, percebe-se que todas as entrevistadas concordaram que existe uma equipe responsável para atender 

questões relacionadas á dúvidas e reclamações. Onde, esta equipe é composta por: Gerentes, líderes, e pessoal da empresa. Contudo, de 

acordo com a tabela 29 da análise documental, deu para perceber que nos grupos de WhatsApp, as gerentes colmatam as dúvidas dos seus 

clientes e somente em caso de dúvidas que elas não conseguem responder levam ate a sua líder.  

Contudo, existe uma hierarquia que deve ser obedecida, primeiramente a questão passa pela gerente, e se esta não for satisfeita, é passado 

á líder, e se por acaso a líder não conseguir resolver, faz se um reforço com a empresa ou encaminha-se a alguém específico da empresa 

de modo a satisfazer o cliente (P1; P2; P3; P4; P5).  

Em alguns grupos, as líderes têm a responsabilidade como primeira pessoa para esclarecer questões de dúvidas dos clientes intermediários, 

e se estas não se fizeram presente ou estiverem indisponíveis, a sua assistente ou a gestora poderá esclarecer ou encaminhar as questões de 

modo que estas sejam resolvidas.  

Neste contexto, percebe-se que as líderes, as gestoras dos grupos das líderes, assim como as suas assistentes e em último caso a distribuidora 

são responsáveis em atender os clientes em caso de dúvidas e reclamações, e muitas vezes, essas dúvidas são colmatadas por meio de 

ferramentas tecnológicas. Onde a tabela 33 (IC12) foca sobre ferramentas usadas pelos clientes intermediários para se comunicar e ou 

apresentar duvidas sobre os produtos da empresa. contudo, a tabela também demostra as respostas dadas pelos inquiridos (clientes 

intermediários), que o WhatsApp é o meio mais predominante para apresentar as dúvidas com cerca de 100% de respostas positivas, e 

outro meio usado são as chamadas telefónicas com cerca de 49,5% dos 100% dos inquiridos, o facebook com cerca de 35% dos inquiridos, 

e as restantes opções como o Instagram, Telegram, Email, Twitter e zoom são pouco usadas com menos de 25% de respostas positivas. 

Contudo, é imperioso realçar que, de todas as opções a menos usada é o Zoom com cerca de somente 2% dos inquiridos que usam para se 

comunicar e ou apresentar duvidas relacionadas aos produtos da empresa. No entanto, o gráfico 27 (IC13), demostra as respostas dadas 

pelos inquiridos, sobre a disponibilidade dos responsáveis da empresa para esclarecimento das suas dúvidas, onde verifica-se que, 75% 

concordam totalmente e 23% concordam simplesmente e menos de 1% discorda que os responsáveis não têm disponibilidade para atender 

as suas dúvidas. Logo, percebe-se que mais de 95% dos inquiridos concordam que os responsáveis estão sempre disponíveis para atender 

e esclarecer as dúvidas dos clientes.  
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Deste modo, pode-se notar, que empresa criou estratégias pensando nos clientes para que estes estejam encaminhados para estes tipos de 

assunto, deste modo esta equipe, que é composta por líderes e gerentes e no último caso a distribuidora é responsável para atender estes 

tipos de questões.  

No entanto, para reforçar a ideia da hierarquia, e para que as actividades sejam alcançadas em tempo real, existem dois tipos de redes de 

comunicação, a formal e a informal. Que segundo os autores Diniz, De Santana e Rodrigues (2012) “a comunicação formal é influenciada 

e constituída pelo nível hierárquico mais elevado dentro de um ambiente organizacional. Ela permite que as informações circulem dentro 

do contexto visualizado pelo organograma da empresa, visando, especialmente, os objectivos da organização” (p.29). Ou seja, onde o meio 

de transmissão da informação entre os membros dentro da empresa é feito a partir de ferramentas, canais e ou modelo não formais (Lima, 

2007).  

Deste modo podemos dizer que a empresa em estudo faz o uso dos dois meios, e também prevê a hierarquia nas apresentações de dúvidas 

e reclamações, onde a comunicação é descendente centrifuga, na qual “refere-se ao processo de transmissão de informações da cúpula para 

a base” (Rego, 1986, p.57). Ou seja, as mensagens e informações partem do topo aos subordinados (Lima, 2007). Neste caso, as gestoras 

em alguns casos apresentam as questões ao nível hierárquico acima de si, para puder esclarecer aos clientes, e por sua vez a resposta dada 

passa pela gestora e não direito ao cliente, obedecendo assim a hierarquia, onde a informação flui do topo para base. 

5.2.2 Recursos tecnológicos que a empresa usa para efectuar a sua comunicação de marketing 

De acordo com as respostas dadas na entrevista, todas as entrevistadas concordam que a empresa usa recursos tecnológicos de modo a 

facilitar a sua comunicação de marketing para seus clientes. Visto que, os autores reforçam que, com crescimento das tecnologias, os ritmos 

de negócios fluem, a vida da população mundial é afectada e isto tudo esta ligado a revolução industrial, uma vez que a digitalização é a 

causadora de mudanças disruptivas na sociedade e que foi estimulada pela adopção acelerada das tecnologias. Criando assim, uma pressão 

enorme a organizações que pretendem manter se no mercado, fazendo com que esta se adapte a uso de recursos tecnológicos como meio 

de efectivação de comunicação de marketing da empresa para  que não se tornem irrelevantes, visto que a internet trouxe liberdade aos 

usuários em termos de criar, enviar e fazer a distribuição dos conteúdos que pretendem, e com isso a difusão de informação torna-se mais 

rápida se fizer se o uso desses meios para o marketing da empresa poderá levar a empresa ao topo (Pasquini, 2020; Silva, 2018; Mitra, 

2010;  & Gallager, 2007). 

Neste contexto, vários são os recursos tecnológicos que empresa usa um deles pertence a própria empresa como no caso do mobiApp. 

Contudo, também se verificou na análise documental, conforme ilustra o anexo III, onde verificou-se que existe o aplicativo pertencente a 

empresa em estudo, e também se verificou que a empresa faz o uso dos recursos tecnológicos open source para auxiliar na comunicação 

em marketing da empresa, onde um deles é o aplicativo WhatsApp conforme a tabela 29 da análise documental demostra e o anexo IV 

comprova. 

 

No entanto, existem outros aplicativos tecnológicos gratuitos como no caso do Facebook, WhatsApp, Telegram, youtube, Instagram. 

Também faz se o uso das chamadas telefónicas, zoom (P1; P2; P3; P4; P5).  

De acordo com a tabela 17, a empresa usa o Telegram para fazer o lançamento dos produtos, visto que todas as líderes, gestores e clientes 

intermediários fazem parte e tem a possibilidade de ter acesso ao grupo do Telegram que a empresa usa.  

No caso do WhatsApp cada líder da empresa tem a sua árvore que é formada por diversos grupos de WhatsApp, onde cada grupo tem a 

sua gerente que faz o gerenciamento dos seus clientes intermediários. No entanto, as respostas dadas pelos inquiridos conforme a tabela 

34, demostra que o WhatsApp e o Zoom são os aplicativos mais usado pelos clientes intermediários, ambos com cerca de 71,5% dos 

clientes intermediários, para verificação dos produtos e novos lançamentos dos produtos que a empresa faz, e a seguir é a rede social 

Facebook com cerca de 64% dos clientes intermediários. No entanto, as restantes opções estão abaixo dos 50%. Deste modo, verifica-se 

que as respostas dadas pelas líderes sobre o uso do grupo de WhatsApp, vai de acordo com as respostas dadas pelos inquiridos, no entanto, 

as líderes também focam muito sobre o uso do Telegram para o lançamento dos novos produtos, no entanto os dados demostram que menos 

de 50% dos clientes intermediário inquiridos, fazem o uso deste aplicativo para verificação de lançamento de novos produtos, no entanto 

o Zoom e o WhatsApp são os mais usados. 

 

Outro facto não menos importante relativamente aos clientes intermediários, é o facto que, todos que tem conta na empresa, tem a 

possibilidade de efectuar as compras online, e estes todos são clientes intermediários, porém, existem níveis, que se estes forem alcançados, 

os clientes intermediários além de serem clientes passam a executar tarefas de gerentes e também recebem os seus privilégios e incentivos 

em forma de brindes, salários, prémios, viagens, entre outros. Tudo isso vai de acordo com o desempenho de cada um. Contudo, se a 

gerentes cumprirem outros desafios e fizeram outros níveis conforme estipulado pela empresa poderão além de ser cliente intermediário, 

gerente, ser líder também. Logo são vários os recursos tecnológicos usados pela empresa para efectivação de marketing, onde estes vão 

desde aplicativos, próprio mobiApp, revistas electrónicas divulgadas nos grupos de WhatsApp, facebook, Telegram, Instagram, youtube, 

etc. 

 

Contudo, de modo a reforçar a ideia dos recursos tecnológicos ligados a marketing em Mídias socias (MS), e visto que MS é um tipo de 

estratégia de MD. Contudo, alguns autores debruçam que as RS tem sido usada para efectivação de marketing de modo a promover a sua 

marca e divulgar os seus produtos e ou serviços, para que flua de uma forma rápida e estando no mundo virtual, e a sua expansão é mais 

rápida, por meio de partilhas, e troca de informações que podem ocorrer a tempo real (Torres, 2011; CTCP, 2020). No entanto, para que a 

informação desperte interesse dos usuários faz se o uso do marketing de conteúdo (MC) (CTCP, 2020). Visto que, Segundo Kingsnorth 

(2019), MC é “o pilar chave para o sucesso” (p.220). Deste modo, percebe-se que a empresa em estudo, faz o uso do conteúdo de uma 
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forma resumida de modo que esta desperte interesse dos usuários, através de imagens, vídeos ilustrativos, funcionamento da empresa, 

garantia, etc. Deste modo, a empresa faz também o uso da Publicidade Online (PO) através de interacção com os clientes, som, vídeo 

publicitários. Onde a ideia da PO é reforçada pelo CTCP (2020), onde é explanado que a PO é também uma estratégia de MD usada para 

realizar publicidades em Mídias online, com uso de tácticas e estratégias para divulgação de produtos e serviços da empresa.  

 

E como a empresa faz o uso das MS, torna-se fácil em provocar grande impacto junto aos usuários na expansão da sua marca, e isso faz 

parte de uma estratégia de marketing que é o MV (Marketing Viral). A ideia do MV é reforçada pelos autores (Torres, 2011 & CTCP, 

2020) que é uma acção estratégica de marketing que explora as redes sociais com intuito de espalhar informações para milhares de pessoas, 

de uma forma agitada e produzir uma rápida divulgação da marca. Visto que o 6º P, que apela a Propagação, prevê que a fase de propagação 

é feita a potencialização da divulgação gerada pelo 5º P que encurta o custo de aquisição com relação as acções realizadas no Facebook, 

Twitter, YouTube e SlideShare, sem custos, e esta será a base do sucesso da empresa (Adolpho, 2016). Visto que, ao promover-se a marca 

online, a empresa tem um enorme benefício de criar relações com o cliente, e fazendo com este se torna o defensor da marca e promotor 

gratuito da marca (CTCP, 2020). 

 

 Deste modo, percebe-se que, o 6º P do MD incentiva aos compradores a propagarem as campanhas de modo a expandir os negócios, e 

fazer com que seja comentado, avaliado e se tornar relevante para os clientes. Logo, a empresa em estudo também faz a propagação de 

modo a expandir a sua marca. E como os usuários estão interligados uns aos outros formando uma teia, a divulgação da informação dos 

produtos da empresa torna-se mais fácil, rápida e sem limites geográficos. A ideia da teia, é reforçada pelo autor Torres (2011) que debruça 

sobre a teia ser a composição de fios, cujo esses fios vão do meio para fora da teia, sustentando-se, os fios de uma forma circular, de modo 

a gerar a consistência dos resultados. Neste contexto, deu para perceber, que a informação se espalha de uma forma tao rápida, criando 

consistência. Visto que, a empresa em estudo faz o uso destas estratégias de modo alcançar os seus objectivos e expandir a sua marca no 

mercado, ganhando cada vez mais clientes.  

 

5.2.3 O processo comunicativo das compras online 

De acordo com as respostas dadas pelas líderes, resumidas da tabela 18, deu para perceber que, o processo comunicativo das compras 

online tem sido muito positivo. Visto que, de acordo com as entrevistadas, o aplicativo que empresa possui tem sido muito eficiente, pelo 

facto de os clientes conseguirem se comunicar com o sistema para a efectivação das compras online e a empresa conseguir adquirir 

informações sobre os seus clientes, seu desempenho, e suas respectivas compras. Neste contexto, estes conjuntos de tácticas estabelecidas 

pelas empresas sobre a comunicação, são tomadas antecipadamente pelo comunicador, de modo a obter sucessos e alcançar os objectivos 

previamente estabelecidos pela empresa em estudo. Uma vez que, na empresa, assim como toda a empresa, a comunicação é indispensável 

para o seu sucesso, e para isso, temos diferentes formas, que vão de acordo com os objectivos e ou metas que ela pretende atingir (Pérez, 

2001). E deste modo, conforme verificado na análise documental, conforme a tabela 29, percebe-se que o sistema não permite a interacção 

com os responsáveis da empresa, contudo,  por mais que o sistema não permita a interacção entre o cliente e a empresa para apresentação 

ou cometário de algo, deve-se ter em conta que o objectivo do sistema pelo qual foi criado, segundo os extractos das entrevistadas, a criação 

do sistema numa primeira fase foi para facilitar o processo de compras online e o processo comunicativo entre o cliente e a aplicação de 

compras da empresa.  

Outro facto não menos importante é que o sistema traz diversas vantagens e benefícios para o cliente e para a empresa, onde a gestão de 

benefícios estão ligados, desde a compra, inscrição de novos clientes, gerenciamento da sua árvore, gerenciamento das suas redes sociais, 

acesso a Revistas, visualização de kits promocionais, produtos não recebidos, produtos por receberem, produtos recebidos, desempenho, 

visualização de imagens e suas respectivas descrições. Portanto, o processo comunicativo das compras online tem sido muito facilitado 

com o uso do aplicativo que empresa disponibiliza aos seus clientes gratuitamente (P1; P2; P3; P4; P5).  Para reforçar essas vantagens 

descritas nos extractos das entrevistadas conforme a tabela 18, a tabela 29 da análise documental também demostra que houve uma 

verificação do mobiApp da empresa, onde pode comprovar que existem essas possibilidades, e no anexo II pode-se verificar a existência 

da revista electrónica, assim como as imagens do anexo III, pode comprovar existência de algumas opções existentes no mobiApp da 

empresa. 

Outro facto imperioso por realçar é que a empresa em estudo só vende para seus clientes intermediários, ou seja clientes que tem contas, 

sendo assim esses clientes podem ser os revendedores, assim como também podem ser clientes finais. Deste modo, é imperioso realçar que 

a empresa em estudo, faz o uso de B2B, onde existe um negócio efectuado pela empresa e seu cliente intermediário. 

E no caso da empresa efectuar vendas para clientes finais, estamos diante de B2C. (CTCP, 2020; ANACOM, 2004). Neste contexto a 

empresa em estudo faz o uso das duas vertentes, tanto B2B, assim como B2C.  

Para (P2), além dos benefícios existe uma mistura híbrida porque até no momento o sistema não possui opção para efectivação de 

pagamento a partir do sistema. Mas que está sendo trabalhada no momento para aqui permita pagamentos a partir do sistema. No entanto, 

para questão de pagamentos a empresa dispõe métodos híbridos, ou seja, aceita pagamentos online via internet banking, transferências 

bancárias via ATM, e também aceita pagamentos presenciais na própria loja.  

Para os pagamentos efectuados via transferência bancária, via ATM, ou online via internet banking, com recurso do aplicativo mobile do 

banco. A empresa disponibiliza o correio electrónico, o link do grupo próprio do WhatsApp da empresa, para que os comprovativos estejam 

encaminhados para um dos endereços, após isso a compra é processada. 
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Categoria B: APELOS EMOCIONAIS NA COMUNICAÇÃO DESENVOLVIDA PELA EMPRESA NAS COMPRAS ONLINE 

 

5.3.1 Estratégias que a empresa usa para atrair e reter os seus clientes intermediários 

De acordo com as informações adquiridas na entrevista conforme ilustrado na tabela 19, percebe-se que muitas são as estratégias usadas 

pela empresa para atrair e reter os seus clientes intermediários, que vai desde a participação dos programas de formação, que logo no início 

da formação adquire-se um brinde, tem se a possibilidade de participar em concursos a parir de senhas, e na efectivação de vendas tem a 

possibilidade de comprar produtos a preços reduzidos, e para um cliente  novo também existem incentivos com três meses de desafios, 

onde o cliente novo,  em cada um de 3 meses e se ele cumpre em cada mês recebi o brinde após recebimento dos brindes  em cada um dos 

3 meses, recebe um kit por ter cumprido o desafio, e após os 3 meses consecutivos além do que um certificado como forma de 

reconhecimento recebem também um kit de brindes. Neste contexto, esta estratégia tem sido uma alavanca para atracção e retenção dos 

clientes, visto que o cliente tenta cumprir os desafios e acaba ficando na empresa porque consegue perceber que além desses benefícios 

existem outros benefícios, promoções, que o cliente pode adquirir, além do lucro. (P1; P2; P3; P4; P5). Deste modo, esta estratégia é usada 

pela empresa para além de atrair os seus clientes intermediários, conseguir os reter. 

Quanto a estratégia de efectivação de compras de produtos dar a possibilidade de comprar produtos a preços reduzidos, conforme conta no 

resumo da análise documental da tabela 29. Por outro lado, também podemos verificar no gráfico 17, que a estratégia de marketing com 

incentivos de compra de alguns produtos da empresa a um preço reduzido é concordada com a maioria, com cerca de 99% dos inquiridos, 

que deu uma resposta positiva, onde uns concordaram simplesmente e a maioria concordou com a afirmação na sua totalidade. No entanto, 

o gráfico 19, também demostra a ideia sobre os clientes que efectuam compras durante meses consecutivos, onde os clientes intermediários 

inquiridos concordam que existe esse reconhecimento com cerca de 99% de respostas positivas e somente 2 inquiridos discordaram com a 

afirmação, onde 1 discordou simplesmente e outro discordou na sua totalidade.  

Quanto a participação em concursos a partir de senhas atribuídas pela empresa, os dados recolhidos nas entrevistas, é reforçada pelos dados 

recolhidos no questionários e apresentados no gráfico 18 (IC6), que deu para perceber que , a minoria dos inquiridos concordou com a 

afirmação acima, onde nenhum dos inquiridos discordou com a afirmação, e somente 3% dos inquiridos ficou na indecisão, onde não 

concordam e nem discordam com a afirmação referente a existência de possibilidades para os clientes em participar nos concursos que a 

empresa dispõe com atribuição de senhas. Neste contexto, os dados demostram a existência deste tipo de estratégia. Contudo, segundo 

(P2), os incentivos atraem muito aos clientes, visto que, existe a oportunidade que os clientes não querem perder, como no caso de produtos 

com limites de compra, produtos com estoque limitado.  

Por outro lado, um brinde é algo que o cliente não quer perder, é algo que atrai os clientes. Visto que os clientes em alguns casos efectuam 

as compras para puder adquirir um premio. O gráfico 16 demostra que nenhum dos clientes intermediários discorda que a compra para 

aquisição de um premio não seja um incentivo. Deste modo, todos os clientes inquiridos, afirmam que os prémios servem como incentivo 

para comprar mais produtos, e o gráfico 21, demostra que a empresa dispõe de produtos com tempo limitado de compra, onde quase todos 

os inquiridos concordaram com esta afirmação, uns concordaram somente e outros concordaram com a afirmação na sua totalidade, e 

somente uma minoria dos inquiridos ficou indeciso, onde não concordam e nem discordaram e outra minoria correspondente a somente 1 

inquirido discordou com a afirmação na sua totalidade. 

Deste modo, ainda (P2) acrescenta que existe outra estratégia usada, onde esta é disponibilizada nos grupos de WhatsApp, sobre a criação 

dos grupos de xitique, esses grupos são geridos pelos gerentes dos grupos de WhatsApp como forma de facilitar. Com tudo a tabela 29 da 

análise documenta comprova a existência desta estratégia. Este tipo de estratégia ajuda os clientes em conseguir comprar produtos caros 

tirando um valor simbólico todos os meses. Logo, este tipo de estratégia funciona, co. um pré-depósito para facilitar as compras de produtos 

da empresa, a um conjunto de pessoas.  

Outra estratégia, são as metas pré-estabelecidas pela empresa, que vai desde cliente até líder (P3). Existe uma outra estratégia que esta 

ligada a diferenciação dos produtos que empresa disponibiliza, isto faz com que os clientes tendem a adquirir outros produtos diferentes, 

isso serve também para clientes que fazem colecção dos produtos.  

Outro fato não menos importante que contribui muito, como estratégia para atracção ir atenção dos clientes, a cada momento que a empresa 

faz lançamentos de novos produtos, faz com que os clientes sempre fiquem à espera de novidades, e às vezes faz com que eles estejam 

curiosos por isso que início do mês, o número de compra tem sido muito elevado, visto que os clientes, tem medo que os produtos acabem 

antes que eles adquiriram (P4; P5).  

As revistas também têm servido como estratégia de marketing, visto que possuem informações explanações sobre produtos, carreira e 

incentivos. 

Deste modo, alguns autores concordam que as estratégias de marketing para atrair e reter os clientes, ajudam bastante a alavancar uma 

empresa, visto que a comunicação é um dos factores chaves para que as estratégias funcionem, ou seja, os clientes devem saber e conhecer 

as vantagens que eles têm ao comprarem os produtos da empresa, por isso que a empresa em estudo, faz questão de divulgar as informações 

através de revistas, grupos de WhatsApp, e outros aplicativos que a empresa usa, conforme a tabela 29 da analise documental demostra. 

Contudo, existem instrumentos de comunicação mercadológica que a empresa usa como forma de conquistar o público-alvo, mostrar os 
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incentivos e promover a sua marca, por meio de publicidade, venda presencial, merchandising, onde a empresa vai ao encontro do cliente, 

a marca e etc.  

Neste contexto, para dar enfase a esta estratégia de uso de Instrumentos de Comunicação Mercadológica (ICM), o autor Pinho (2008), 

explana que os ICM são essenciais para a conseguir alcançar, atrair e reter os clientes. E alguns destes instrumentos são venda pessoal, 

promoção de vendas, merchandising, relações públicas, embalagem, marketing directo, propaganda e publicidade. Onde Kayode (2014) 

definiu a ferramenta mercadológica merchandising “como actividades de planeamento de produto que envolve o planeamento interno da 

empresa para colocar o produto ou serviço certo no mercado, no momento certo, com o preço certo e nas cores, tamanhos e qualidade 

certas” (p.213). 

Por outro lado, o autor Conrado Adolpho no ano de 2016, abordou sobre uma metodologia de 8P’s, onde o autor abordou sobre as estratégias 

de MD, que explana os procedimentos que a empresa precisa seguir de modo a obter o sucesso.  No entanto a empresa em estudo explana 

em suas formações a importância de pesquisa do publico alvo para venda e publicidade de produtos específicos, visto que a empresa dispõe 

de produtos com diversas linhagens que vão desde microondas, bolos, churrascos, brinquedos, etc. e para a venda do mesmo é imperioso 

que haja uma pesquisa do publico alvo-para venda de determinados produtos.  

Segundo os autores Adolpho e CTCP (2016; 2020) a pesquisa faz parte do 1º P, onde explana que, quanto mais for específico o seu grupo-

alvo, melhor meio, método e forma de comunicar-se com eles será melhor, e adequada a aquele grupo. E na outra estratégia de MD, o 2º 

P sobre o planeamento, percebe-se que de acordo com os clientes-alvo definidos no primeiro P, fará se um plano, em como chegar até esse 

grupo-alvo de clientes. Enquanto que no 3º P sobre a produção, percebe-se, que neste P, realizam-se as práctica da estratégia planejada no 

P anterior. Ao passo que no 4º P sobre a publicação, percebe-se que, o 4º P do MD, divulga o projecto, colocando-o em práctica e tenta 

garantir que os conteúdos publicados sejam encontrados em motores de busca. Já no 5º P sobre a Promoção, percebe-se que, o 5º P do MD, 

cria e divulga de uma forma promocional, usando os veículos de comunicação da web, como no caso das redes sociais, e-mails de 

marketing, links, etc., no entanto, o 6º P sobre Propagação, percebe-se que, o 6º P do MD, incentiva aos compradores a propagarem as 

campanhas de modo a expandir os negócios, e fazer com que seja comentado, avaliado e se tornando relevante para os clientes. Já no 7º P 

sobre a personalização, fideliza consumidores e atrai novos clientes. Focando no relacionamento com o grupo-alvo de clientes que já́ 

conhece a empresa e filtra melhor a comunicação para especificar e objectivar os seus clientes-alvo. E por último o 8º P sobre a Precisão, 

que tenta se analisar no que deu certo e no que pode ser melhorado, visto que este é o passo final do ciclo. Neste contexto, percebeu-se a 

partir das entrevistas e tabela 29 da análise documental, que a empresa em estudo, faz o uso destes P’s. 

Outra estratégia que facilita a retenção dos clientes é a segurança do aplicativo da empresa para efectivação das compras online, visto que, 

para empresas que fazem uso de aplicativos é imperioso a segurança dos dados do cartão usado para pagamentos e informações do cliente 

que permite a compras online. Neste caso, de acordo com os dados recolhidos nas entrevistas e tabela 29 da analise documental, deu para 

perceber que a empresa em estudo faz o uso do mobiApp para facilitar o processo de compras online, e que ate hoje o aplicativo não 

possibilita o pagamento online por meio do próprio aplicativo da empresa, neste contexto, os dados fazem perceber que a empresa recorre 

a sistema de Internet Banking como opção de pagamento, ou depósitos e ou transferências, onde a posterior o cliente faz o envio via email, 

ou algum endereço estipulado pela líder da empresa. contudo, também percebe-se que, se o aplicativo da empresa permitisse o pagamento 

online, a empresa necessitaria em apostar bastante em melhorias e manutenção dos sistemas de segurança, e para isso maior parte de 

investimento das empresa vai para essa área, de modo a criar satisfação de clientes e segurança nos dados que os clientes vão inserindo na 

plataforma, e isto fará da plataforma, uma plataforma confiável, sem contar com as opções de activação e desactivação de comercio 

electrónico que o banco dispõe. No entanto estas opções ajudam bastante para protecção do património do cliente e da acreditação da 

empresa. Por isso que o autor reforça a ideia das empresas que possibilitam o pagamento por via do seu sistema, tentem garantir a segurança 

dos dados de pagamentos dos clientes na internet (Moreira, 2016). Deste modo, a empresa em estudo no momento não necessita de redobrar 

as medidas relacionadas ao pagamento, pelo facto do seu aplicativo não ter a opção para efectivação de pagamentos.  

5.3.2 Incentivos dados pela empresa face as compras online 

De acordo com a tabela 20, percebe-se que as entrevistadas concordam que a empresa dá incentivos quando as compras são efectuadas, e 

que não existe outro método de compra na empresa que não seja online. Do mesmo modo, também se verificou na análise documenta 

apresentada na tabela 29, que existem incentivos dados pela empresa e esses são partilhados nos grupos de WhatsApp e a revista da empresa 

também apresenta incentivos e níveis que os clientes podem alcançar.  Por outro lado, falando ainda dos incentivos, percebeu-se que 

existem vários e de acordo com os dados da entrevista, e analise documenta, percebe-se que esta parte dos incentivos é a melhor parte que 

os clientes gostam. Contudo, os incentivos começam desde a formação do novo demostrador (cliente intermediário), ate a última etapa 

(Líder Gold) e são vários. 

Quanto aos incentivos que empresa dá, segundo todas as líderes, os incentivos vão de acordo com os níveis onde os clientes intermediários 

ganham quando alcançam um dos níveis pré-estabelecidos pela empresa. Também existe um programa de novo demonstrador, ou seja, o 

novo cliente intermediário, que nos primeiros três meses a empresa da a facilidade de adquirir diversos brindes. se este conseguir cumprir 

as metas pré-estabelecidas pela empresa onde em cada um dos três meses existe uma meta e o seu respectivo incentivo após o alcance de 

níveis durante os três meses consecutivos o cliente ganha um kit juntamente com um certificado de reconhecimento.  
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Existe outro tipo de incentivo, relacionado a efectivação de compras em um valor estipulado pela empresa, que se durante os primeiros 

três meses ou é um dos primeiros três meses, e se o cliente conseguir alcançar esse nível de vendas, terá a chance de adquirir um kit a um 

preço simbólico, que permitirá ao novo cliente iniciar o seu negócio e obter o lucro.  

Outro incentivo, segundo (P2; P3) são incentivos de kits surpresas que aparecem no MobiApp da empresa, como também os incentivos 

feitos com produtos, onde a empresa possibilita ao cliente na compra de um artigo, puder efectuar compra de outros artigos a preço 

reduzido. Contudo, alem de incentivos dados pela empresa, as líderes também tem dado incentivo em seus grupos como forma de atingir 

as suas metas e incentivar as compras.  

Neste contexto, a tabela 30 demostra o motivo que leva os clientes intermediários a efectuarem compras dos produtos desta marca, onde 

as respostas dos inquiridos ajudam a perceber sobre alguns incentivos que invocam a compra por partes dos clientes. Deste modo, de 

acordo com a tabela 30, dos 200 clientes intermediários inquiridos, fizeram a escolha de acordo com as alternativas e sua realidade como 

comprador de produtos da empresa em estudo.  

Onde, 88,5% (177 inquiridos) dos inquiridos, compram produtos para a revenda e 11,5% (23 inquiridos) não compram produtos desta 

marca para revender. Já 75% (150 inquiridos) dos inquiridos compram produtos por causa do mobiApp que a empresa tem, ser um 

aplicativo seguro e somente 25% (50 inquiridos) não compra produtos desta marca por causa do aplicativo. Quanto a existência de 

promoções, 86% compram e os restantes 14%, número correspondente a 28 inquiridos não compra produto desta marca pelo facto de 

existirem promoções. No entanto, de acordo com a tabela 29 da análise documental, verificou-se a existência das promoções e outros 

incentivos relacionados a promoções conforme o anexo IV demostra. 

 

Já 76% dos inquiridos, número correspondente a 152 clientes intermediários compram produtos dessa marca pelo facto dos produtos terem 

garantia, ao passo que os restantes inquiridos com cerca de 24% dos inquiridos, número correspondente a 48 inquiridos não compram 

produtos desta marca pelo facto dos produtos terem garantia. No entanto, o anexo II, sobre a revista electrónica, demostra que existe 

garantia dos produtos que a empresa vende, e durante a análise documental, verificou-se existência de imagens nos grupos de WhatsApp 

e também nas imagens de revistas enviadas ao grupo de WhatsApp relacionados a garantia dos produtos.  

 

Quanto a qualidade, 75,5% dos inquiridos número corresponde a 151 inquiridos compram produtos desta marca pelo facto dos produtos 

terem qualidade, ao passo que 24,5% dos inquiridos, número correspondente a 49 inquiridos não compram produtos desta marca pela 

qualidade que o produto tem. Quanto a durabilidade, 86,5% dos inquiridos número corresponde a 173 inquiridos compram produtos desta 

marca pelo facto dos produtos terem durabilidade, ao passo que 13,5% dos inquiridos número correspondente a 27 inquiridos não compram 

produto desta marca pela durabilidade dos produtos. Quanto a marca, 70% dos inquiridos número corresponde a 140 inquiridos compram 

produtos desta marca pelo facto dos produtos serem produtos desta marca, ao passo que 30% dos inquiridos número correspondente a 60 

inquiridos não compram produto desta marca pela marca do produto. Quanto a confiança, 75% dos inquiridos número corresponde a 150 

inquiridos compram produtos desta marca pela confiança, ao passo que 25% dos inquiridos número correspondente a 50 inquiridos não 

compra produto desta marca por confiança. 

 

Quanto a detalhes de informação, 72% dos inquiridos número corresponde a 144 inquiridos compram produtos desta marca pelo facto dos 

produtos apresentares informação detalhadas sobre o produto, ao passo que 28% dos inquiridos número correspondente a 56 inquiridos 

não compram produtos desta marca pelo facto dos produtos apresentarem informações com detalhes. 

Quanto a divertimento associado a compra, 71,5% dos inquiridos número corresponde a 143 inquiridos compram produtos desta marca 

como forma de diversão associada a compra, ao passo que 28,5% dos inquiridos número correspondente a 57 inquiridos não compra 

produto desta marca pela por diversão. 

 

Relativamente a variedade de produtos, 69,5% dos inquiridos número corresponde a 139 inquiridos compram produtos desta marca pelo 

facto da empresa ter variedades de produtos, ao passo que 30,5% dos inquiridos número correspondente a 61 inquiridos não compram 

produto desta marca pela variedade dos produtos. 

 

Quanto a vídeos de demostração, 68,5% dos inquiridos número corresponde a 137 inquiridos compram produtos pelo facto de existir vídeos 

de demostração dos produtos, ao passo que 31,5% dos inquiridos número correspondente a 63 inquiridos não compram produtos desta 

marca pelo facto de existir vídeos de demostração dos produtos. 

Neste contexto, percebe-se que a empresa incentiva os clientes a comprarem os seus produtos usando diversos incentivos que vai desde 

prémios, ate a qualidade e garantia dos produtos. 

 

5.3.3 Apelos emocionais que a empresa usa para os seus clientes intermediários 

Todos os participantes da entrevista de acordo com a tabela 21, concordam que existem apelos emocionais que a empresa usa como forma 

de alcançar os seus clientes intermediários. Esses apelos emocionais estão ligados a imagens ilustrativas que apelam o convívio, tempo 

limite de compra, produtos com qualidade lógica racional, depoimento de testemunhos, a logomarca, apelo a sinceridade, a qualidade, 

estética, a mudança de vida, vídeos de demonstração com explanação de como usar o produto e ou, como o produto facilita o nosso trabalho, 

como no caso dos cortadores de alimentos.  

Quanto ao apelo a sinceridade, o gráfico 26, reforça a afirmação das líderes sobre esse apelo, demostrando que 69% dos inquiridos, 

concordam totalmente que a empresa é transparente com os seus clientes intermediários, com relação a capacidade e maneira de uso dos 

seus produtos. No entanto, 28% dos inquiridos, simplesmente concordam com a afirmação. Portanto, percebe-se que quase todos os clientes 
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intermediários concordaram com a afirmação relacionada a transparência que a empresa tem com seus clientes intermediários. Deste modo, 

podemos dizer que existe esse tipo de apelo emocional. Visto que de acordo com a tabela 29 da análise documental, verifica-se que as 

imagens ilustrativas enviadas no grupo, demostram para que servem o produto e onde não se pode usar, e o anexo IV, na imagem IV.XIII 

comprova que existe um sinal onde mostra que o produto não vaio ao microonda. 

 

Quanto ao apelo a estética, o gráfico 25 ilustra o resultado da afirmação sobre apelos emocionais com uso de imagens ilustrativas de como 

fazer o uso do produto e ou diversas formas de arrumação. No entanto, 71,5% dos inquiridos, concordou totalmente com a afirmação e 

26,5% dos inquiridos simplesmente concordaram com a afirmação. Portanto, percebe-se que grande parte dos clientes intermediários 

concordou que existe esse tipo de apelo emocional ligados a estética, onde são apresentadas imagens dos produtos demostrando diversas 

formas de organização e uso do mesmo. Do mesmo modo, a tabela 29 da análise documenta comprova a existência deste apelo, a imagem 

do anexo IV.XIII demostra que existe este apelo, assim como o anexo II sobre a revista electrónica da empresa também comprova a 

existência deste apelo. 

Quanto ao apelo a logo marca, a empresa disponibiliza em todos os produtos a logomarca da empresa, onde em cada peça do produto é 

visível a sua logomarca, contribuído assim na publicidade dos seus produtos. No entanto, o gráfico 24 demostra que grande parte dos 

clientes intermediários concordou que existe esse tipo de apelo emocional ligado a logomarca da empresa, que esta presente em todos os 

produtos que a empresa comercializa com nenhuma discordância por parte dos inquiridos. Do mesmo modo, a tabela 29 da análise 

documental comprova a existência deste apelo e o anexo II e II e IV também se verifica a existência da logomarca. 

Deste modo, o autor Gobe (2002), reforça na ideia com uso dos dez mandamentos da marca emocional para atrair, reter, fidelizar, conseguir 

sobreviver no mercado competitivo e vender a sua marca. No entanto alguns dos dez mandamentos usados na empresa em estudo são os 

seguintes: Da Honestidade à Confiança (2° Mandamento): “A honestidade é esperada. A confiança é envolvente e íntima”. Neste caso, se 

a empresa em estudo for honesta para com os seus respectivos clientes, será estabelecida uma confiança que chega a envolver o cliente 

ainda mais com a marca, levando a acreditação da marca para o sucesso.  

Quanto ao mandamento Da Notoriedade à Aspiração (5° Mandamento): “Ser conhecido não significa que você também seja amado!”. 

Neste caso, é imperioso que a empresa compreenda, mesmo que um consumidor conheça a marca, isso não significa que esta marca seja a 

preferida do cliente. Por isso para aproximar os clientes e fazer com eles alem de conhecerem a marca também tenham uma relação 

emocional com ela. Ou seja, a empresa deve perceber o que o cliente quer, suas ambições e tentar enquadra-las. Quanto ao mandamento 

Da Identidade à Personalidade (6° Mandamento): “Identidade é reconhecimento. Personalidade é sobre carácter e carisma!”. Neste caso, a 

marca da empresa em estudo é uma identidade reconhecida pelos consumidores e elas podem ser diferenciadas umas das outras de acordo 

com a qualidade e experiência adquirida pelos consumidores. Contudo, a personalidade é o caracter e o carisma é o que a empresa usa para 

criar a sua identidade. Quanto ao mandamento Da Função ao Sentimento (7° Mandamento): “A funcionalidade de um produto refere-se 

apenas a qualidades prática ou superficial. O design sensorial é sobre experiências”. 

 Deste modo, as funcionalidades de produtos da empresa em estudo são vistas de acordo com a qualidade, desempenho e qualidade que 

este produto tem e com isso gera sentimento de satisfação para o consumidor. Quanto ao mandamento Da Ubiquidade à Presença (8° 

Mandamento): “Ubiquidade é vista. A presença emocional é sentida”. Neste caso, a marca da empresa em estudo cria uma relação 

emocional entre o consumidor e a marca. E se a marca for de qualidade os consumidores aderem a ela, gerando assim um sentimento de 

satisfação aos consumidores, que alavanca a um laco de fidelidade com a marca. Quanto ao mandamento Da Comunicação ao diálogo (9° 

Mandamento): “A comunicação é reveladora. Diálogo é compartilhar”. Neste caso, a comunicação é a ponte de adesão de clientes, onde a 

empresa em estudo revela a sua marca que leva ao diálogo através das redes sociais e outras ferramentas de comunicação, onde se faz a 

partilha de informações entre a empresa e o consumidor com relação ao produto que a empresa vende.  

E por último, quanto ao mandamento Do Serviço ao Relacionamento (10° Mandamento): “O serviço está vendendo. Relacionamento é 

reconhecimento”. Neste caso, este último mandamento, visa a estabelecer um relacionamento continuo entre a marca e o consumidor. Onde 

a empresa em estudo pretende vender a sua marca reconhecida para o cliente (Gobe, 2002, p.37, nossa tradução).  

Por outro lado, alem dos dez mandamentos emocionais, outros autores também reforçam na ideia sobre a logomarca como sendo uma 

alavanca para o sucesso de uma empresa, onde a empresa oferece o que a própria logomarca promete e ou significa, e na percepção que 

ela deixa nas experiências que o cliente adquire em cada vez que ele se conecta com a marca (Miles, 2021; Aaker, 2014). Deste modo, a 

logomarca é uma componente indispensável para alavancar uma empresa, atrair e reter os clientes e fideliza-los, visto que o sucesso de 

uma empresa é feito de emoções, por outras palavras, para criarmos a nossa imagem devemos ser capazes de ganhar o coração do nosso 

cliente. Com relação ao aspecto emocional é imperioso reforçar a ideia com as palavras do autor Gobe (2002) que foca que “esquecer que 

a emoção humana é a chave para o sucesso neste mercado, é como esquecer que o oxigénio é o elemento mais importante para nossa 

sobrevivência” (p.21, nossa tradução). E a inteligência emocional tem como foco principal a confiança, visto que a confiança trabalha em 

conjunto com diversos tipos de jornada, pelo facto de ser a confiança a chave que impulsiona as nossas emoções que alavanca a tomada 

de decisão (Ryder, 2018). E os autores Robinette e Brand (2001) identificam que a confiança é a emoção que determina os negócios, deste 

modo, a confiança que as empresas alcançam vem do desempenho e esforço que as mesmas pretendiam adquirir.  

Apelo a produtos que ajudam a poupar tempo, espaço energia (P2). Ou seja, apelo a economizar. 
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"Não precisa nível académico e basta ter vontade e ser capaz. E isto afecta a parte emocional"(P1), ou seja, a empresa dá oportunidades a 

pessoas que não tem o nível Académico a fazerem parte do negócio, ou seja, não existe exigência por parte da empresa em termos de níveis 

académicos para que estes façam parte da empresa.  

Quanto aos apelos emocionais com relação à qualidade dos produtos, faz com que as pessoas adquiriram os produtos, visto que segundo a 

empresa o material não degrada, ou seja, segunda empresa o produto e para toda vida. Logo, a qualidade dos produtos ajuda na contenção 

de custos(P1). Este apelo a qualidade é reforçado pelos autores Kotler e Armstrong (2012) que explanam que outros consumidores preferem 

produtos com qualidade, melhor desempenho e recursos inovadores. Este apelo esta ligado ao factor “Valor, Satisfação e Qualidade” que 

é um dos factores que influencia o comportamento do consumidor, onde a partir da necessidade, os consumidores podem adquirir diversos 

produtos e serviços de acordo com as escolhas de compra pretendidas com as percepções do valor que os produtos passam. Onde estes 

valores são adquiridos após adquirir e utilizar o tal produto e os custos de aquisição do produto, a eficácia e rapidez em termos de entrega 

do produto (Kotler & Armstrong, 2015).  

 

Percebe-se, que para gerar valor ao cliente, a empresa deve fazer com que os clientes saiam satisfeitos apos a efectivação das suas compras, 

visto que, se o cliente estiver feliz e emocionalmente satisfeito este fara um comentário positivo sobre o produto que influenciara nas 

compras dos outros clientes. Alem disso, estes clientes satisfeitos repetirão as compras. A (P2) Também explana que a empresa aposta 

muito na qualidade do material, ou seja, dispõe de produtos que ajudam a preservar o meio ambiente visto que o material da empresa não 

é descartável, visto que o plástico é o maior poluidor do meio ambiente(P2).  

Logo, os produtos da empresa apelam à saúde conforme a imagem VIII do anexo IV demostra. Visto que não polui o meio ambiente. Mas 

também a empresa disponibiliza imagens de garrafas plásticas com imagem ilustrativa sobre ginástica apelando a saúde, onde beber água 

faz bem para a saúde e quando exercitamos precisamos de usar um material bom que não degrada a água.  Esse tipo de apelo, ajuda bastante 

na a atrair os clientes. Esta ideia é reforçada pelo autor Kayode (2014) onde a ferramenta embalagem, a visualização do produto identifica 

o produto e as variedades de produtos como a que incentivam o desporto, com apelos a saúde, dispõe de um significado para o tal produto, 

e isso impulsiona a compra por impulso, visto que a compra por impulso esta relacionado a aparência em que o produto se apresenta. 

 

Produtos com apelo ao amor, ou seja, a empresa dispõe de produtos imagens e desenhos que incentivam o amor(P1). No entanto, a imagem 

XIIII do anexo IV ilustra esse apelo. 

Produtos com tempo de limitação de compra, produtos com incentivos a arrumação, com utilidade logica e racional, ou seja, "Produtos 

para aprendizado dos pequenos em forma de brinquedos"(P1).  Para reforçar a ideia sobre produtos com apelo a aprendizagem que a 

empresa dispõe, faz parte de um dos factores que influenciam o comportamento do consumidor que o factor aprendizagem. Onde, 

aprendizagem também é um factor que pode influenciar na compra do produto, se um produto lançado pela empresa no mercado, estiver 

com melhores referência e propriedades para o consumidor, o influenciara para a compra deste produto (Solomon, et. All, 2006). No 

entanto, o gráfico 22 demostra que que a empresa dispõe de produtos com apelos lógicos e racionais, onde a maioria dos inquiridos 

concordou com a afirmação acima, e uma minoria dos inquiridos somente 1 inquirido discordou totalmente com a afirmação de existirem 

produtos com apelos emocionais lógicos e racionais na empresa. 

Apelo a mudança de vidas, visto que permite aos clientes fazer aí carreira (P2). 

Apelo ao reconhecimento, onde os clientes criam sentimentos emocionais de felicidade e incentiva a tornara-los fiéis a empresa. Visto que 

são poucas as empresas que usam esse tipo de apelo emocional, que na verdade funciona muito bem, conforme o gráfico 15 demostra, que 

inquiridos ficam felizes ao comprar produtos da empresa, onde os dados demostram que de todos inquiridos, somente uma minoria 

correspondente a 1% ficou na indecisão. Ou seja, não concorda e nem discorda com a afirmação acima. No entanto 99%, um número muito 

elevado concorda com a afirmação acima, onde 149 inquiridos concordam com a totalidade e 49 inquiridos somente concordam. 

 

Dispõe de produtos que apelam convívios, onde o gráfico 20 ilustra que a maioria dos inquiridos com cerca de 98,5% concordou com a 

afirmação sobre produtos disponíveis na empresa que incentivam ou apelam o convívio.  Onde, dos 98,5%, 71,5% concordou na totalidade 

e os restantes 27% concordou simplesmente com a afirmação. Neste contexto somente uma minoria com cerca de um inquirido discordou 

e os restantes com cerca de 2 inquiridos não concordou e nem discordou com a afirmação. 

"Cada produto da etapa vai se enquadrar em alguma coisa por exemplo por uma dona de casa que adora cozinhar. Podemos usar as panelas 

sim que é uma forma de cozinhar melhor para sua família ou de uma forma mais fácil para aquelas mulheres super prácticas" (P2). contudo, 

este tipo de apelo afecta emocionalmente as pessoas e fazem com que elas queiram adquirir. Este argumento é reforçado por um dos 

factores que influenciam, o comportamento do consumidor a percepção que também influencia nas compras, ou seja, se o cliente percebe 

através dos cinco sentidos: “visão, audição, olfacto, tacto e paladar”. Percepção em termos de selecção, interpretam, imagem, e percepção 

sobre um determinado produto cria interesse e acaba influenciando na compra do tal produto (Solomon, et. All, 2006, p.148). 

 

Na parte social, existem produtos utilidades para convívios em família, ou um amigo. Também dispõe de produtos para crianças que 

conservam melhor os alimentos das crianças (P2). Este argumento pode ser reforçado pelos factores que influenciam o comportamento do 

consumidor, como o factor necessidade, factores sociais e família, onde o factor necessidade pelo facto dos seres humanos terem muitas 

necessidades, deste modo o factor necessidade também se torna um motivo de compras (Solomon, et. All, 2006). 

 

 E quanto aos produtos da empresa que apelam os convívios sociais possam se tornar necessários para as famílias, e elas podem adquiri-

los por necessidade. Quanto as compras influenciadas por factores sociais, como os “pequenos grupos, a família e os papéis e status sociais 
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do consumidor” (Solomon, et. All, 2006, p.139). E quanto ao factor família, onde os membros da família podem influenciar fortemente 

nas compras, visto que as compras também são influenciadas pelo estilo de vida que cada família vive (Solomon, et. All, 2006). 

Apelos ao depoimento de testemunho, ajuda muito, visto de outras clientes consegui adquirir uma ideia após um testemunho de aluguem 

(P3; P5).  Deste modo, o gráfico 23 demostra que as respostas da afirmação sobre apelos emocionais que a empresa usa através de vídeos 

com depoimento de testemunhos, 71% dos inquiridos concordaram totalmente com a afirmação de existirem vídeos com depoimentos de 

testemunhos e cerca de 28% dos inquiridos, simplesmente concordam com a afirmação. Deste modo, percebe-se que, a maioria dos 

inquiridos concordou com a afirmação que existem apelos emocionais relacionados a depoimentos de testemunhos, e uma minoria 

desconheceu a afirmação e outra minoria ficou sem decisão de escolha. Isto é, não concordou e nem discordou com a afirmação. 

Os sorteios afectam as clientes emocionalmente, visto que incentiva na criação de um convívio bom ambiente entre as clientes e a empresa 

(P4). 

Neste contexto, os apelos emocionais geram satisfações aos clientes que estão ligados a diversos factores Segundo os autores Solomon Et. 

All. (2006), que vão desde factores emocionais, situações, tempo, qualidade, benefícios, entre outros. Visto que, para alguns dos clientes 

efectuam compras pela satisfação que esta ligada: a Experiências de compra, onde o cliente fica satisfeito com a oferta,  e esta oferta gera 

uma satisfação no cliente e impulsiona a outras compras futuras, no entanto a empresa em estudo oferece um brinde nas suas formações 

tentando satisfazer aquele clientes logo no inicio de modo que este impulsiona outras compras; quanto ao respeito pelo meio ambiente, as 

empresas que tem essa política de respeitar o ambiente, muitas das vezes conseguem atrair os seus clientes, visto que esta questão esta se 

tornando cada vez mais visíveis nas decisões de compra.  

 

A empresa em estudo, segundo a revista, assim como as respostas dadas pelas entrevistadas na tabela 21, percebe-se que a empresa dispõe 

de produtos que ajudam a preservar o meio ambiente, pelo facto do material da empresa não ser um material descartável, e como o plástico 

é o maior poluidor do meio ambiente, não sendo um material descartável e com garantia de uso para vida toda dada pela empresa, conforme 

as revistas do anexo II, demostra os termos de garantia dos produtos para a vida toda;  quanto a Factores pessoais, onde este esta ligado  ao 

senso de humor, pressão por causa do tempo em que o produto estará disponível ou com estoque limitado e a situação da necessidade do 

produto. Esses factores desempenham um papel importante na decisão de compra e no processo de escolha de um determinado produto e 

ou serviço pelo facto do produto estar disponível por período curto e a empresa em estudo faz uso deste apelo para impulsionar a compra. 

Visto que os consumidores dão preferência a produtos que estão disponíveis e são acessíveis (Kotler & Armstrong, 2012); quanto as 

informações da Web, onde alguns clientes antes da efectivação da compra, tentam obter alguma informação dos produtos que pretendem 

adquirir, e em alguns casos, a informação obtida se for satisfatória para o cliente faz com que a compra seja efectuada; ao sentimento, a 

imagem e promoções. 

 

O que a loja transmite para os seus clientes também incentiva na decisão de compras, e a empresa em estudo disponibiliza informações 

como imagens, vídeos ilustrativos, promoções de produtos em suas paginas de facebook, nos grupos de WhatsApp, youtube, Telegram e 

a pagina web principal da empresa; quanto a Satisfação, aqui o cliente não deve estar somente satisfeito antes da compra, mas também 

deve estar após a compra, isto é, com o uso do produto comprado, o cliente pode perceber, se este produto conseguiu satisfazer a sua 

necessidade ou se tem o mesmo desempenho conforme explanado no processo de compra. 

 

A empresa em estudo, tenta perceber o cliente antes da compra, para que este não escolha o produto errado, mas também após compra 

também vai ao encontro do cliente, de modo que o cliente consiga expressar a sua satisfação, se de facto o produto foi o esperado. Deste 

modo, percebe-se que no marketing o objectivo não é somente vender um produto em uma única vez, mas sim de vender mais vezes, não 

se preocupando somente com a compra, mas também com a pós-compra, de modo a gerar clientes satisfeitos, visto que o processo de 

satisfação é a chave indispensável para o sucesso de marketing, pelo facto da satisfação criar um relacionamento com o consumidor fazendo 

com que o cliente continue comprando no futuro.  

 

A empresa em estudo, procura satisfazer os clientes com os seus produtos usando diversos apelos emocionais. Visto que a emoção 

influencia bastante no comportamento do consumidor e resulta na compra. Onde, a decisão pode ser tomada tendo em conta nos aspectos 

como o prazer, alerta e ou dominância (Leite, Pereira, Melo, Rabelo & Bezerra, 2016). 

 

5.3.4 Avaliação feita pela empresa junto aos clientes e seus respectivos resultados 

De acordo com a tabela 22, percebe-se que a empresa tem feito avaliação junto aos seus clientes, sobre o uso da aplicação da empresa e 

também a partir das líderes, onde estas por sua vez, efectuam essa avaliação junto a seus clientes de diversas maneiras (P1; P2; P3).  

De acordo com (P2) a avaliação é feita quando o grupo faz o seu trabalho, faz o acompanhamento, procurando saber "com o cliente por 

que é que está a comprar aquele produto", visto que em alguns casos os clientes compram produtos errados, e isso ajuda a minimizar falhas 

e proporciona a satisfação do cliente ao comprar o produto certo, produto que ele precisa.  

Outra forma de avaliação feita é de verificar o nível de desistências, e a causa raiz da desistência, o nível de satisfação dos clientes e 

insatisfação, de modo a não culminar nas desistências e essa avaliação é feita usando diversos recursos tecnológicos [ara casos de cientes 

distantes, e as vezes nas reuniões presenciais e muitas vezes durante o acompanhamento (P1; P2; P3).  
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Com o uso da rede social Facebook a distribuidora avalia satisfação e insatisfação dos clientes por via da página do Facebook da 

empresa(P2). Visto que o facebook permite o que os clientes façam comentários e demonstrem as suas insatisfações, necessidades, 

satisfações isso ajuda a empresa a ficar "a par de situações que nós nem sabíamos de pessoas estavam sendo enganadas e tudo mais. […] 

tentamos mostrar os direitos que o cliente tem. Então estes são alguns resultados das avaliações junto aos clientes"(P2). 

Outros resultados das avaliações que outras vezes são positivas, como no caso de brindes e incentivos que a empresa da aos clientes. Isso 

gera grande satisfação e culmina em elogios nas redes sociais, assim como na página de facebook da empresa (P3). E outras avaliações são 

feitas “através de inquéritos” disponibilizado pela empresa e as líderes fazem a nível dos seus grupos de gerentes e clientes intermediários 

(P4; P5). 

Deste modo, ainda segundo (P3), “Os resultados e todas as avaliações que a empresa faz junto aos clientes ajudou muito a obter resultados 

e melhorar os serviços de um modo positivos”. Contudo, percebe-se que a empresa tenta sempre melhorar os seus serviços de modo a 

satisfazer os seus clientes. 

5.3.5 Mecanismos de avaliação que a empresa usa para avaliar a satisfação dos seus clientes com relação aos produtos que a 

empresa vende 

 

Conforme a tabela 23, deu para perceber que, os mecanismos de avaliação que empresa usa para avaliar a satisfação dos seus clientes com 

relação aos produtos que empresa vender são: Verificação de volumes de compra pela aplicação da empresa visto que todas as compras 

são feitas vi essa aplicação e quanto foi o maior número de venda maior a satisfação dos clientes visto que ir um cliente efectuou a compra 

de um determinado produto se este o satisfaz logo avaliar a satisfação dos seus clientes a empresa verifica Qual dos produtos têm mais 

saída e qual tem menos saída logo a empresa poder analisar além da satisfação os porquês da insatisfação e tentar criar melhorias para quê 

linha de saia sempre satisfeito (P1; P3). No entanto, de acordo com a tabela 29 da análise documental, verificou se que o mobiApp dispõe 

da possibilidade de verificação sobre o desempenho de cada cliente e controle da sua progressão, ou seja número de recrutas, volume de 

compras, etc. 

Outro mecanismo esta ligado aos grupos pertencentes a líderes, que poderá ser feita a avaliação usando o método de acompanhamento, 

visto que para alguns grupos não se deve abandonar o cliente ,ou seja, o grupo deve criar esse tipo de prática de ligar aos clientes, mandar 

mensagens e perguntar se está feliz com a compra, se o que comprou é o que  esperava, se esse produto serve e se possível pedir a sugestão 

do cliente com intuito de melhorar indiferente aspectos tanto na parte dos produtos da área de atendimento assim como na parte do 

acompanhamento (P1). 

Outros mecanismos são: As redes sociais; o MobiApp; chamadas telefónicas; grupos de WhatsApp; e conversas boca a boca, têm 

contribuído bastante para empresas visto que a partir delas pode-se avaliar a satisfação com relação aos produtos que a empresa vende (P4; 

P5; P2). 

Contudo, a partir do gráfico 2, pode-se avaliar a satisfação dos seus clientes com relação aos produtos que a empresa vende, visto que o 

gráfico demostra a permanência dos clientes na empresa em intervalos anuais, logo, pode-se perceber, que a maioria dos inquiridos esta na 

empresa entre 4 a 1 ano. Logo isso demostra que a permanência esta ligada a satisfação, visto que, se o cliente não esta satisfeito desiste 

do negócio. No entanto, para reforçar ainda mais a satisfação dos clientes pelo facto de outra parte dos clientes com cerca de 22% estão na 

empresa num intervalo de 5 a 9 anos, no entanto 26% estão a menos de um ano e somente 5,5% esta a mais de 10 anos. Deste modo, os 

dados demostram que o número de clientes tem vindo a subir a cada ano que passa. 

 

Categoria C: PERCEPÇÃO DOS CLIENTES FACE AS COMPRAS ONLINE 

5.4.1 Incentivos que a empresa dá como forma de reconhecimento aos clientes fiéis 

Conforme a tabela 24, deu para perceber que, existem diversos incentivos que a empresa dá como forma de reconhecimento, e alguns dos 

incentivos partem dos grupos das líderes.  

De acordo com (P1; P2; P3; P4; P5), o reconhecimento tem sido um dos grandes incentivos, visto que vai além de bens materiais e não 

tem preço. Existe reconhecimentos que empresa da aos clientes que conseguem atingir os diversos níveis, isto é cada etapa desde um 

simples cliente até se tornar gerente e a seguir uma líder. Isso depende muito do empenho de cada um. Contudo, de modo a comprovar a 

existência desse incentivo relacionados a níveis, o anexo IV demostra algumas imagens com explanações sobre estes níveis e seus requisitos 

necessários para o alcance do mesmo. 

Outra forma de reconhecimento, que a empresa da são as viagens, dinheiro e outros produtos que vão desde "electrodomésticos, carteiras, 

telefones e ou relógios, uma vasta gama de produtos" (P3).  

A nível das líderes, os incentivos de reconhecimento dos clientes fiéis parte dos brindes até electrodomésticos, mas isso depende de 

criatividade de cada líder, cada gerente e até mesmo cada cliente intermediário. Visto que, os clientes intermediários têm tido seus recrutas 

que fazem parte da sua árvore, onde cada um tenta dar o seu melhor. Contudo, o gráfico 19, demostra que, a empresa reconhece e atribui 

prémios como forma de reconhecimento, com cerca de 99% de respostas positivas e somente 2 inquiridos discordaram com a afirmação, 
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onde 1 discordou simplesmente e outro discordou na sua totalidade.  Neste contexto, percebe-se que existem incentivos que a empresa da 

aos clientes fiéis. 

5.4.2 Avaliação sobre a satisfação dos clientes intermediários face as compras online por meio do sistema da empresa 

Conforme a tabela 25, deu para perceber que, todas as entrevistadas, concordam que a empresa faz a avaliação sobre a satisfação dos 

clientes intermediários face as compras online, e todas elas culminam que tem sido muito positivo e facilitador para eles. E essa avaliação 

é feita de diversas formas, uma delas é feita a partir das líderes, que por sua vez as líderes fazem junto a seus clientes e suas gestoras. Já a 

empresa alem de fazer a avaliação junto as suas líderes, de modo a saber o que os clientes falam, visto que a líder tem mais contacto com 

os clientes, ou seja, é a base de contacto com os clientes e as vezes essa base é criada via suas gestoras. No entanto, a empresa alem dessa 

avaliação junto as líderes, disponibiliza inquéritos na página de facebook de modo a avaliar a satisfação dos clientes face as compras online 

que a empresa disponibilizou. 

A avaliação por meio do sistema é feita a nível de vendas, “[...] sistema mostra quem comprou mais, o que comprou. Então a satisfação é 

vista no próprio mobiApp” e se “Se o cliente compra é porque esta satisfeito” (P1). Neste contexto, quanto maior for o nível de vendas de 

um determinado produto, significa que a satisfação do cliente é positiva, ou seja, o cliente esta satisfeito. E para os produtos que não tem 

muita saída, tenta se ver os motivos, visto que existem diversas formas de avaliar a satisfação, cada artigo tem a sua utilidade, as vezes a 

satisfação esta ligada a preços, promoções dos produtos, necessidade, entre outras. Um produto pode não sair muito, porque o preço é 

elevado, isso não significa que o produto não é bom, ou o cliente não esta satisfeito com a qualidade, isso pode se dizer que o preço do 

produto não vai de acordo com o bolso de certos clientes (P1; P2; P3; P4; P5). 

Quanto as compras online (P1) é efectuada pelo mobiApp, os clientes comentam nas redes sociais como no caso do facebook, e expõe 

sobre o quão ajuda no controle das vendas e compras e também no gerenciamento dos seus recrutas e sua redes sociais. E também sugerem 

algumas opções que gostariam que o sistema tivesse, que contribuirá mais na satisfação deles. Visto que, quanto mais o sistema facilita a 

vida dos clientes, mais vantagem competitiva a empresa tem no mercado. Outro facto não menos importante, é pelo facto de existirem 

“inquéritos” que a empresa usa em suas páginas de facebook, também ajuda na avaliação das satisfações das compras que os clientes 

efectuam, lembrando que não existe mais compra na empresa que não seja no aplicativo, logo não existe compra que não seja online (P3). 

Os clientes fazem comentários tanto nas redes sociais, nas formações, nos encontros, sobre o aplicativo mobiApp, e como ele facilita a sai 

vida. Visto que permite fazer a verificação da disponibilidade dos produtos e não requer que o cliente se desloque para a loja, semente para 

adquirir esse tipo de informação, economizando assim, gastos desnecessários, espaço e tempo. No entanto a empresa consegue a partir do 

sistema fazer a verificação de compra efectuadas pelos clientes a nível de vendas de cada um dos dias, número de usuários activos e online, 

facilitando assim na verificação da aderência ao aplicativo, a Verificação de brindes no aplicativo por parte dos clientes facilita a empresa 

em saber que os clientes aderem muito aos incentivos que eles proporcionam quendo estes atingem os níveis.  E também facilita na 

organização da empresa em saber o que cada um tem por receber e com isso surgem ideias de alguns clientes fortes que a empresa descobre, 

e cria estratégias exclusivas que podem ser ajudar a fazer com que esse cliente comece a fazer carreira. Logo, esse todo percurso e 

facilidades que o aplicativo traz, facilita na avaliação contribuindo assim na avaliação sobre a satisfação dos clientes por meio do aplicativo 

(P1; P2).  

Para avaliar a satisfação, o gráfico 2 demostra que os clientes da empresa estão satisfeitos, visto que a sua permanecia na empresa pela 

maioria dos inquiridos é a mais de 1 ano. Onde cerda de 46,5% dos inquiridos, e 22% estão entre 9 a 5 anos, 5,5% a mais de 10 anos e os 

restantes de 26% estão a menos de 1 ano, logo, da para perceber que mais de 70 % dos inquiridos esta na empresa a mais de 1 ano.  

 

5.4.3 Apoio que a empresa da aos clientes para facilitar o processo de compras online via sistema de compras que a empesa usa 

Conforme a tabela 26, deu para perceber que, as entrevistadas concordam que a empresa apoia aos clientes com uso de internet gratuita na 

rede de Vodacom, em termos de envio de encomendas para as províncias, disponibilidade de vídeos de demostração de uso de sistema, 

formações presenciais e online como apoio aos clientes que estejam nas províncias ou não possam comparecer nas formações presencias 

por diversos motivos. Deste modo o apoio dado, facilita muito o processo de compra dos produtos pelos clientes e também no processo de 

venda de produtos pela empresa. 

Contudo, a empresa também apoia os seus clientes em diversas maneiras, uma delas é de disponibilizar os vídeos de demostração de uso 

do sistema conforme verifica-se na tabela 29 da análise documenta e no anexo III e IV ilustra. Contudo, isso tem ajudando ao cliente a 

efectuar as suas compras sem muito desperdício de tempo e não culminar na desistência dos mesmos por não saber usar o aplicativo. Então 

de modo a facilitar e evitar problemas desta natureza, a empresa disponibiliza vídeos que ajudam e facilitam o processo de compra. Alem 

de vídeo, a empresa dá formações presenciais e online para clientes que não podem participar presencialmente, ou por estarem distantes 

também tem essa facilidade de participar online (P1; P2; P4).  Estes apoios estão ligados ao fluxo da comunicação verificar ou discedente, 

onde o autor Lima (2007) define como sendo um tipo de fluxo ligado a comunicação formal, visto que a mensagem e a informação 

obedecem uma determinada hierarquia, que vai neste caso do topo para a base. Neste contexto, alem as líderes, recebem informações, 

formações da empresa que por sua vez elas transmitem a suas gerentes, e outra partem das gerentes para o grupo da arvore da gerente. 

Outro tipo de apoio dados aos clientes a partir das suas líderes e gestoras, é sobre envio de produtos comprados, para as províncias. Isso 

porque a empresa não faz serviços de entrega, então as líderes facilitam no processo de envio para as províncias em coordenação com o 

próprio cliente (P1; P2; P3) 

E outro apoio dado pela empresa é que a aplicação é gratuita, não requer que a pessoa compre para poder usar. Também apoia em termos 

de Internet, visto que o sistema é online e necessita de internet para aceder, então a empresa apoia com uma internet gratuita, para todos os 

clientes que usam a operadora movem Vodacom, tornando assim um sistema com uso grátis (P1; P2; P3; P4; P5). 
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Contudo, o gráfico 13, demostra que a empresa apoia aos clientes e facilita as suas compras por meio do sistema da empresa, visto que 

para a maioria dos inquiridos, as compras online sempre serão a opção principal de compras pelos clientes intermediários, primeiro porque 

não existe outro método de compra dos produtos da empresa que não seja online, segundo pelo facto da maioria dos inquiridos com 76% 

deles, concordam totalmente com a afirmação. No entanto, 23% dos inquiridos, simplesmente concordam que será a opção principal para 

a compra dos produtos da empresa e somente 1% dos inquiridos, número correspondente a 2 inquiridos ficaram na indecisão. Deste modo, 

percebe-se que uma minoria, ou seja, dos 200 inquiridos, somente 2 inquiridos não concordaram e nem discordaram com a afirmação 

acima, ao passo que os restantes concordaram de uma forma simples e outros correspondente a maioria concordaram de uma forma total.  

5.4.4 Reacção dos clientes após recebimento de algum prémio de reconhecimento após a efectivação da compra online 

Conforme a tabela 27, deu para perceber que as respostas de todas as entrevistadas quanto a reacção, tem sido muito satisfatória, todas 

ficam alegres, visto que todos gostam de ser reconhecidos, mesmo que não seja em brindes, não importa se for por meio de brindes, 

prémios, ou mesmo somente o amuniciamento do seu nome é muito satisfatório, ainda se este reconhecimento vier da empresa torna-se 

mais emocionante. E isso incentiva bastante em continuar na empresa (P1; P2), visto que não é qualquer empresa que faz isso, muitas delas 

não usam esse tipo de estratégia de reconhecimento(P2). As pessoas sentem mais vontade de comprar os produtos, para revenda ou uso 

pessoal (P2). Visto que a relação que a empresa cria para com os seus clientes intermediários é de aproximação. Deste modo, percebe-se 

que o reconheci mento ajuda bastante na satisfação emocional dos clientes da empresa, fazendo com estes se tornem fiéis a empresa. 

 

5.4.5 O que a empresa pode fazer para melhorar as suas vendas, atrair mais clientes e satisfaze-los 

Conforme a tabela 28, deu para perceber que, todas as entrevistadas culminam com a ideia de que a empresa para melhorar as suas vendas, 

atrair mais clientes e satisfaze-los deve trazer novos produtos, ou seja, deve inovar os seus produtos (P1; P2; P3; P4; P5). Visto que, 

segundo (P1) a inovação trará mais clientes e mais desenvolvimento para a empresa. A ideia sobre novos produtos, esta ligada a Estratégia 

de Crescimento, onde este tipo de estratégia é quando o ambiente ou situação encontra-se favorável para empresa, possibilitando a 

transformar em oportunidades, como a de lançamento de novos produtos e ou serviços de modo a aumentar o volume de vendas (Oliveira, 

2007). 

Contudo, a partir da tabela 31, podemos perceber que os clientes intermediários efectuam compras dos produtos, com diversos propósitos, 

para revenda com cerca de 88.5% de respostas positivas, para ofertar alguém com cerca de 48% de respostas positivas, para a colecção 

com cerca de 38% de respostas positivas, e também para o uso pessoal com cerca de 78,5% de respostas positivas. Neste contexto, é 

imperioso que a empresa inove os seus produtos para que sempre ocorra vendas dos produtos de modo a tingir os propósitos dos 

consumidores e gerar lucro para empresa. 

Outra forma de melhorar é de melhorar a questão da língua nas revistas e no sistema de compra online, visto que estamos em Moçambique, 

onde a língua oficial é portuguesa, devíamos ter revistas e nosso aplicativo também devia ter opção de alteração de língua inglesa para a 

língua oficial do país para os clientes que não perceber a língua inglesa, e isto facilitaria aos clientes em termos de percepção do que a 

revista e o que o sistema diz (P3; P4). Também poderia “[…] resolver a questão dos brindes”, visto que os brindes demoram muito para 

chegar (P2). 

Outra melhoria, seria “[…] ser reconhecida no mobiApp” (P2). Também se tivesse opções de delivery dos produtos no próprio sistema, 

onde o cliente pague a empresa para que esta faca entrega dos produtos. Outra melhoria que podia ser feita está relacionada a opções de 

pagamento via o próprio sistema (P2; P5).  

Quando falamos em pagamento electrónico, estamos a falar em efectuar um pagamento sem dinheiro físico ou cheque em forma de papel. 

Deste modo, para reforçar a sugestão das entrevistas os autores Kotler, et. All. (2021), explanam também que “o banco digital  e o 

pagamento sem dinheiro aumentaram em volume” (p.72). Visto que, com a evolução das tecnologias e dos cartões de crédito permitiu a 

criação do comercio electrónico, cujo o principal objectivo foi de “apresentar e vender produtos”, sem precisar de sair de casa, e todas 

informações desejadas são obtidas na loja virtual (Torres, 2011, p.40). Contudo, o mobiApp da empresa dispõe de muitas informações 

desejadas pelos clientes, mas somente a opção de pagamento ainda não existe conforme as entrevistas expõe na tabela 28 e a tabela 29 da 

análise documental, onde verificou -se que o mobiApp não dispõe uma opção de pagamento dentro de próprio mobiApp. Se existe essa 

opção facilitaria a parte do pagamento, onde com o uso de catão de credito os clientes que não tem valores disponíveis poderia usar o 

credito dos seus cartões para adquirir os produtos, também facilitaria em acumular valores nas suas contas, como forma de um pré deposito 

e também em termos de não ter que usar outras ferramentas como internet bankig , transferências via ATM, e outras formas para efectivação 

de pagamento, também não necessitaria de fazer o envio via email ou para o endereço pré-estabelecido pela empresa para questões de 

confirmação de pagamento.   

Contudo, é imperioso realçar que a empresa, ao facilitar aos clientes o uso dos cartões de crédito, assim como de pagamentos, pré depósitos, 

necessitaria de reforços de segurança do mobiApp, assim como do sistema e base de dados de pagamentos, visto que os sistemas de 

pagamentos electrónicos via internet exige que a segurança seja reforçada, pelo facto da segurança cada vez mais estar se tornando um 

assunto de interesse dos usuários (Torres, 2011, p.40). Por isso, muitas empresas apostam bastante em melhorias e manutenção dos sistemas 

de segurança, e para isso maior parte de investimento vai para essa área. De modo a criar satisfação de clientes e segurança de que os seus 

dados estão a sendo inseridos em uma plataforma confiável, sem contar com as opções de activação e desactivação de comercio electrónico 

que o banco dispõe. No entanto estas opções ajudam bastante para protecção do património do cliente e da empresa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se iniciou o trabalho de pesquisa, constatou-se que a comunicação digital é inegavelmente um domínio ideal para a investigação 

científica e uma área pouco explorada no contexto moçambicano e se torna relevante estudar uma vez que as empresas demandam mais as 
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TIC’s e o processo de compras online. E que por isso foi importante estudar sobre “Estratégias de Marketing Emocional – uma análise à 

comunicação desenvolvida para influencia de compras online: estudo da empresa de produtos plásticos ABC”. 

Diante disso a pesquisa teve como objectivo geral, analisar os apelos emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras 

online. Constata-se que o objectivo geral foi atendido porque efectivamente o trabalho conseguiu demostrar que o marketing emocional 

usado pela empresa contribui bastante na atracção e retenção dos clientes, e uma vez sendo clientes que efectuam compras online, para que 

eles se interessem pelo produto, ou para que haja interesse por parte dos clientes, é facilitado quando na comunicação há um reforço do 

marketing emocional. No entanto, a empresa em estudo, faz o uso do marketing emocional para reforçar a comunicação com os seus 

clientes. 

Contudo, o estudo teve três questões de investigação seguintes: I): Como é feita a comunicação online entre a empresa e clientes? II) 

Quais são os apelos emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online? III) Qual é a percepção dos clientes 

face ao processo de compras online? 

Quanto à questão de investigação número I): tendo em conta os resultados discutidos e apresentados, percebe-se que os processos 

comunicativos nas compras online estão ligados a existência de uma equipe responsável para atender os clientes e fazer com os clientes 

não tenham dúvidas, e se existir alguma dúvida ou reclamação por parte dos cientes, a equipe responsável conseguir ajudar a resolver a 

reclamação ou esclarecer a dúvida. Outra característica do processo comunicativo esta ligada a recursos tecnológicos que a empresa usa 

com instituto de facilitar o processo de comunicação e marketing da empresa. Neste contexto, vários são os recursos tecnológicos que 

empresa usa, um deles pertence a própria empresa como no caso do mobiApp. Também se verificou que a empresa faz o uso de outros 

recursos tecnológicos open source para auxiliar na comunicação em marketing da empresa e o processo comunicativo das compras online. 

Quanto à questão de investigação número II): tendo em conta os resultados discutidos e apresentados, percebe-se que existem apelos 

emocionais na comunicação desenvolvida pela empresa nas compras online, onde estas contribuem bastante no marketing que incentivam 

as compras online, estes apelos fazem perceber aos clientes sobre o produto, e diversas formas que estes podem ser usados, assim como 

este pode contribuir na sua vida atreves do uso. Contudo, os clientes intermediários reconhecem os apelos emocionais e os resultados fazem 

perceber que. Muitos deles são a razão para a aquisição dos produtos da empresa. neste contexto, os apelos emocionais facilitam na atracção 

e retenção dos clientes. Os incentivos que a empresa da aos clientes tem servido como apelo para os clientes, e também tem contribuído 

bastante na atracção dos clientes. Logo, os apelos emocionais é uma das estratégias que a empresa usa para atrair e reter os seus clientes 

intermediários. Contudo, para que os apelos emocionais funcionem e a empresa consiga atrair cada vez mais os clientes, a empresa efectua 

avaliações junto aos clientes para que através dos seus respectivos resultados consiga criar melhorias dos seus produtos, assim como no 

atendimento dos clientes. Estas avaliações são efectuadas com uso de alguns mecanismos de avaliação que a empresa usa de modo a avaliar 

a satisfação dos seus clientes com relação aos produtos que a empresa vende.  

Quanto à questão de investigação número III): tendo em conta os resultados discutidos e apresentados, percebe-se que a percepção dos 

clientes face as compras online, segundo as líderes já não é muito complicado, contudo, no início deu muito trabalho, mas ainda existem 

clientes que não estão muito habituados ao uso de ferramentas tecnológicas, por isso que a empresa aposta muito nas formações de modo 

a colmatar esse tipo de situação. Por tanto, por causa dos incentivos que a empresa da faz com que os clientes se interessem em aprender 

a usar a ferramenta de compras online da empresa, visto que os clientes fiéis são reconhecidos pela empresa. Deste modo, os clientes 

reagem de uma forma positiva ao receber um incentivo. Contudo, a empresa também faz questões de efectuar avaliações sobre a satisfação 

dos clientes face a compras online por meio do sistema da empresa, para perceber se o mobiApp da empresa é eficaz e satisfaz as 

necessidades dos clientes face as compras online. Por outro lado, a empresa apoia aos clientes, alem de dar incentivos, do acesso gratuito 

do sistema se os clientes estiverem a usar a rede da Vodacom. 

Portanto, o marketing emocional contribui de uma forma significativa na comunicação desenvolvida nas compras online.  Visto que, os 

resultados indicam que a empresa usa a publicidade, incentivos e apelos emocionais como estratégia de comunicação para atracção e 

retenção de clientes, tendo como principais ferramentas para comunicação e marketing- o mobiApp, WhatsApp, Facebook, Instagram, 

zoom e para a compra online a empresa dispõe do aplicativo mobiApp, que funciona como ferramenta imperiosa para a realização das 

compras online, sendo que a pandemia do COVID-19, reforçou o uso do mobiApp tornando-o,  único meio para efectivação das compras. 

Contudo, conclui-se que o problema do estudo foi respondido pelo facto do marketing emocional, reforçar a comunicação entre a empresa 

fornecedora online e clientes online.  Visto que, o marketing emocional contribui de uma forma significativa na comunicação desenvolvida 

nas compras online da empresa em estudo.  Uma vez que, os resultados indicam que a empresa usa a publicidade, incentivos e apelos 

emocionais como estratégia de comunicação para atracção e retenção de clientes, tendo como principais ferramentas para comunicação e 

marketing- o mobiApp, WhatsApp, Facebook, Instagram, zoom e para a compra online a empresa dispõe do aplicativo mobiApp, que 

funciona como ferramenta imperiosa para a realização das compras online, sendo que a pandemia do COVID-19, reforçou o uso do 

mobiApp tornando-o,  único meio para efectivação das compras. 
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