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RESUMO 
 

O Marketing de Rede (MR) tem vindo a crescer ao longo dos últimos anos e têm 

surgido cada vez mais distribuidores. Este estudo apresenta como o Marketing de Rede 

é utilizado nos relacionamentos profissionais e de amizade. Foi realizado um estudo de 

caso com a Empresa de Cosméticos “O”, visto que utiliza este marketing desde 1967. O 

objectivo do estudo foi analisar os relacionamentos profissionais e de amizade no MR 

entre todos os intervenientes da actividade. Por isso, foram utilizados os estudos 

exploratório e descritivo, através de entrevistas e análise de documentos. Concluiu-se 

que os distribuidores e os seus clientes dão muita importância aos seus relacionamentos 

de amizade para desenvolver o seu negócio. 

 

Palavras-chave: Marketing de Rede, Relacionamentos de amizade e profissionais, 

Marketing de Relacionamento 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Network Marketing (MR) has been growing over the recent years and there have 

been more and more distributors. This study shows how the network marketing is used 

in friendships and professional relationships. A study case was conducted with the 

cosmetics company "O", because it uses this marketing since 1967. The aim of the study 

was to analyze professional relationships and friendships in MR between all 

stakeholders of the activity. Therefore, it was used the exploratory and descriptive 

studies, through interviews and document analysis. It was concluded that the 

distributors and their customers give a lot of importance to their relationship of 

friendship to develop their business. 

 

Keywords: Network Marketing, friendship and professional relationships, Relationship 

Marketing 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

Desde 1950, que as organizações de Marketing de Rede (OsMR) se 

multiplicaram e cresceram para se relacionarem com toda a população (Pratt and Rosa, 

2003). As empresas que utilizam este tipo de Marketing, consideram o relacionamento 

um factor importante para o seu sucesso (Broad, 2008). O marketing de relacionamento 

é constituído por “actividades de marketing para atrair, manter e melhorar o 

relacionamento com o cliente” (Berry, 1983 apud Bhattacharya and Bolton, 2000, p.1). 

Marks (1995) apud Fernandes (2008, p. 12) definiu que o Marketing de Rede 

(MR) é “um sistema de distribuição, ou forma de marketing, que movimenta bens e/ou 

serviços do fabricante para o consumidor por meio de uma “rede” de contratantes 

independentes, ou seja, é um sistema que elimina o “intermediário” ”. Para Costa 

(2001), o MR é a junção do Marketing de Relacionamento, que tem como objectivo a 

qualidade do relacionamento com o cliente e o Marketing Directo (MD), que é a relação 

entre o cliente e o vendedor (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1: Evolução do Marketing de Rede 

Fonte: Costa, 2001, p. 18 

Para Costa (2001), o MR permite o relacionamento directo entre o distribuidor e 

o cliente, de forma a manter a qualidade num relacionamento. Assim, esta qualidade só 

existe com a permanência de um relacionamento directo de longo prazo. 

 Grayson (2007) comentou que os agentes de MR são geralmente patrocinadores 

e supervisores de alguém, que é, pelo menos, um conhecimento social e por vezes 

também um amigo. Estes agentes podem ter amizades com ambos os membros, que o 

patrocinam que é o seu upline e os membros da sua downline. Este autor (p. 134) 

concluiu que “o papel da amizade parece ser mais complexo do que simplesmente 

ajudar ou prejudicar os negócios. Dependendo da forma como é gerida, pode 

simultaneamente facilitar e dificultar a troca”. Por isso, a conjugação entre os 

Marketing de Relacionamento Marketing Directo 

Marketing de Rede 

Marketing 
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relacionamentos profissionais e de amizade podem trazer efeitos positivos ou negativos 

(Haytko, 2004). Assim sendo, este é o objectivo deste estudo de caso, que vai analisar 

os relacionamentos profissionais e de amizade no MR da Empresa de Cosméticos “O”. 

Esta empresa é uma empresa de Venda Directa de Cosméticos. 

Neste sentido, pretende-se estudar a seguinte questão de investigação: “Como 

são utilizados os relacionamentos profissionais e de amizade no Marketing de Rede?”. 

Esta questão será respondida através da análise dos relacionamentos entre o distribuidor 

e o seu upline e/ou downline, como entre o distribuidor e o seu cliente.  

A estrutura de dissertação será constituída por cinco capítulos. Após abordado 

este capítulo da introdução, segue-se o segundo, que se refere aos aspectos teóricos dos 

importantes temas para a realização do estudo, como o Marketing de Relacionamento e 

o MR. E a conjugação destes dois temas com os relacionamentos profissionais e de 

amizade. De seguida, é evidenciado no capítulo três, a metodologia utilizada para a 

resolução do problema de investigação. No capítulo quatro, pretende-se descrever o 

estudo de caso da Empresa de Cosméticos “O”. Finalmente, no último capítulo da 

dissertação, são expostas as análises conclusivas, recomendações, limitações e sugestões 

para estudos futuros. 
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CAPÍTULO 2 – REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Tendo este estudo como objectivo a análise dos relacionamentos profissionais e 

de amizade no MR da empresa em estudo, pretende-se que este capítulo aprofunde os 

principais conceitos subjacentes a esta análise. Em primeiro lugar, serão definidos os 

conceitos de Marketing de Relacionamento e depois o de MR. O MR é dividido em três 

partes, as definições deste conceito, a constituição do MR e a remuneração deste 

Marketing. Por fim, serão analisados os relacionamentos profissionais e de amizade no 

MR. 

 

 2. 1. MARKETING DE RELACIONAMENTO 

Nasce um novo paradigma de marketing, o Marketing de Relacionamento, 

devido à dinâmica de mudança do mercado global e às mudanças de requisitos para o 

sucesso competitivo (Grönroos, 1994). Grönroos (1989) apud Grönroos (1994, p.13) 

definiu o Marketing de Relacionamento da seguinte maneira: “Marketing é estabelecer, 

manter e melhorar o relacionamento com os clientes e outros parceiros, com lucro, de 

modo a que os objectivos das partes envolvidas sejam satisfeitos através de um 

intercâmbio mútuo e cumprimento das promessas”.  

Como é referido pelos autores Sheth e Parvatiyar (1995), qualquer teoria deste 

marketing deve ter um lado psicológico. O consumidor é tanto impulsionado para 

simplificar uma necessidade e dar sentido à sua situação de consumo, como para evitar 

o risco e reduzir a tensão psicológica.  

Arnett, German and Hunt (2003) consideram que muitas trocas envolvem tanto 

benefícios económicos como não-económicos. As empresas recorrem às estratégias de 

Marketing de Relacionamento para comunicar os benefícios de troca. Os benefícios de 

um relacionamento com a organização incluem a personalização e a diminuição dos 

custos devido à eficiência na relação com fornecedores e assim existem menores custos 

de pesquisa e redução de risco (Sheth and Parvatiyar, 1995).  

Os relacionamentos de longo prazo, onde ambas as partes ao longo do tempo 

aprendem a melhorar forma de interagir uns com os outros, fomentam uma diminuição 

dos custos de relacionamento para o cliente, bem como para o fornecedor ou prestador 

de serviço (Grönroos, 1994). 

Morgan e Hunt (1994, p. 20) referiram que as empresas que respondem aos 

relacionamentos conseguem desenvolver o compromisso do relacionamento e a 

confiança através “ (1) do fornecimento de recursos, oportunidades e benefícios que são 
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superiores às ofertas dos parceiros alternativos, (2) da manutenção de elevados padrões 

de valores corporativos e juntarem-se com parceiros de troca com valores semelhantes, 

(3) da comunicação de informações valiosas, incluindo as expectativas, inteligência de 

mercado e as avaliações do desempenho do parceiro, e (4) de evitar aproveitar-se 

inconvenientemente dos seus parceiros de troca”. 

As estratégias de comunicação que facilitam as relações são: 

- Relações públicas: As relações públicas e a publicidade ajudam a desenvolver um 

sentimento de amizade entre a organização e o cliente (Peter and Olson, 1996 apud 

Bolton and Bhattacharya, 2000, p.22). 

- As mensagens que o cliente ouve: As organizações ouvem os seus clientes através de 

uma variedade de meios de comunicação, por exemplo, cartas, chamadas gratuitas, 

vídeos, e-mail e pesquisas de marketing (Bolton and Bhattacharya, 2000). 

- “Fóruns: Recentemente, as organizações têm procurado desenvolver uma “ligação” 

ou um relacionamento com os clientes através de fóruns de interacção electrónica e 

pessoal” (Bolton and Bhattacharya, 2000, p. 23). 

- Parcerias empresariais e patrocínios: Essas parcerias e patrocínios utilizam 

"investimentos idiossincráticos" que são investimentos específicos numa relação entre 

as duas partes. Estes investimentos são difíceis e impossíveis de reimplantar noutro 

relacionamento (Anderson and Weitz, 1992). 

Sheth e Parvatiyar (1995, p. 256) propõem que “quanto maior a necessidade de 

informação, conhecimento e experiência em fazer escolhas, maior será a propensão dos 

consumidores a adoptar comportamentos de marketing de relacionamento”. 

Os aspectos importantes para o Marketing de Relacionamento são os desejos 

com relevância para a satisfação do bem-estar humano e dos seus clientes. 

Normalmente, esses desejos são por produtos de uso diário e de serviços e que são 

influenciados pelas pessoas que lhes estão mais próximas (Bagozzi, 1995). Este autor 

considerou que a relação básica que constitui este marketing é a reciprocidade, sendo 

uma característica essencial da auto-regulamentação e um problema da coordenação das 

acções mútuas para as duas partes de um relacionamento de marketing.  
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2.2. MARKETING DE REDE 

2.2.1. DEFINIÇÕES DE MARKETING DE REDE OU MARKETING MULTI-

NÍVEL 

As definições do MR
1
 “não são homogéneas, nem consistentes” (Broad, 2008, p. 

3). Por este motivo, em seguida é apresentado uma tabela com várias definições de 

diferentes autores, realizada através da análise de artigos científicos (Tabela 2.1). 

Tabela 2.1: Definições de Marketing de Rede 

Definição de Marketing de Rede ou Multi-nível Autor 

“Canais de venda a retalho que usam distribuidores 

independentes não só para comprar e revender produtos no 

retalho, mas também para recrutar novos distribuidores para 

uma rede crescente ao longo do tempo”. 

Coughlan and Grayson 

(1998,p.401) 

Envolve a venda de um produto ou produtos em diversos 

níveis do mercado. 

Commerce Commission  

Não vendem os seus produtos através de um sistema 

convencional de distribuição e pontos de venda, mas através 

de pessoas individuais que vendem para os seus amigos, 

conhecidos ou mesmo a estranhos. 

Bloch (1996) 

 

“ Um sistema de distribuição, ou forma de marketing, que 

movimenta bens e/ou serviços do fabricante para o 

consumidor por meio de uma “rede” de contratantes 

independentes. É um sistema que elimina o “intermediário” ”. 

Marks (1996) apud 

Fernandes (2008, p. 12) 

 

“Uma forma de distribuição que movimenta bens ou serviços 

legítimos com valor comercial, do fabricante directamente 

para o consumidor, por meio de uma rede de distribuidores 

(revendedores) independentes. Deverá ainda proporcionar aos 

revendedores comissões e prémios que incidem não só nas 

Fernandes (2008, p. 15) 

                                                 
1
 Muitos autores comparam, erradamente, as organizações de marketing de rede com esquemas de venda 

em pirâmide. As empresas utilizam mais este termo e menos a designação de marketing multi-nível (multilevel 

marketing) porque esta nomenclatura significa que tem vários níveis e por isso, pode-se entender que uns estão 

hierarquicamente “acima” dos outros (Ella, 1973 apud Alturas, 2003, p. 81). Para retirar mais informações sobre este 

tema pode-se consultar os seguintes autores: Brodie, Stanwort and Wotruba (2002) e Vander Nat and Keep (2002). 
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suas vendas mas também sobre toda a sua rede de vendas 

downlines (é um elemento que é patrocinado por outro 

distribuidor, o upline) ”. 

 

Através deste conjunto de definições, conclui-se que o Marketing de Rede ou 

Marketing Multi-nível é um sistema de distribuição ou uma forma de marketing em que 

se movimenta bens e/ou serviços de uma empresa para o consumidor, por meio de uma 

rede de distribuidores independentes. E estes não só vão receber comissões das suas 

vendas, mas também vão ter ganhos pelas vendas dos seus dowlines. 

As OsMR têm várias características distintas: 

- Normalmente são organizações que utilizam os distribuidores independentes ou 

representantes para vender os seus produtos, ao invés de contratar e gerir um grupo de 

vendedores (Coughlan and Grayson, 1998).  

- A maioria das OsMR não fazem anúncios ou nem têm uma presença numa loja, por 

isso, necessitam de realizar actividades promocionais, relacionadas com um método de 

vendas que contam com os consumidores que se tornam membros para vender os 

produtos a outros consumidores (Coughlan and Grayson, 1998; Fujii and Taji, 2005). 

- Os distribuidores numa OMR, não recebem um salário, como muitos outros 

vendedores de retalho, a sua remuneração depende das comissões. Assim, o sistema é 

fortemente orientado pelo desempenho (Coughlan and Grayson, 1998). 

- Um distribuidor de uma OMR pode vender o produto de retalho ou pode recrutar e 

gerir outros distribuidores. Assim, o distribuidor de uma OMR pode trabalhar na tarefa 

que tem mais capacidade (Coughlan and Grayson, 1998). 

 

2.2.2. CONSTITUIÇÃO DO MARKETING DE REDE OU MARKETING 

MULTI-NÍVEL 

Pedrood, Ahmadi, and Charafeddine (2008) realizaram um esquema (Figura 2.1) 

para compreender a constituição de uma rede.  
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Figura 2.1: Plano da árvore binária 

Fonte: Pedrood et al., 2008, p.84 

Um factor importante para o sucesso da actividade no MR é a força de um 

relacionamento. Ao longo do tempo, os relacionamentos em negócios desenvolvem e 

evoluem. As teorias existentes da rede de relacionamentos são frequentemente baseadas 

nas características do relacionamento, tais como, a confiança, o comprometimento e a 

compreensão mútua (Broad, 2008). 

As OsMR demonstram uma estrutura dinâmica. O canal de distribuição é 

formado pelos novos distribuidores que entram na rede. Normalmente, quando um novo 

distribuidor entra na rede, compra um código pessoal, que também se pode chamar de 

franquia pessoal ou kit de negócios. Contudo, algumas OsMR patrocinam os novos 

distribuidores gratuitamente (Cruz and Olaya, 2008).  

“Os membros da organização de Marketing da Rede são contratados 

independentemente. Estes membros são livres para renunciar a sua adesão voluntária em 

uma OMR a qualquer momento, e eles não são obrigados a manter um inventário, as 

suas perdas ao sair da organização podem ser mínimas” (Pratt and Rosa, 2003, p. 395). 

Grayson (1996, p.327) deu um exemplo da constituição de uma rede de MR, “o 

distribuidor tem uma amiga, a Maria, que está interessada em se tornar uma 

distribuidora. Se o distribuidor patrocinar a Maria como distribuidora, então ela vai se 

tornar numa downline. A partir de então, as vendas de Maria aumentam os seus ganhos 

de duas maneiras. Primeiro, o distribuidor vai ganhar uma comissão sobre as vendas da 

Maria, com base numa taxa de comissão que vai variar de acordo com as vendas da 

Maria. Em segundo lugar, a sua empresa-mãe pode determinar a sua taxa de comissão 

pessoal, combinando suas vendas com as da Maria. Se as taxas de comissão aumentam 

com o volume, ou seja, se aumentar o volume de vendas da Maria, assim, a 

percentagem da comissão do distribuidor também aumenta. É claro que Maria também 
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receberá comissões de acordo com o mesmo plano, mas apenas sobre as vendas para o 

qual ela ou seu downline foram responsáveis”. 

No estudo realizado por Cruz e Olaya (2008) obtiveram-se as seguintes 

conclusões: cada distribuidor tem de recrutar entre 5 a 7 distribuidores downlines, para 

encontrar entre estes, um distribuidor interessado em entrar na rede. No fim de recrutar 

dois novos downlines, o distribuidor tem de convidar e compartilhar a ideia do negócio 

do MR com cerca de 20 ou 25 pessoas.  

Costa (2001) conclui que as empresas de MR vendem duas coisas, o produto e a 

oportunidade de negócio. O negócio do MR é considerado uma oportunidade financeira. 

“…todos os consumidores querem comprar a oportunidade, mas gostam e querem 

comprar os produtos oferecidos pelas empresas, isto é, nem todo o consumidor de MR 

deseja tornar-se um distribuidor” (Costa, 2001, p. 206). 

Os tipos de produto no MR, que Fernandes (2008) definiu foram: 

- Produtos de consumo – área da cosmética, saúde, produtos de grande desgaste 

(rotação) e por vezes, de primeira necessidade. 

- Produtos especiais – não são produtos de primeira necessidade, mas são produtos com 

um mercado mais segmentado que o anterior, por exemplo, electrodomésticos, serviços 

de comunicações, etc., ou seja, com baixo desgaste ou rotatividade. 

O MR utiliza a venda directa como forma de distribuição, no entanto não 

deveremos confundir os dois conceitos. Isto é, “a venda directa pode ser efectuada sem 

utilizar o sistema MR, chamado mono-nível, utilizado como uma venda única ou 

individual na qual um vendedor efectua vendas a um consumidor final e recebe por 

essas vendas, não tendo equipas de vendas associadas a ele. É também importante 

registar que esta pessoa está sempre sobre a autoridade de um “patrão” que poderá 

dispensá-lo a qualquer momento” (Fernandes, 2008, p. 16). 

Alturas (2003, p. 211, 212) concluiu com o seu estudo que “os principais 

determinantes da “aceitação da venda directa” são, a experiência com a venda directa; a 

comunidade; o estado civil; a especificidade dos produtos; a experiência com o 

vendedor; a compra em grupo e a confiança. Os principais determinantes da “satisfação 

com a venda directa” são, a experiência com o vendedor; o sexo; a experiência com a 

empresa; a experiência com a venda directa e o rendimento”. 

Grayson (1996) enumerou as decisões explícitas que são necessárias para existir 

uma OMR viável: 
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a) Os planos de compensação devem incentivar fortemente a cada 

distribuidor, independentemente do nível, para gerar significativas 

vendas no retalho. 

b) Os distribuidores devem ser protegidos contra inventário overbuying
2
, 

por exemplo, através de recursos para uma política da empresa de 

recompra. 

c) Os distribuidores devem ser compensados pelo recrutamento de novos 

agentes, mas também podem ser compensados pela venda de produtos 

desses agentes e das suas redes. 

d) Ganhos extraordinários ou irrealistas não devem ser prometidos. 

Croft, Cutts e Mould (2000) identificaram os seguintes possíveis factores de risco 

específicos em MR como sendo particularmente afectados pelo relacionamento entre os 

distribuidores e o buyback
3
:  

1. Acentuar o aumento no volume de negócios dos distribuidores (por exemplo, devido 

à publicidade negativa);  

2. Uma queda no número de distribuidores é susceptível de ser acompanhada por uma 

diminuição proporcional nas vendas. 

Fernandes (2008) conclui que um possível perfil de uma pessoa com sucesso no 

MR tem que ter a idade entre 27 e 35 anos, não necessita de experiência anterior no 

MR, o sexo é indiferente, necessita que tenha persistência e autoconfiança, motivação, 

dedicação ao negócio e aos seus elementos de equipa, objectivos definidos e deve 

investir na sua rede. Costa (2001, p.208) conclui que “o distribuidor não trabalha para a 

empresa, e sim com a empresa”. E esta autora também referiu que o sucesso do 

distribuidor depende do apoio das outras pessoas. E este, tem a possibilidade de 

escolher com quem vai trabalhar e por quanto tempo. Também pode escolher o local 

onde vai trabalhar, casa, escritório ou outro. 

 

2.2.3. REMUNERAÇÃO NO MARKETING DE REDE  

Couglan e Grayson (1998, p.402, 403) indicam que “a maioria das OsMR, a taxa 

de comissão aumenta em função do volume global do grupo. Para cada distribuidor, este 

volume é a soma combinada de todas as vendas pessoais, além de todas as vendas 

                                                 
2
 Comprar um excesso de necessidades ou procura. 

3
 Recompra. 
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geradas por todas as pessoas na rede downline do distribuidor”. Os factores não-

monetários e monetários das OsMR motivam os distribuidores para vender. Os factores 

não-monetários são constituídos pelas relações entre comprador e vendedor que têm 

grande importância na determinação do sucesso de um distribuidor, provavelmente 

muito mais do que em ambientes convencionais de marketing e de indústria. Os factores 

monetários incluem principalmente, as expectativas para o incentivo monetário 

oferecido aos membros da organização. Este factor monetário, pode ser dividido em 

dois tipos: diferença entre o preço de compra da empresa de MR e o preço de um 

produto vendido a um não-membro e as comissões pagas de acordo com números de 

vendas dos membros da própria rede. 

Os uplines têm interesse em que os seus downlines vendam os produtos porque 

assim os uplines também recebem uma comissão, ou seja, todos os distribuidores ficam 

beneficiados se motivarem uns com os outros (Costa, 2001). Fernandes (2008) 

comprovou que as empresas de MR têm mais de 600 pessoas a ganhar mais do que 

presidentes de grandes empresas multinacionais.  

O pior caso de rentabilidade para os distribuidores que pode ocorrer é quando 

cada distribuidor só consegue recrutar um cliente. Neste caso, os distribuidores uplines 

não obtém lucros porque todos os distribuidores que entram são organizados na forma 

de um “ramo”. Logo, a empresa não tem que dar nenhuma comissão. Assim, o sistema 

transforma-se num sistema de marketing tradicional, que não oferece qualquer lucro 

para os distribuidores por terem vendido (Pedrood et al., 2008). 

 “Muitos factores contribuem para o fracasso dos distribuidores da OMR. 

Alguns deles estão relacionados com a expectativa de remuneração, orçamento de 

investimento no negócio, benefícios diferentes dos produtos e as características do 

plano de marketing e o crescimento da rede. O problema com este último factor é que, 

para ser bem sucedido e alcançar altos rendimentos, os distribuidores da OMR têm de 

conhecer várias pessoas para encontrar o que está mesmo interessado em desenvolver o 

negócio” (Martinez, 2007 apud Cruz and Olaya, p.6, 2008). 

 

2.3. RELACIONAMENTOS PROFISSIONAIS E DE AMIZADE NO 

MARKETING DE REDE 

Brown (1950) referiu que a noção de que as relações comerciais podem tornar-se 

amizades (ou vice-versa) não é nova para a pesquisa de marketing.  
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Price e Arnould (1999) descreveram que as amizades comerciais que se 

desenvolvem entre os prestadores de serviços e os clientes são um importante tipo de 

Marketing de Relacionamento. Mas, as amizades são associadas à satisfação, lealdade, 

serviço forte e boca a boca positivo. E por isso, deve existir um equilíbrio entre dar e 

receber num bom relacionamento. Mas, quando as empresas pedem aos seus 

funcionários para transmitirem aos seus clientes amizade, lealdade e respeito, muitas 

vezes eles não fazem isso (Fournier, Dobscha and Mick, 1998). 

Price e Arnould (1999) referem que as amizades comerciais não são convertíveis 

numa componente de confiança. Estas amizades são distinguidas das outras amizades, 

incluindo as amizades de trabalho porque os clientes e os prestadores de serviço têm 

mundos sociais diferentes. 

Para definir o papel da amizade, Price e Arnould (1999) identificam quatro 

factores críticos, que também têm sido reconhecidos por outros investigadores. 

Primeiro, a amizade é associada à íntima auto-revelação. Dos amigos espera-se que 

compartilhem os seus problemas pessoais (Haytko, 2004). Em segundo lugar, a amizade 

é baseada na interacção social voluntária (Carrier, 1999 apud Grayson, 2007, p. 122). 

Em terceiro, a amizade é motivada por uma orientação comum (Silver, 1990). Em 

quarto lugar, o papel da amizade inclui a expectativa de uma orientação intrínseca. O 

Price e o Arnould (1999) referiram que esta característica é uma das principais fontes de 

tensão entre as amizades e os relacionamentos profissionais. Uma orientação intrínseca 

relacional é o desejo de manter um relacionamento por causa de aspectos inerentes à 

relação (Carrier, 1999 apud Grayson, 2007, p. 122) e porque "o relacionamento em si 

gera sua própria recompensa" (Rempel et al., 1985 apud Grayson, 2007, p. 122). 

Pratt (2000) observa que os distribuidores vendem os seus produtos para os seus 

amigos e familiares tendo assim lucros através desses relacionamentos. Como também, 

Alturas (2003) através do seu estudo que realizou concluiu que os relacionamentos com 

o distribuidor influenciam aceitação da venda directa pelo consumidor. Nos 

relacionamentos mais próximos (familiares e amigos) existe um maior volume de 

compras realizadas, mas a intenção de fazer compras é mais evidente numa relação com 

os vendedores desconhecidos em vez de uma relação com familiares e amigos do 

consumidor. 

Grayson (2007) referiu que é importante enfatizar que as relações funcionam 

muitas vezes apesar de conflito de papéis. O conflito ocorre quando uma amizade é 
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influenciada pela instrumentalidade, que acontece quando uma relação de negócios é 

influenciada por um papel da amizade exclusivamente pelas expectativas intrínsecas. 

Price e Arnould (1999) sugeriram que a presença simultânea de amizade e de 

instrumentalidade cria uma "tensão" em relacionamentos, mas eles não têm discutido se 

essa tensão varia, dependendo se a função de negócios antecedeu a amizade. No 

entanto, como Heide e Wathne (2006) notam que os relacionamentos que começam com 

amizades podem responder às procuras conflituantes de papéis diferentes em vez 

daqueles que começam com relações comerciais. As relações comerciais são mais 

capazes de resistir à função de troca de sinais, enquanto que as amizades não. 

A pesquisa que o Grayson (2007) realizou, mediu dois tipos de marketing da 

rede de amizades: amizade entre os entrevistados e seus patrocinadores uplines e 

amizades entre os entrevistados e os membros da sua downline. O primeiro tipo de 

amizade é influenciado pela instrumentalidade, isto é, quando existe uma alta 

instrumentalidade, a amizade não tem nenhum efeito, enquanto para aqueles com baixa 

instrumentalidade, a amizade tem um efeito positivo. Nas relações de downlines, a 

interacção entre a amizade e a instrumentalidade é controlada. Os supervisores são 

afectados mais negativamente que os supervisionados pelo conflito entre amizade e a 

instrumentalidade. 

Este autor (p.134 e 135) refere que as relações sociais facilitam o sucesso da 

OMR, mas ao mesmo tempo dificultam o sucesso. “Existem pelo menos duas tácticas 

que as empresas utilizam para administrar o conflito percebido e, assim, reduzir os 

custos potenciais. Por um lado, as empresas que querem reforçar relações de negócios 

podem fazer isso sem invocar as normas de amizade, ou seja, promovendo alguns, mas 

não todos, dos atributos relacionais que definem a amizade. Como também, as empresas 

que querem introduzir instrumentalidade em amizades podem desviar a atenção dos 

benefícios extrínsecos que os parceiros de troca estão a começar”. Este autor (1996) 

evidenciou alguns excertos do estudo realizado com 17 distribuidores através de 

entrevistas. Um dos distribuidores esclareceu que “eu não apresentei o negócio para os 

meus amigos mais próximos porque estava com medo de perturbar as amizades”(p.337). 

Outro distribuidor referiu que os seus dowlines não são só distribuidores, mas são seus 

amigos. E ele tem a preocupação de levar os seus distribuidores a colocar dinheiro na 

sua conta bancária e não na dele. Por fim, existe outro distribuidor que diz, “há pessoas 

no MR que provavelmente quase não têm amigos fora da rede e eu não permitiria que 

isso acontecesse na minha vida” (p.339).  
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Em síntese, o estudo realizado pelo Grayson foi uma fonte para a elaboração 

desta dissertação, e como, o autor Haytko (2004) que referiu como a conjugação entre 

os relacionamentos profissionais e de amizade podem trazer efeitos positivos ou 

negativos. Para analisar este facto definiu-se o objectivo estudado nesta dissertação que 

é analisar os relacionamentos profissionais e de amizade no Marketing de Rede. Será 

analisado o relacionamento entre o distribuidor e o seu upline e/ou downline como 

também entre o distribuidor e o seu cliente.  
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

Neste capítulo é mencionado o método de investigação usado de acordo com o 

problema de investigação. E também é constituído por uma breve caracterização do 

estudo realizado nesta dissertação e a descrição das diferentes fases do estudo de caso.  

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

A investigação científica pode ser quantitativa ou qualitativa. Numa investigação 

quantitativa, o pesquisador é que define o estudo, tem perguntas específicas, são 

recolhidos os dados quantificáveis dos participantes e são analisados estatisticamente. 

Esta investigação é realizada através de um inquérito feito de forma imparcial. 

Enquanto, a investigação qualitativa, o pesquisador fomenta-se nas opiniões dos 

participantes, as suas questões são gerais, a recolha de dados é através das palavras dos 

participantes e descreve e analisa estas palavras. O seu inquérito é conduzido de uma 

forma tendenciosa (Creswell, 2008). 

O estudo caso é um método de pesquisa que é utilizado tipicamente em estudos 

qualitativos. Os autores, Benbasat, Goldstein e Mead (1987) definiram que o estudo de 

caso é um método de pesquisa que investiga um fenómeno contemporâneo no ambiente 

natural, adoptando múltiplas fontes de evidência sobre uma ou poucas entidades e sem o 

uso de manipulação ou controlo. O estudo de caso também pode ter a necessidade em 

explorar uma situação que não está bem definida (Macnealy, 1997). As principais 

características são: “examinar um fenómeno em seu contexto; recolher os dados por 

múltiplas fontes; examinar um ou poucos elementos; não controlar ou manipular os 

dados; utilizar questão de pesquisa do tipo “porquê?” ou “como?”; focar um evento 

contemporâneo; seus resultados dependem fortemente da capacidade de integração do 

pesquisador” (Benbasat et al., 1987, p.370).  

Pelo interesse da mestranda neste tipo de marketing e também por ela ser 

assessora da empresa em estudo que será utilizada a Empresa de Cosméticos “O”. Como 

o tema de Marketing de Rede é muito abrangente, focou-se apenas na combinação dos 

relacionamentos profissionais e de amizade neste tipo de Marketing, visto que este tema 

é pouco abordado a nível académico e sendo extremamente importante na venda dos 

produtos.  
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3.2. FASES DO ESTUDO DE CASO 

Dubé e Paré (2003) referiram que o estudo de caso pode ser dividido em três 

fases (Figura 3.1): o planeamento, constituído por aspectos ligados à concepção da 

pesquisa; a recolha e análise de dados. 

 

 

Figura 3.1: Framework para análise do estudo de caso 

Fonte: Oliveira et al., 2006, p. 37 

O Planeamento do estudo de caso é constituído pelo objectivo de pesquisa, que 

segundo o Yin, 1993 apud Oliveira, Maçada e Goldini 2006, p. 37 possui três tipos de 

objectivos de pesquisa: o descritivo, em que descreve o fenómeno dentro do seu 

contexto; o exploratório que é aplicado em problemas poucos conhecidos para definir as 

hipóteses ou proposições para futuras pesquisas; o explanatório que é utilizado nas 

relações de causa e efeito a partir de uma teoria. Neste estudo de caso foram utilizados 

os dois primeiros tipos de estudos de pesquisa, o descritivo e o exploratório porque o 

tema referido sobre a combinação entre os relacionamentos profissionais e de amizade 

no MR é pouco abordado a nível académico. Nesta fase, houve o desenvolvimento da 

questão de investigação e a pesquisa dos conceitos, de Marketing de Relacionamento, 

de MR e dos relacionamentos profissionais e de amizade no MR. Estes conceitos foram 

relacionados com o sector dos cosméticos para melhor compreender o estudo efectuado. 

Também foi realizado um protocolo (Apêndice A) para indicar as actividades realizadas 

durante o estudo de caso. Por isso, é fundamental ter em atenção a análise bibliográfica 

e estudos teóricos realizados por outros autores neste contexto.  

Em relação à segunda fase do estudo de caso, Benbasat et al. (1987), Dubé e 

Pare (2003) referiram que é importante a descrição da recolha de dados para os 
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resultados serem credíveis. A escolha das técnicas de recolha de dados depende do tipo 

de dados que são necessários para responder à questão de pesquisa. As técnicas podem 

ser, por exemplo, entrevistas, documentação, observação, entre outras. Neste estudo 

foram utilizadas as entrevistas e a documentação, sendo a primeira mais utilizada nos 

estudos de caso. Nas entrevistas realizadas foram feitos 2 guiões (Apêndice B e C) para 

as entrevistas. O primeiro guião foi direccionado para os distribuidores da Empresa de 

Cosméticos “O” e foram entrevistados 10 distribuidores. Esta amostra de distribuidores 

foi constituída por 7 distribuidoras e 3 distribuidores, 7 trabalham com o MR a tempo 

parcial e os restantes a tempo integral. Em relação ao tempo que trabalham com este 

marketing varia entre 7 meses a quase 6 anos. E o segundo guião foi feito a 20 clientes 

desta empresa. A amostra de clientes foi constituída por 14 clientes do sexo feminino e 

6 do sexo masculino e conhecem a empresa em estudo entre 2 a 10 anos. A recolha de 

dados em documentos é fundamental para complementar a informação obtida de outras 

fontes. Na recolha de dados, para além das entrevistas referidas anteriormente, também 

foi retirada informação no site da empresa, blogs, da rede social, facebook e 

documentos elaborados pela empresa em estudo. As entrevistas efectuadas foram 

gravadas pela mestranda com uma duração total de três horas. Houve alguma resistência 

em participar nas entrevistas por parte dos distribuidores, mas aqueles que cooperaram 

foram objectivos e entusiastas participantes. 

Após o planeamento, a recolha e a análise dos dados, é possível analisar os 

resultados obtidos e responder assim à questão de investigação inicialmente estipulada.  
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CAPÍTULO 4 – ESTUDO DE CASO 

4.1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA EM ESTUDO 

4.1.1.EMPRESA DE COSMÉTICOS “O” 

A Empresa de Cosméticos “O” é uma Empresa de Venda Directa de Cosméticos 

e foi fundada em 1967 pelos irmãos Jonas e Robert af Jochnick e o amigo Hellsten 

Beng na Suécia. Esta empresa apareceu em Portugal em 1985 e em 2008 ultrapassou os 

33 000 assessores activos em Portugal. Em 2009, atingiu os 3 milhões de assessores por 

todo o Mundo e está presente em mais de 61 países no mundo inteiro (Anexo 1). É 

considerada a maior Companhia de Venda Directa de Cosméticos da Europa. As 

instalações de produção são na Polónia, Índia, Suécia, China e na Rússia. A empresa 

tem 7.500 funcionários. A facturação já ultrapassou o 1.000 milhão de euros (Figura 

4.1). 

 

Figura 4.1: Crescimento das vendas da Empresa de Cosméticos “O”  

Fonte: Plano de Oportunidades da Empresa Cosméticos “O”, p.7 

A Empresa de Cosméticos “O” é constituída por uma gama de cerca de 900 

produtos cosméticos. É lançado um novo catálogo em cada 3 a 4 semanas. Os produtos 

da Empresa de Cosméticos “O” são formulados e fabricados em conformidade com os 

padrões da alta indústria e orientações éticas. Ao formular os produtos, a Empresa de 

Cosméticos “O” tem a preocupação de usar ingredientes naturais que não são 

prejudiciais ao meio ambiente. Além disso, as embalagens dos produtos desta empresa 

são recicláveis e reduz os volumes de resíduos. Esta empresa tem uma vasta gama de 
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produtos: Cuidados do Rosto; Maquilhagem; Fragrâncias; Cuidados do Corpo; 

Cuidados Capilares; Acessórios; Wellness
4
; Dare to Be

5
.  

A Empresa de Cosméticos “O” comenta que oferece a oportunidade de negócios 

de líder para as pessoas que querem começar a ganhar dinheiro e trabalhar no sentido de 

cumprir os seus sonhos e ambições pessoais através do seu conceito de negócio original. 

O objectivo principal da empresa é aumentar o valor para os assessores através 

do crescimento nas receitas e nos lucros operacionais e o uso eficiente do capital. A 

Visão é “Sermos naturalmente a primeira Escolha” e a Missão é “Preencher Sonhos”. 

A Empresa tem um envolvimento social e ambiental que reflecte o respeito pelas 

pessoas, natureza e animais, sendo co-fundadora da World Childhood Foundation, a 

empresa dedica parte do seu tempo a apoiar causas de solidariedade em todo o mundo. 

Esta empresa está ainda cotada na bolsa Nasdaq OMX Nordic.  

Os valores fundamentais da Empresa de Cosméticos “O” são:  

 “União: Existe companheirismo e diversão. Juntos, formamos uma grande 

comunidade onde podemos partilhar as nossas experiências e fazer novos 

amigos. Acreditamos que trabalhar em conjunto é mais gratificante do que fazê-

lo sozinho; 

 Espírito: Existe espírito positivo e cheio de energia! O nosso espírito e atitude 

inspiram as pessoas a realizar os seus sonhos. Procuramos oportunidades, 

acreditamos e sabemos que tudo é possível. 

 Paixão: As pessoas apaixonadas têm poder para mudar o mundo. Gostam e 

acreditam no que fazem. Sabem que lá no fundo podem fazer a diferença”. 

 

4.1.2. OS DISTRIBUIDORES DA EMPRESA 

A filosofia da Empresa de Cosméticos “O” é convidar todas as pessoas a 

tornarem-se um Assessor, sem preconceitos sobre o seu nível de vida, ambição pessoal 

ou outras características. 

Os Assessores representam a empresa e ganham as comissões de acordo com as 

suas próprias vendas. Habitualmente formam a sua própria rede recrutando novos 

assessores que irão fazer o mesmo, e assim sucessivamente expandindo deste modo toda 

                                                 
4
 Gama de suplementos alimentares que respeita o equilíbrio natural do corpo. 

5
 Novo segmento para jovens baseado nas características desta faixa etária. Esta gama de produtos é 

constituída por cuidados de rosto, maquilhagem e fragrâncias. 
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a empresa. Como Assessor não só ganha comissões das suas próprias vendas, como 

também das vendas do seu grupo. Os restantes extras são aplicados de acordo com o 

plano da empresa. 

O único requisito para ser assessor da Empresa de Cosméticos “O” é ter mais de 

16 anos de idade. O distribuidor é que gere o seu tempo dedicado ao trabalho e controla 

os seus ganhos ao fim do mês porque tudo depende do esforço e dedicação que aplica na 

actividade. 

Segundo os dados da empresa de 2008, cerca de 40% dos Assessores são 

consumidores, comprando os produtos para consumo próprio. Outros 40% são 

constituídos por vendedores e têm uma média de 6 a 10 clientes, enquanto que os 

restantes 20% são os Líderes, existentes ou potenciais. De facto, cerca de 50% dos 

Líderes actuais não tinham qualquer ambição de se tornarem Chefes quando se juntaram 

à Empresa de Cosméticos “O”, mas descobriram que havia uma oportunidade de 

sucesso, para além de comprarem e venderem os produtos.  

Os distribuidores não têm valor mínimo de encomenda, podem encomendar 

quando quiserem e o desconto comercial é de 23% ou 30%. Os distribuidores compram 

os produtos ao preço de revenda e recebem gratuitamente os catálogos. A forma de 

pagamento é fácil porque o pagamento é realizado após a recepção da encomenda (o 

prazo é de 21 dias). 

A empresa refere nos documentos disponíveis que a fórmula de sucesso para os 

assessores da Empresa de Cosméticos “O” são: mostrar os catálogos regularmente e 

obter cerca de 20 clientes fixos; falar, com pelo menos 3 pessoas por dia, sobre a 

oportunidade Empresa de Cosméticos “O” e sobre os produtos; pedir sempre 

referências. E a fórmula de sucesso para os chefes desta empresa são: recrutar 

pessoalmente um assessor por semana e manter contacto pessoal com todos os 

assessores novos e existentes; certificar-se que cada assessor que recrutar, duplica os 

seus esforços, crescer e se tornar um chefe da Empresa de Cosméticos “O”.  

Todos os assessores de beleza, como também todos os chefes nas diferentes 

categorias não fazem parte dos quadros de pessoal da Empresa de Cosméticos “O”. Os 

distribuidores desta empresa podem interromper a sua actividade no momento em que 

desejarem. 

 A Empresa de Cosméticos “O” espera de todos os seus colaboradores a 

representação exclusiva da sua marca de cosméticos. No entanto, esta empresa reserva o 

direito de não aceitar que, a partir da categoria de chefe distrital, os mesmos estejam 
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envolvidos com outras empresas de venda directa. E também reserva o direito de 

recusar qualquer inscrição ou reinscrição. 

O assessor tem direito a recorrer a publicidade e anúncios como método de fazer 

crescer o seu negócio, no entanto é proibida a utilização do nome da Empresa de 

Cosméticos “O” em qualquer tipo de publicidade, reservando-se esta o direito de agir 

judicialmente perante os anunciantes em questão.  

  

4.1.3. PLANO DE REMUNERAÇÃO 

Os passos do plano de oportunidades são constituídos pelos Assessores, os 

Assessores de Elite, os Chefes de Grupo, os Chefes de Grupo Sénior, os Chefes 

Distritais, os Chefes Distritais Sénior, os Chefes Regionais, os Chefes Regionais Sénior, 

os Directores Nacionais, os Directores Executivos e os Directores Executivos Sénior 

(Anexo 2). No Anexo 3 apresenta-se as comissões, os níveis de qualificação e 

manutenção. 

Um Grupo Nuclear é constituído pelo menos por 5 Assessores que decidiram ir 

além das vendas e se dedicaram a tornar-se Chefes. Os interessados devem 

comprometer-se consigo mesmos e com o Líder a cumprirem as seguintes 5 Regras do 

Grupo Nuclear: 

1. Falar entusiasticamente sobre a Empresa de Cosméticos “O” a pelo menos 3 pessoas 

por dia; 

2. Trazer pelo menos um convidado para cada encontro; 

3. Participar enquanto equipa nos encontros e em eventos da companhia; 

4. Aceitar as responsabilidades da equipa, delegadas pelo Líder; 

5. Crescer! Atingir a próxima categoria do Plano!  

Se os três primeiros catálogos de actividade contando com o da inscrição, 

conseguir três inscrições
6
 qualificadas

7
 recebe 100,00€, por cada um desses três que 

faça o mesmo, recebe 50€ (figura 4.2).  

 

 

                                                 
6
 Um assessor de beleza é considerado inscrito quando envia a sua inscrição devidamente preenchida 

acompanhada da documentação solicitada. 

7
 Um assessor de beleza é considerado qualificado se, no total dos três primeiros catálogos, realizar um 

total de 160,00€ de Valor Pedido (VP).  
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Figura 4.2: Esquema sobre os benefícios da carreira 

Fonte: Plano de assessor, 2010,p.11 

O Chefe de Grupo e o Chefe Distrital organizam e formam a sua equipa e o seu 

grupo pessoal para se concentrarem num ou mais método,  que podem ser: 

 “Amigo para Amigo” é um método fundamental para o recrutamento na 

Empresa de Cosméticos “O”, especialmente para os novos Assessores. Estes 

criam uma Lista de Contactos de todos os que conhecem e começam a convidar 

para o próximo encontro AOO (Apresentação Oportunidade Empresa de 

Cosméticos “O”)
8
 do seu Chefe de Grupo ou Chefe Distrital. Esta lista de 

contacto expande-se de forma natural perguntando a cada um: “quem conhece 

que gostaria de ver o novo catálogo e a oportunidade de negócio Empresa de 

Cosméticos “O”?” Os clientes poderão ser futuros Assessores para os novos 

recrutadores.  

 O Recrutamento no “Terreno” poderá ser feito individualmente ou por equipas 

lideradas por Chefes Distritais e Chefes de Grupo em ruas, porta a porta ou em 

feiras e exposições utilizando material promocional e/ou questionários. Os 

candidatos são convidados para AOO “1 para 1”, encontros de Chefes de Grupo 

ou encontros semanais dos Chefes Distritais. O recrutamento no “Terreno” ajuda 

a aumentar a lista de contactos, cria espírito de equipa, aumenta a autoconfiança 

e desenvolve a liderança. 

                                                 
8
 A Empresa de Cosméticos “O” oferece “oportunidade para todos”. Ser assessor é uma oportunidade que 

se adequa a qualquer estilo, como pessoas que trabalham em regime de part-time ou full-time, quem 

trabalha a partir de casa, donas de casa que cuidam dos filhos, estudantes, reformados e o assessor é que 

estabelece os seus horários.  
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 Pequenos e Grandes Encontros permitem um recrutamento mais consistente, 

bem como aumentam a motivação entre novos e antigos Assessores. 

 Anúncios em revistas, brochuras, jornais e internet têm provado que são bastante 

úteis para o Assessor aumentar a sua lista de contactos, e trazer estes mesmos 

para os encontros AOO. 

 

4.2. DESCRIÇÃO DO CASO 

Neste capítulo serão evidenciadas as respostas mais significativas que os 

distribuidores e os clientes deram nas entrevistas realizadas. Será dividido em quatro 

partes que são (1) a actividade no marketing de rede, (2) os relacionamentos entre o 

distribuidor e o seu cliente, (3) entre o distribuidor e o seu upline e/ou downline e por 

fim, (4) os relacionamentos entre o cliente e o seu distribuidor.  

 

4.2.1. ACTIVIDADE NO MARKETING DE REDE 

Os distribuidores referiram que conheceram a Empresa de Cosméticos “O” 

através da internet (maioria das respostas), amigos e familiares. A primeira impressão 

sobre a empresa foi diferenciada, como se verifica nos seguintes testemunhos: 

“…a primeira impressão foi de algo inovador, mas perigoso e no começo não 

acreditava no sistema” (F., 24 anos, Chefe de Grupo Sénior, 1 ano, Parcial)
9
.  

“…gostei imenso de tudo o que ouvi sobre marketing de rede e percebi que tinha 

uma grande oportunidade nas mãos” (F., 25 anos, Chefe de Grupo, 3 anos, 

Parcial). 

“…Pareceu-me num primeiro momento que aquilo que "prometiam" era um 

exagero, depois percebi que era verdade, possível e tudo dentro maior legalidade e 

honestidade” (F., 38 anos, Chefe Regional, 2 anos, Parcial). 

A maioria dos distribuidores disse que a sua actuação no sistema é parcial, mas 

todos eles são muito empenhados e trabalham com o marketing de rede entre 7 meses e 

6 anos.  

 

 

 

                                                 
9
 Sexo, idade, categoria da distribuidora, os anos que trabalha na Empresa de Cosméticos “O” e a sua 

actuação neste sistema.  
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4.2.2. RELACIONAMENTO ENTRE O DISTRIBUIDOR E O SEU CLIENTE 

Constata-se que o ambiente onde existe o primeiro contacto entre o distribuidor 

e o cliente ou com outro distribuidor influencia o relacionamento, evidenciado nos 

seguintes testemunhos: 

“…não só a nível profissional como pessoal, o primeiro contacto é sempre 

importante. É a primeira imagem que têm nossa e do que estamos a mostrar” (F., 

21 anos, Chefe de Grupo, 1 ano, Parcial). 

“…o mais importante que o ambiente é a empatia que se gera entre mim e a 

pessoa” (M., 30 anos, Chefe regional, 6 anos, Integral). 

“…o primeiro contacto faz toda a diferença. Precisamos criar laços de confiança” 

(F., 35 anos, Chefe Regional Júnior, 8 anos, Integral).  

Através das entrevistas disseram que os seus clientes habitualmente são todos 

leais e têm principalmente relacionamentos de amizade porque a maioria são colegas de 

trabalho e familiares. Mas, esses relacionamentos também são profissionais, como 

referiu a distribuidora de 21 anos (Chefe de Grupo, 1 ano, Parcial):  

“Neste tipo de negócio existe muita concorrência, mas penso que é a originalidade, 

profissionalismo e amizade, que oferecemos, que nos distingue. Tenho clientes leais 

em que só conversamos sobre os produtos e dou um atendimento personalizado 

com algumas sugestões de produtos e modos de utilização”. 

A maioria dos distribuidores relataram que não tinham receio de apresentar o 

negócio ou vender os produtos aos seus amigos e/ou familiares porque:  

“Receio não. Inicialmente estava desempregada e era um pouco envergonhada. 

Entrei nisto por ser algo gratuito e oferecem uma oportunidade muito interessante. 

Temos várias formações gratuitas por todo o país independentemente do nosso 

nível na carreira da Empresa de Cosméticos “O” e eu sempre gostei imenso de 

melhorar e aumentar os meus conhecimentos. As pessoas inicialmente acharam 

boa a ideia e escolheram-me automaticamente como a vendedora de eleição deles” 

(F., 21 anos, Chefe Regional, 1 anos, Parcial).  

“Nunca tive receio, embora muitas pessoa tenham ficado algo admiradas por me 

ver associada a este tipo de actividade. Há vários preconceitos por parte do 
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público, que imagina que este tipo de actividade serve apenas para as camadas 

mais baixas da sociedade” (F., 25 anos, Chefe de Grupo, 3 anos, Parcial).  

“Vender não tive problema. Em relação a inscrever novos assessores, a primeira 

reacção tem sido não, e por isso não tenho feito pressão sobre as pessoas que me 

estão mais próximas. Um dia quando elas realmente quiserem, vão vir ter comigo” 

(F., 37 anos, Chefe de Grupo, 1 ano, Parcial).  

Mas, houve 4 distribuidores que tiveram receio porque como citou esta 

distribuidora:  

“Sim, muito medo. Todos os desconhecidos nos dão medo e o medo do 

fracasso é o que nos bloqueia. Mas conhecendo a empresa e as nossas capacidades 

é possível. A minha reacção foi o medo do que os outros estavam a dizer, a minha 

família apoiava-me, mas eu estava convencida de que através das realizações, teria 

o apoio deles” (F., 24 anos, Chefe de Grupo Sénior, 1 ano, Parcial). 

As características essenciais para existir um bom relacionamento entre o cliente 

e o distribuidor é existir um atendimento personalizado, em que o objectivo do 

vendedor não seja só vender o mais caro, mas sim o melhor e que o cliente seja 

simpático e fiel.  

As vantagens que existem num relacionamento de amizade entre o distribuidor e 

o seu cliente traduzem na maior facilidade de comunicação na venda de produtos e a 

confiança permite que se venda mais. A maioria não mencionou desvantagens, salvo: 

“pode acabar com uma amizade no caso do cliente não querer comprar mais 

produtos e talvez pudesse tornar um relacionamento invasivo devido a estar 

sempre a insistir que o seu amigo compre produtos” (F., 22 anos, Assessora, 3 anos, 

Parcial).  

Em relação aos distribuidores acharem que é mais benéfico ter alguns 

relacionamentos, mas fiéis ou muitos relacionamentos profissionais, não foi conclusivo 

porque existem várias abordagens de trabalho. Os distribuidores que referiram que é 

mais benéfico ter alguns relacionamentos, mas fiéis porque: 

 “A fidelidade acho que é sempre preferível, até porque o "passa a palavra" é um 

grande auxílio” (F., 21anos, Chefe de Grupo, 1ano, Parcial).  
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“…sei que tenho sempre os clientes habituais” (M., 35 anos, Assessor Elite, 7 

meses, Parcial).  

E os distribuidores que consideram que é mais benéfico ter mais 

relacionamentos profissionais porque:  

“Prefiro muito mais quantidade, ainda que inconstante. Este é um negócio de 

quantidade, que atinge valores mais expressivos havendo muitos relacionamentos 

profissionais. Quando um relacionamento pára, há logo outro para colocar no seu 

lugar. A quantidade é muito importante neste tipo de negócio” (M., 30 anos, Chefe 

regional, 6 anos, Integral).  

“Em termos de criar uma rede é importante a quantidade, porque da quantidade 

resultarão vendas. Acho que é importante ter o maior número de clientes e nos 

clientes mais importantes, existem laços de relacionamento” (F., 35anos, Chefe 

Regional Sénior, 8 anos, Integral).  

 

4.2.3. RELACIONAMENTO ENTRE O DISTRIBUIDOR E O SEU UPLINE 

E/OU DOWNLINE 

Todos os distribuidores têm uma relação de amizade com o seu upline ou os seus 

dowlines, preferem mais realizar as suas vendas através da internet porque é mais fácil 

abranger toda a rede de distribuidores, embora também o façam pessoalmente. 

As características essenciais num bom relacionamento entre o upline e o 

downline são uma boa comunicação, confiança, trabalho em equipa, camaradagem, 

manter o contacto, compromisso, aconselhamento personalizado e honestidade. 

As vantagens que existem no relacionamento entre o distribuidor e o seu 

downline e/ou upline são: amizade, motivação e proximidade. Um das desvantagens 

como referiu uma distribuidora:  

”Quando as pessoas não fazem as coisas de forma adequada, é muito mais difícil 

fazer-lhes chamadas de atenção, pois é mais fácil sentirem-se magoadas, se existir 

uma relação de amizade” (37 anos, Chefe de Grupo, 1 ano, Parcial). 

Dos distribuidores entrevistados só um é que não faz recrutamento. Os meios 

que os distribuidores utilizam para recrutar são a internet (em geral, facebook e blogs), 

eventos com stands, anúncios grátis, de amigo para amigo, contacto com pessoas e 

publicidade escrita. Os distribuidores dedicam com esta actividade no mínimo 14 horas 
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semanais e no máximo 40 horas semanais. O distribuidor contacta com a sua equipa 

entre uma e 10 vezes por mês e controla a actividade da equipa  

“…através do escritório online que a empresa proporciona. Contacto 

telefonicamente ou por e-mail todos os assessores que evidenciem alguma situação 

menos normal” (F., 25 anos, Chefe de Grupo, 3 anos, Parcial).  

A maioria dos distribuidores entrevistados referiu que faz reuniões ou formações 

com frequência com os seus distribuidores, cerca de 1 a 3 vezes por mês. E realizam a 

sua formação: 

“…O treino consiste em apresentar a oportunidade e ensinar os distribuidores 

como se mostra o catálogo, como recomendam os produtos e como convidam 

outras pessoas para sua rede de vendas” (F., 24 anos, Chefe de Grupo Sénior, 1 

ano, Parcial). 

“…Levo os meus assessores a todos os momentos de formação proporcionados pela 

própria empresa” (F., 25 anos, Chefe de Grupo, 3 anos, Parcial). 

Mas também, existem distribuidores que não realizam formações ou reuniões 

porque:  

“A informação é sempre enviada por e-mail, assim apenas vê quem realmente quer 

ver. E no fundo, para mim interessam-me pessoas com vontade de trabalhar ou 

crescer ” (M., 28 anos, Chefe de Grupo, 2 anos, Integral).  

“…a empresa promove formações regulares 2 a 3 vezes por ano e as formações são 

presenciais” (M., 30 anos, Chefe regional, 6 anos, Integral).  

Os meios que os distribuidores utilizam para o grupo ficar informado são o e-

mail, o telefone, internet (facebook e blogs), contacto presencial e SMS. Destes meios 

de comunicação o mais utilizado por estes distribuidores é o e-mail. 

Os critérios que os distribuidores determinam para uma pessoa entrar na sua rede 

são os mais variados de acordo com a forma pessoal de trabalho, em que o mais 

importante é ter vontade de entrar na rede:  

“Não necessita de ter experiência profissional, como ainda muitas pessoas pensam. 

Penso que o essencial é haver vontade/interesse e do resto trato eu em conjunto 

com a pessoa” (F., 21 anos, Chefe de Grupo, 1 ano, Parcial). 
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Os distribuidores que formam a rede dos entrevistados variam entre 1 e mais de 

2500 distribuidores. Devido à discrepância dos resultados em relação à média das 

pessoas que são recrutadas pelos distribuidores em seis meses, conclui-se que existe 

uma variação devido às pessoas terem métodos e dedicação ao trabalho de formas 

distintas. Em relação ao distribuidores que desistem varia, como é evidenciado pelos 

entrevistados: 

“Em 6 meses, talvez 10. As pessoas desistem porque se cansam. Faz parte do ser 

humano querer sempre novidade, e isso faz com que deixem de encomendar. Mas 

voltam” (M., 30 anos, Chefe regional, 6 anos, Integral). 

“Normalmente 20 a 30% desistem porque têm obrigações para manterem a sua 

actividade” (F., 35 anos, Chefe Regional Sénior, 8 anos, Integral). 

Os membros que constituem as redes dos distribuidores entrevistados são mais 

de relacionamentos profissionais e estes transformaram-se em amigos. Estes disseram 

que os seus clientes que se transformaram em distribuidores da sua rede foram 

preferencialmente de relacionamentos de amizade. 

O relacionamento entre o distribuidor e o seu upline e /ou downline é muito bom 

e existe uma grande relação de entre ajuda e confiança. Os entrevistados consideram 

que as relações profissionais e as de amizade que existem com a sua rede, trazem efeitos 

positivos para o seu trabalho porque: 

“… é o único trabalho que me permite escolher com quem eu quero trabalhar, e 

fazê-lo em um harmonia e felicidade” (F., 24 anos, Chefe de Grupo Sénior, 1 ano, 

Parcial). 

“Sem dúvida, é óptimo quando temos um coordenador que para além de nos dar 

apoio 24 horas a nível profissional, também sabe ser humano e amigo e dar nos 

conselhos para aplicarmos diariamente, pelo menos é assim que gostaria sempre de 

ser coordenada e é esta regra que tento seguir” (F., 21 anos, Chefe de Grupo, 1 

ano, Parcial). 

 

4.2.4. RELACIONAMENTO ENTRE CLIENTES E O SEU DISTRIBUIDOR 

Das entrevistas realizadas aos clientes conclui-se que os clientes compram os 

produtos à Empresa de Cosméticos “O” e Empresa de Cosméticos “Y”. A maioria dos 

clientes entrevistados conheciam a Empresa de Cosméticos “O” e entre 2 a 10 anos. 
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Mas, a maioria não sabia que esta é uma empresa de marketing de rede. Contudo, eles 

tinham conhecimento deste tipo de marketing. Os entrevistados tiveram contacto com 

esta empresa através de colegas de trabalho, amigos, representante particular, familiares 

e a visualização de catálogos. A maioria dos clientes compram uma 1 vez ao ano. 

Os clientes desta empresa referiram que a reacção foi ou seria muito boa se um 

amigo ou familiar quisesse vender-lhe produtos desta empresa porque acreditam nas 

qualidades que essa pessoa estaria a oferecer: 

“Analisaria os preços e tipo de produtos e depois decidiria” (F., 31 anos, Pós 

graduação/mestrado, 5 anos)
10

. 

“…porque conheço a marca e a qualidade dos produtos” (F., 29 anos, 

Licenciatura, 8 anos). 

“…considero que são produtos de qualidade, cujo preço é relativamente acessível” 

(F., 23 anos, Licenciatura, 6 anos). 

“É boa e comprava-lhe produtos porque assim a minha distribuidora ganharia 

mais dinheiro” (M., 25 anos, Ensino Secundário, mais 10 anos). 

Os clientes estariam mais à vontade a comprar a um distribuidor conhecido em 

vez de um desconhecido devido à confiança, à melhor comunicação, o à vontade, ser 

mais fiável, credível, já ter conhecimento da qualidade dos produtos vendidos e partilha 

algumas impressões sobre os produtos com o distribuidor. Os clientes referiram que o 

seu distribuidor faz parte do seu círculo de amigos porque é um familiar, colegas de 

trabalho ou amigo de um amigo. Só que os entrevistados não aceitariam pertencer à rede 

dos seus distribuidores por razão de amizade:  

“…seria concorrência directa com ela” (M., 25 anos, Ensino Secundário, 5 anos). 

“…paciência para fazer este trabalho” (M., 25 anos, Ensino Secundário, mais 10 

anos).  

Também foi referido a falta de disponibilidade e possuir de um emprego. Mesmo assim, 

estes estão satisfeitos e recomendam o seu distribuidor a outras pessoas, porque este é 

de confiança, uma pessoa séria, honesto, amável, responsável, atento, disponível, bom 

distribuidor,  

“para ajudar uma amiga” (F., 34 anos, Licenciatura, 2 anos) e  

                                                 
10

 Sexo, idade, Grau de instrução e quantos anos conhece a Empresa em estudo. 
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“…a minha distribuidora teria mais clientes e ganharia mais dinheiro e também 

faz um óptimo trabalho” (M., 22 anos, Ensino Secundário, mais 10 anos). 

Em relação à questão “se a Empresa de Cosméticos “O” abrisse uma loja, os 

clientes continuariam fiéis ao seu distribuidor”, na totalidade apresentou-se como 

positiva: 

“…é mais pratico comprar ao distribuidor, não tendo que ir à loja” (F., 31 anos, 

Pós-graduação/Mestrado, 6 anos). 

“…não necessito deslocar-me para adquirir os produtos e consigo toda a 

informação através do distribuidor” (F., 29 anos, Licenciatura, 8 anos). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO 

Neste capítulo apresenta-se uma análise conclusiva dos resultados do estudo de 

caso realizado, seguido da identificação das suas principais recomendações 

direccionadas para a empresa em estudo e para os distribuidores. Por fim, são 

evidenciadas algumas limitações que surgiram ao longo do estudo.  

 

5.1. ANÁLISE CONCLUSIVA 

Com o nascimento do novo paradigma, o marketing de relacionamento, fez 

aparecer outro sistema de marketing. A junção do marketing de relacionamento e o 

marketing directo apareceu o marketing de rede (Grönroos, 1994; Costa, 2011). O 

marketing de rede foi definido como um sistema de distribuição ou uma forma de 

marketing em que se movimenta bens e/ou serviços de uma empresa para o consumidor, 

por meio de uma rede de distribuidores independentes. E estes não só vão receber 

comissões das suas vendas, mas também vão ter ganhos pelas vendas dos seus 

downlines. 

Um factor importante para o sucesso da actividade no MR é a força de um 

relacionamento que se caracteriza pela confiança, o comprometimento e a compreensão 

mútua. Nesta dissertação foi estudado o relacionamento de amizade e profissionais neste 

marketing. E o autor Haytko (2004) referiu que a conjugação entre estes dois 

relacionamentos podem trazer efeitos positivos ou negativos. Assim, por este motivo e 

também para perceber como funcionam estes relacionamentos, foi efectuado o estudo 

evidenciado anteriormente. 

Foi efectuada uma análise qualitativa através de um estudo de caso e para 

responder à questão de investigação, “Como são utilizados os relacionamentos 

profissionais e de amizade no Marketing de Rede?” foram realizadas entrevistas a 10 

distribuidores e a 20 clientes da Empresa de Cosméticos “O”. 

Quanto à combinação ente os relacionamentos profissionais e de amizade no 

contexto estudado, pode-se constatar o seguinte: 

- Todos os distribuidores confirmaram que o ambiente onde existe o primeiro 

contacto entre o distribuidor e o seu cliente influencia o desenvolvimento do futuro 

relacionamento porque é importante para criar laços de confiança entre as duas partes. E 

que os seus clientes habitualmente são todos leais e são mais de relacionamentos de 

amizade porque a maioria são colegas de trabalho e familiares. 
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- A maioria dos distribuidores relataram que não tinham receio de apresentar o 

negócio ou vender os produtos aos seus amigos e/ou familiares porque consideram que 

os produtos são de confiança.  

- Em relação aos distribuidores acharem que é mais benéfico ter alguns 

relacionamentos, mas fiéis ou muitos relacionamentos profissionais pode-se concluir 

que os distribuidores que estão há mais tempo a trabalhar com este sistema consideram 

mais importante a quantidade para ter sucesso. 

- Os distribuidores preferem mais realizar as suas vendas através da internet 

porque é mais fácil abranger toda a rede de distribuidores, havendo assim uma 

preferência por uma relação impessoal em que dão primazia à relação profissional sobre 

a de amizade. As características essenciais num bom relacionamento entre o upline e o 

downline são uma boa comunicação, confiança, trabalho em equipa, camaradagem, 

manter o contacto, compromisso, aconselhamento personalizado e honestidade.  

- Os meios que eles utilizam preferencialmente para recrutar são a internet (em 

geral, facebook, blogs) e contactos pessoais.  

- Os homens que realizaram esta entrevista preferem não fazer formações ou 

reuniões, o meio de comunicação mais utilizado é o e-mail, sendo também utilizado o 

telefone e a internet (facebook e blogs). Em contraste as mulheres entrevistadas 

preferem fazer formações porque: 

“…O treino consiste em apresentar a oportunidade e ensinar os distribuidores 

como se mostra o catálogo, como recomendam os produtos e como convidam 

outras pessoas para sua rede de vendas” (F., 24 anos, Chefe de Grupo Sénior, 1 

ano, Parcial). 

- Os membros que constituem as redes dos distribuidores são mais de 

relacionamentos profissionais.  

- Os clientes referiram que a reacção à venda de um produto por um amigo ou 

familiar era favorável porque acreditavam no seu conhecimento de produtos de 

qualidade e também ajudavam o seu distribuidor. 

- Os clientes estariam mais à vontade a comprar a um distribuidor conhecido em 

vez de um desconhecido. Eles referiram que o seu distribuidor faz parte do seu círculo 

de amigos. Mas, não aceitariam pertencer à rede dos seus distribuidores apenas porque 

têm falta de tempo. Estão satisfeitos e recomendam o seu distribuidor a outras pessoas 
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(amigo). E são fiéis aos seus distribuidores porque não abdicavam dele se abrisse uma 

loja desta empresa. 

- Das entrevistas realizadas aos clientes conclui-se que os clientes não compram 

só produtos de cosmética à Empresa de Cosméticos “O”.  

- Verificou-se que não existe critério para os distribuidores determinarem a 

admissão de pessoas na rede sem ser a vontade própria de entrar. 

- A maioria dos distribuidores disseram que conheceram a empresa pela internet 

e que a primeira reacção foi de desconfiança, algo que era bom de mais para ser 

verdade, mas depois de se informarem verificaram que é um negócio legal e honesto. 

Porque esta empresa não tem ligação com esquemas de ganhos em pirâmide por 

angariação e não existe compra de stock pelo angariado, mas apenas comissões pelas 

suas vendas sem limite mínimo obrigatório. 

Esta dissertação foi realizada com base no estudo feito por Grayson, e 

confrontando os resultados deste autor com os aqui obtidos, verificamos que Grayson 

referiu, que existe conflito de papéis quando uma amizade é influenciada pela 

instrumentalidade, só que isto não acontece aos distribuidores entrevistados porque 

estes têm clientes leais e são seus amigos. Nas citações referidas no referencial teórico 

sobre as relações de amizade dentro da rede os resultados estão em consonância entre 

esta dissertação e o estudo do autor, em que só numa das citações, dos distribuidores 

entrevistados foi contrário aos restantes os quais não tiveram receio de apresentar o 

negócio ou vender os produtos aos seus amigos e/ou familiares: 

“Nunca tive receio, embora muitas pessoas tenham ficado algo admiradas por me 

ver associada a este tipo de actividade…” (F., 25 anos, Chefe de Grupo, 3 anos, 

Parcial).  

Em conclusão, os entrevistados associam a relação de amizade com o seu 

distribuidor com a credibilidade sobre a qualidade dos produtos. Porque as pessoas 

assumem que um amigo não o enganaria, pois, pretende preservar a amizade. Também é 

importante referir que um amigo/cliente pode abrir novos contactos para o seu 

amigo/fornecedor recomendando-os aos seus amigos. Assim sendo, os relacionamentos 

de amizade são extremamente importantes entre o distribuidor e o seu cliente, como 

também entre o distribuidor e o seu upline e/ou downline.  
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5.2. RECOMENDAÇÕES 

A Empresa de Cosméticos “O” e os seus distribuidores podem contribuir com 

alguns aspectos como pontos de melhoria: 

 Divulgar eficazmente a empresa por outros meios de comunicação; 

 Deveria existir mais divulgação sobre o MR utilizado por esta empresa para que 

o público em geral tenha conhecimento deste marketing; 

 A empresa deve ter em conta como é que a sua mensagem esta a ser ouvida 

pelos clientes, visto que estes compram produtos e são fiéis aos seus 

distribuidores, mas apresentam relutância em pertencer à rede; 

 Os distribuidores deveriam dar mais formações ou fazer reuniões não só para dar 

mais informações às pessoas que pertencem à sua rede, mas também para 

desenvolverem os relacionamentos. 

 

5.3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

Apesar dos resultados positivos obtidos, o estudo encontrou algumas limitações, tais 

como: 

 Poucos estudos sobre o MR; 

 Pouca literatura específica sobre MR; 

 Devido à necessidade da elaboração desta dissertação num prazo diminuto no 

sentido que seria desejável de ter uma amostra mais abrangente das pessoas que 

trabalham com este modelo de negócio em Portugal; 

 O facto de o estudo incluir apenas uma amostra pequena de distribuidores e de 

clientes.  

 Amostra de conveniência, não representativa. 

As sugestões de estudos futuros são: 

 Um estudo futuro poderia ser aplicado a uma amostra mais representativa e 

alargada a outros pontos geográficos do país.  

 Seria interessante realizar este mesmo estudo com outras empresas do ramo e 

comparar os resultados entre elas. 

 Outro estudo possível seria perceber porque é que as mulheres dão formações 

aos seus downlines e os homens não o fazem. 

 Também seria interessante analisar se a amizade é importante quando o 

cliente/amigo não tem conhecimento prévio dos produtos distribuídos por estas 

redes. 
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DO ESTUDO 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

INSTITUTO SUPERIOR DE ECONOMIA E GESTÃO 

 

PROTOCOLO PARA O ESTUDO DOS RELACIONAMENTOS PROFISSIONAIS E 

DE AMIZADE NO MARKETING DE REDE 

 

1. Título do Trabalho 

 

“Combinando os relacionamentos profissionais e de amizade no Marketing de Rede” 

2. Aluna 

Nome completo Joana Catarina Miguel Salvado 

3. Orientador 

Nome completo Prof. Dr. João Mota 

4. Métodos e Materiais 

X Documentação X Entrevistas Estruturadas  
    

X Gravador de voz X Outro: Guião de Entrevistas 
    

5. Entrevistas 

X 10 distribuidores da Empresa de Cosméticos “O” 
  

X 20 clientes da Empresa de Cosméticos “O” 
  
  

5. Recolha de dados 

X Site da Oriflame X 
  

X Rede social da Oriflame  
  

X Blogs  
 

 

 

 

X   Documentos elaborados pela Empresa de Cosméticos “O” 

 

6. Cronograma de execução do estudo 

Início 01/02/2011 Término 30/09/2011 
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APÊNDICE B - GUIÃO DA ENTREVISTA AOS DISTRIBUIDORES 

DA EMPRESA DE COSMÉTICOS “O” 

 

Q1: De que forma conheceu o sistema de marketing de rede e qual foi a sua primeira 

impressão? 

Q2: Sua actuação no sistema é integral ou parcial? 

Q3: Há quanto anos trabalha com marketing de rede? 

Q4: De que forma é que divulga a sua distribuição? 

Q5: Qual é o seu meio preferencial para realizar as suas vendas? 

Q6: O ambiente onde existe o primeiro contacto entre si e o cliente ou distribuidor 

influenciará o relacionamento com ele? Porquê? 

Q8: Tem uma relação de amizade com o seu “upline” ou os seus “downlines”? 

Q9: Dos clientes que vende habitualmente são todos leais? Os clientes que são mais 

leais são de relacionamentos profissionais ou de amizade? 

Q10: No inicio teve receio de apresentar o negócio ou vender os produtos aos seus 

amigos ou/e familiares? Porquê? Qual foi a reacção deles? 

Q11: Para si, quais são as características essenciais para existir um bom relacionamento 

entre o cliente e o distribuidor? E também entre o “upline” e o “downline”? 

Q12: Quais são as vantagens e as desvantagens de um relacionamento de amizade entre 

si e o seu cliente? E também entre si e o seu “downline” e/ou “upline”? 

Q13: Acha mais benéfico ter alguns relacionamentos, mas fiéis ou muitos 

relacionamentos profissionais inconstantes? Porquê? 

Q14: Faz recrutamento de distribuidores? 

Q15: Quais são os meios que utiliza para fazer o recrutamento? 

Q16: Dedica quanto tempo semanalmente a esta actividade? 

Q17: Quantas vezes contacta o seu grupo de vendas (equipa) por mês? E como controla 

a actuação dos diversos distribuidores que formam a sua rede? 

Q18: Faz reuniões ou formações com frequência com os seus distribuidores? Quantas 

vezes por mês? Como é feita essa formação? 

Q19: Que meios utiliza para manter o seu grupo informado? 

Q20: Quais são os critérios que determina para escolher alguém que entre na sua rede? 

Q21: Actualmente, quantos distribuidores tem a sua rede? 

Q22: Em média, quantos novos distribuidores é que pessoalmente recruta e inscreve em 

seis meses? 
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Q23: Quantos distribuidores desistem? Porquê? 

Q24: Os membros que constituem a sua rede são mais de relacionamentos profissionais 

ou de amizade? 

Q25: Houve clientes de relacionamentos profissionais que se tornaram amigos? 

Q26: Como é que descreve o seu relacionamento com o seu “upline” e/ou “downline”? 

Q27: Considera que as relações profissionais e as de amizade que existe com os seus 

membros têm efeitos positivos no seu trabalho? Porquê? 

Q28: Já ouve clientes seus que se transformaram distribuidores da sua rede? Isto 

ocorreu mais com clientes de relacionamentos profissionais ou de amizade? 

Q29: Qual é a sua idade?  

Q30: Qual é o seu grau de instrução? 

Q31: Qual é a sua profissão principal? 

Q32: A que Categoria pertence na Empresa de Cosméticos “O”? (assessor, assessor de 

elite, chefe de grupo, chefe de grupo sénior, chefe distrital, chefe distrital sénior, chefe 

regional, chefe regional sénior, director nacional, director executivo e director executivo 

sénior). 
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APÊNDICE C - GUIÃO DA ENTREVISTA AOS CLIENTES DA 

EMPRESA DE COSMÉTICOS “O” 

Q1: Já comprou algum produto por catálogo, através de distribuidores particulares? 

Q2: Quais foram as empresas que vendem por catálogo, através de distribuidores 

particulares, a que já comprou produtos? 

Q3: Há quanto tempo conhece a da Empresa de Cosméticos “O”? 

Q4: Conhece a Empresa de Cosméticos “O”? Porque é que nunca comprou um produto 

desta empresa? 

Q5: Sabia que a Empresa de Cosméticos “O” é uma empresa marketing de rede? 

Q6: Já tinha conhecimento deste tipo de marketing?  

Q7: Ainda se recorda, como é que teve contacto com esta empresa? 

Q8: Quantas vezes por ano compram produtos desta empresa? 

Q9: Como foi ou seria a sua reacção se um amigo ou familiar quisesse vender-lhe os 

produtos desta empresa? Porquê? 

Q10: Estaria mais à vontade a comprar a um distribuidor conhecido ou desconhecido? 

Porquê? 

Q11: O seu distribuidor faz parte do seu círculo de amigos? Porquê? 

Q12: Se o seu distribuidor o convidasse para a sua rede, você aceitaria? Porquê? 

Q13: Está satisfeito com o serviço prestado pelo seu distribuidor? 

Q14: Recomendaria o seu distribuidor a alguém? Porquê? 

Q15: Se esta empresa tivesse uma loja, continuaria fiel ao seu distribuidor? Porquê? 

Q16: Qual é a sua idade?  

Q17: Qual é o seu grau de instrução? 

Q18: Qual é a sua profissão principal? 
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ANEXO 1 – CRONOLOGIA DA ENTRADA DOS PAÍSES NA 

EMPRESA DE COSMÉTICOS “O” 

 

Ano País 

1967 Suécia, Dinamarca 

1968 Finlândia 

1969 Noruega 

1970 Reino Unido 

1972 Holanda 

1978 Espanha 

1985 Portugal 

1986 Indonésia 

1989 Chile 

1990 Republica Checa 

1991 Polónia, Hungria e México 

1992 Rúsia, Turquia e Letónia 

1993 Ucrânia, Eslováquia e Grécia  

1994 Bulgária 

1995 Peru, Lituânia, Roménia e Índia 

1996 Macedónia, Equador e Croácia 

1997 Estónia, Marrocos, Egipto e Eslovénia 

1998 Azerbeijão, Colombia e Bósnia 

2000 Cazaquistão, Tailândia e Geórgia 

2001 Sérvia e Montenegro 

2002 Mongólia 

2003 Mongólia, Vietã e Arménia 

2004 Líbano 

2005 Bielorrússia 

2006 China 

2007 Irão 

 

Fonte: http://www.myorifamily.com/produtos.html 

 

http://www.myorifamily.com/produtos.html
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ANEXO 2 – PASSOS 

DO PLANO DE 

OPORTUNIDADE DA 

EMPRESA DE 

COSMÉTICOS “O” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Plano de 

oportunidades de chefes, p. 

28 e29 
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ANEXO 3 – COMISSÕES, NIVEIS DE QUALIFICAÇÃO E 

MANUTENÇÃO DA EMPRESA DE COSMÉTICOS “O” 

 

 
Fonte: Plano de oportunidades de chefes, p.55 

 

 

 

 

 


