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Resumo:  
 

Nos últimos anos, observa-se que o consumidor deixa de ser um coadjuvante nas 
relações com empresas e passa a atuar de forma crescente, impondo suas vontades e 
preferências. Esses consumidores estão mais mobilizados, o que resulta em uma 
crescente troca de informações entre clientes, de forma espontânea, nas redes 
sociais. O presente trabalho objetivou a análise da comunicação boca a boca nas 
redes sociais e sua influência no comprometimento afetivo dos clientes e de sua 
intenção de compra em relação a produtos e serviços. Buscou-se a identificação do 
processo de comunicação boca a boca espontâneo nas redes sociais, assim como a 
identificação de uma possível influência significativa que esta exerceria sobre o 
comprometimento e a intenção de compra dos consumidores. No que diz respeito aos 
fins, a metodologia adotada foi descritiva. Quanto aos meios, optou-se pela pesquisa 
de campo. Através da utilização da pesquisa de campo, foi viabilizado o contato com 
consumidores que estão conectados a redes sociais e puderam contribuir com suas 
percepções sobre o fenômeno do comprometimento afetivo por meio dessa 
ferramenta. A pesquisa de campo também auxiliou a desvendar como as redes sociais 
atuam na consolidação das preferências no consumo de marcas específicas pelos 
diversos clientes e consumidores, habituados à utilização de redes sociais no seu dia 
a dia. A aplicação e análise estatística de questionários serviram como base para a 
validação do modelo proposto neste trabalho. O modelo proposto contemplava a 
influência da comunicação boca a boca entre consumidores nas redes sociais e seu 
impacto na intenção de compra e comprometimento dos clientes. Concluiu-se que a 
comunicação boca a boca é significativa nas redes sociais e interfere na intenção de 
compra e no comprometimento dos consumidores em relação a produtos e serviços. 
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