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O presente trabalho pretende consolidar informações sobre como os veículos de 

comunicação têm retratado o Congresso Nacional e sobre como a população é 

influenciada pelo que é veiculado – influência refletida nos índices de avaliação do 

Congresso. Utilizando uma técnica de modelagem linear simples será possível 

unir o acompanhamento da mídia impressa e os resultados de pesquisas de 

opinião pública. Para isso, o trabalho foi desenvolvido em torno de dois eixos: de 

um lado procurou-se identificar o tipo das notícias impressas em jornais (se são 

opinativas ou informativas), sua carga valorativa em relação à imagem do 

Congresso (se são neutras, favoráveis ou desfavoráveis), quem são os 

personagens envolvidos e quais são os principais temas tratados em seu 

conteúdo. Por outro lado, foi feito um acompanhamento das pesquisas de opinião 

pública que avaliam a imagem do Congresso e a atuação dos parlamentares. A 

compatibilização dos dois eixos da pesquisa permitirá avaliar uma faceta política 

do impacto da mídia de massa sobre a opinião pública. 

 

 

palavras-chave: opinião pública, mídia impressa, Congresso Nacional, Câmara dos 

Deputados, Senado. 



1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria de Pesquisa e Opinião Pública (SEPOP) é um órgão da Secretaria 

de Comunicação do Senado Federal (SECS) que acompanha as flutuações da opinião 

pública em três campos distintos: 1) a opinião publicada nos meios de comunicação 

tradicionais, por meio do serviço Senado na Mídia; 2) as pesquisas de opinião pública 

sobre o Congresso Nacional, por meio do serviço DataSenado; e 3) a opinião 

manifestada voluntariamente pelos cidadãos, através da central de relacionamento Alô 

Senado.  

De modo contínuo, a SEPOP faz um acompanhamento das notícias sobre o 

Congresso Nacional. O objetivo do acompanhamento é identificar o tipo das notícias 

impressas em jornais (se são opinativas ou informativas), sua carga valorativa em 

relação à imagem do Congresso (se são neutras, favoráveis ou desfavoráveis), quem 

são os personagens envolvidos e quais são os principais temas tratados em seu 

conteúdo. Ao mesmo tempo, é feito um acompanhamento das pesquisas de opinião 

pública que avaliam a imagem do Congresso e a atuação dos parlamentares. São 

observados os dados produzidos tanto no âmbito das pesquisas do DataSenado quanto 

de outros institutos de pesquisa. 

O presente trabalho pretende unir os acompanhamentos da mídia impressa e 

das pesquisas de opinião pública, agregando informações sobre como os veículos de 

comunicação têm retratado o Congresso e sobre como a população se comporta em 

relação ao que é veiculado – comportamento refletido nos índices de avaliação do 

Congresso, obtidos pelas pesquisas do Datafolha.   

 

2. CONTEXTO  

O período analisado se insere na 53ª Legislatura: para o acompanhamento de 

notícias, inicia-se em janeiro de 2007 e vai até julho de 2010; já o período coberto pelas 

pesquisas do instituto Datafolha se estende de março de 2007 a março de 2010.  
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3. O CONGRESSO NA MÍDIA IMPRESSA 

Durante o período analisado, a maior parte das notícias teve um cunho neutro 

em relação aos parlamentares. No entanto, dentre as notícias que continham alguma 

carga valorativa, houve um desequilíbrio na quantidade de publicações: o número de 

notícias desfavoráveis aos parlamentares foi superior ao número de notícias favoráveis. 

Ao todo, deputados e senadores foram personagens centrais de 21.874 notícias, sendo 

11.425 notícias neutras (correspondendo a 52% do total de notícias sobre 

parlamentares), 6.153 notícias de cunho desfavorável à sua imagem (28%) e 4.296 

notícias de cunho favorável (20%). 

 

 

 

Dentre os veículos de imprensa acompanhados diariamente ao longo de todo o 

período analisado, o que deu mais enfoque à atuação dos parlamentares foi O Estado 

de São Paulo, com 4.664 notícias publicadas, seguido pelo Correio Braziliense e a 

Folha de São Paulo.  
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Notícias publicadas sobre parlamentares, separadas por veículo e teor 

(jan-2007 a jul-2010) 

Veiculo 

Favorável Neutra Desfavorável 

Total Números 
Absolutos 

% 
Números 
Absolutos 

% 
Números 
Absolutos 

% 

O Estado de S. Paulo 930 20% 2379 51% 1355 29% 4664 

Correio Braziliense 823 18% 2429 53% 1341 29% 4593 

Folha de S. Paulo  785 18% 2092 49% 1411 33% 4288 

O Globo 775 20% 2098 53% 1079 27% 3952 

Jornal do Brasil 518 19% 1510 54% 772 28% 2800 

Valor Econômico 465 29% 917 58% 195 12% 1577 

Total 4296 20% 11425 52% 6153 28% 21874 

 

 

O veículo com a maior porcentagem de notícias neutras em relação à atividade 

dos parlamentares foi o Valor Econômico (58% de suas publicações sobre 

parlamentares). Por sua vez, a Folha de São Paulo foi o veículo que proporcionalmente 

mais divulgou notícias desfavoráveis (33%) e ao mesmo tempo o que menos divulgou 

notícias favoráveis, empatado com o Correio Braziliense (18%). Vale notar que, dentre 

os veículos que foram acompanhados ao longo de todo o período pesquisado, o jornal 

Valor Econômico foi o único veículo em que a proporção de notícias favoráveis aos 

parlamentares foi superior à proporção de notícias desfavoráveis (29% favoráveis 

contra 12% desfavoráveis).  

Na média por mês de todos os veículos acompanhados, foram publicadas 99 

notícias favoráveis, 143 notícias desfavoráveis e 265 notícias neutras. Se compararmos 

tais médias com as quantidades e o teor das notícias publicadas pelos jornais ao longo 

do tempo, poderemos ter uma idéia dos momentos que foram mais críticos para o 

Congresso na mídia.  
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Um desses momentos críticos demonstrados claramente no gráfico é o do 

período que se inicia entre abril e maio de 2007 e se estende até cerca de novembro 

daquele ano. Durante o período, o Congresso foi retratado com poucas notícias 

favoráveis, instabilidade no número de notícias neutras e elevação das notícias 

desfavoráveis aos parlamentares. A quantidade de notícias neutras, que em fevereiro 

se encontrava bem acima da média, em quase 400 publicações, depois de uma 

elevação que chegou próxima à casa das 500 publicações em fevereiro, caiu para o 

patamar de quase 300 em junho. Já as notícias desfavoráveis subiram de menos de 

100 publicações em março para quase 500 em junho, mais que o triplo da média, 

mantendo-se acima de 300 até novembro de 2007 – foi a crise mais intensa e 

duradoura do Congresso na mídia impressa, com os maiores números de notícias 

desfavoráveis por mês, dentro do período abrangido pela pesquisa.  

Dentre os temas tratados no noticiário do período estavam principalmente a 

crise na Aviação, o chamado Apagão Aéreo, e denúncias de corrupção, como o 

mensalão, o envolvimento de parlamentares com a empresa Gautama e a crise no 
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Senado em torno da figura do então Presidente da Mesa, o senador Renan Calheiros. 

Outros temas destacados pela imprensa no período foram o aumento de subsídio de 

deputados, a CPI das ONGs, a reforma política, a grilagem de terras e a redução da 

Amazônia Legal.  

 

 

 

Depois de um pico de notícias neutras em novembro de 2007, ocorreu um 

decréscimo na publicação de notícias neutras e desfavoráveis, até que em março de 

2008 as notícias favoráveis entraram numa tendência crescente que culminou com a 

publicação de quase 300 notícias favoráveis em dezembro de 2008. Nesse contexto 

positivo para o Congresso, figuravam notícias sobre valorização das pessoas com 

deficiência, discussões entre governo e oposição, articulações para a eleição da Mesa 

Diretora, o contexto econômico brasileiro frente à crise mundial, a criação do Fundo 

Soberano, entrevistas com parlamentares e o caso da PEC dos vereadores.  
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Outro pico de notícias desfavoráveis ocorreu entre maio e agosto de 2009, 

numa tendência crescente que vinha desde janeiro daquele ano. Foi nesse período que 

eclodiram as denúncias sobre o mau uso por parlamentares das cotas para passagens 

aéreas, dentre outras denúncias sobre pagamento de verbas indenizatórias, de horas 

extras, de auxílios-moradia, sobre sonegação de impostos, servidores fantasmas e 

nepotismo, sobre o caso do castelo do deputado Edmar Moreira, sobre a reforma 

administrativa do senado e os atos secretos. 

   

 

 

A partir do mês de setembro de 2009, a publicação de notícias desfavoráveis 

aos parlamentares arrefeceu, mantendo-se abaixo da quantidade de notícias neutras e 

favoráveis até julho de 2010. Os meses de maio, junho e julho de 2010 presenciaram a 

queda conjunta na publicação dos três tipos de notícias: favoráveis, neutras e 

desfavoráveis. O contexto delineado indicava um período de calmaria para o Congresso 

na mídia impressa.  
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3. O CONGRESSO E A OPINIÃO PÚBLICA 

O Datafolha tem realizado sondagens de opinião pública sobre o Congresso 

com certa periodicidade desde 1993, o que nos permitiu formar uma base histórica que 

pudesse ser comparada com o acompanhamento das notícias na mídia impressa. 

Nas pesquisas do Datafolha, a população é levada a avaliar os parlamentares no 

Congresso julgando seu desempenho como ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. 

Dessa forma, constituem-se em indicativo de como está a imagem do Congresso e do 

conjunto dos parlamentares junto à opinião pública. 

 

 

 

De maneira geral, as sondagens realizadas pelo Datafolha no período da 53ª 

Legislatura demonstram uma população que possui opiniões fortemente críticas ao 

Congresso. A porcentagem dos que avaliam positivamente o Congresso variou pouco e 

manteve-se inferior à porcentagem das avaliações neutra e negativa em todas as 
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rodadas da pesquisa. A menor porcentagem da população a avaliar o desempenho do 

Congresso como ótimo ou bom foi observada em novembro de 2007 (13%) e a maior foi 

em novembro de 2008 e maio de 2009 (19% em ambas as pesquisas). 

As avaliações ‘regular’ e ‘ruim ou péssimo’ se alternaram nas diferentes rodadas 

da pesquisa como o grupo mais numeroso da população, ambas mantendo-se sempre 

mais altas que as avaliações ‘ótima/boa’. O percentual da avaliação como 

‘ruim/péssimo’ foi o que mais flutuou nas pesquisas, variando entre o mínimo de 30% 

em março de 2007 e o máximo de 45% em novembro do mesmo ano, 15 pontos 

percentuais de diferença. Já a avaliação ‘regular’ do Congresso variou entre 46% em 

março de 2007 e 36% em agosto de 2009, numa diferença de 10 pontos percentuais 

entre o ponto mínimo e o máximo.  

Vale notar que as piores avaliações do desempenho parlamentar constatadas 

pelo Datafolha ocorreram em novembro de 2007 e em agosto de 2009 (45 e 44% de 

‘ruim/péssimo’, respectivamente). Tais avaliações negativas coincidem com momentos 

críticos para o Congresso, em que foi grande o número de notícias desfavoráveis 

publicadas sobre parlamentares, conforme relatado na análise das notícias impressas 

em jornais. A relação entre o que é publicado na mídia impressa e o impacto das 

notícias sobre a avaliação que a população faz do Congresso é investigada adiante. 

 

4. MÍDIA E OPINIÃO PÚBLICA: VARIÁVEIS CONEXAS? 

Olhando para os resultados das pesquisas de opinião do Datafolha, constata-se 

que os dois piores índices de avaliação do Congresso pela opinião pública foram 

observados em momentos de crise do Congresso na mídia – momentos esses 

marcados por grandes quantidades de publicações desfavoráveis aos parlamentares.  

A idéia de que meios de comunicação de massa influenciam as opiniões das 

pessoas é uma expectativa existente já no senso comum. Teóricos da Comunicação, no 

entanto, ainda não chegaram num consenso sobre o tamanho real dessa influência. A 

análise conjunta de dados sobre a publicação de notícias a respeito dos parlamentares 
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e de dados de pesquisas de avaliação do Congresso pela opinião pública pode lançar 

luz sobre a questão, fornecendo uma base empírica que teste a expectativa do senso 

comum e que permita mensurar de alguma forma o impacto dos veículos de massa 

sobre o comportamento e a opinião das massas.  

Para viabilizar a análise, foi necessário compatibilizar os dados de 

acompanhamento dos jornais, que é feito diariamente, com os dados de pesquisas de 

opinião do Datafolha, as quais não têm periodicidade regular. Assim, foram calculadas 

as médias de notícias publicadas nos 3 meses que antecederam os meses de 

realização das pesquisas de avaliação do Congresso. Como os jornais são diários, o 

mero somatório do número de notícias publicadas entre a realização de duas pesquisas 

enviesaria a análise. Poderia ocorrer, por exemplo, que entre duas pesquisas 

realizadas a 6 meses de distância hajam sido publicadas mais notícias que entre duas 

realizadas num período de 3 meses, só que proporcionalmente ao tempo passado, no 

período de três meses a publicação de notícias pode ter sido mais intensa, com mais 

notícias publicadas diariamente. As médias de notícias no trimestre contornam esse 

problema.   

Partindo da premissa de que as notícias têm a capacidade de influenciar as 

pessoas na avaliação que fazem do Poder Legislativo, o cruzamento da média de 

notícias publicadas (por teor das notícias) com os resultados das pesquisas de 

avaliação do Congresso deverá indicar alguma tendência. É de se esperar, por 

exemplo, que quando aumentar a média de notícias favoráveis, melhore a avaliação do 

Congresso como ótimo/bom, e que quando crescer a média de notícias desfavoráveis, 

aumente a avaliação como ruim/péssimo.  
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Gráficos de Dispersão – Quantidade e Teor das notícias sobre parlamentares 

(SEPOP) versus avaliação do Congresso, em percentual (Datafolha) 

Teor das Notícias 

 

 

No entanto, o gráfico de dispersão com o cruzamento das duas variáveis não 

demonstrou haver nenhuma relação aparente entre a média de notícias publicadas no 

período e avaliação do Congresso feita subsequentemente. A avaliação como ‘regular’ 

por exemplo, não parece variar muito em relação ao tipo de notícias publicadas, 

mantendo-se sempre ao redor de 40% independentemente do teor e da quantidade do 

que é noticiado pelos jornais. Por exemplo, a avaliação como ‘ruim/péssimo’ ficou 

próxima a 45% tanto quando a média de notícias favoráveis esteve abaixo de 2,5 ao dia 
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quanto quando essa média chegou perto de 7,5 ao dia. E ficou próxima a 30% tanto 

quando a média de notícias desfavoráveis por dia esteve perto de zero quanto quando 

passou de 5. E a avaliação como ‘ótimo/bom’ esteve abaixo de 15% tanto quando as 

notícias favoráveis foram publicadas em torno de 2 ao dia quanto quando elas 

chegaram a quase 7 na média diária.  

Em resumo, pelos gráficos não parece haver relação clara entre a quantidade e o 

teor das notícias publicadas e a opinião que as pessoas formam a respeito da atuação 

dos congressistas. 

Para testar essa aparente falta de relação, foi utilizada a metodologia estatística 

da análise de regressão simples, usando as médias diárias de notícias como variáveis 

explicativas e as avaliações do Congresso como variáveis dependentes. Foram 

combinados 9 pares para os modelos de regressão, tendo de um lado da regressão os 

percentuais de avaliação ‘ótimo/bom’, ‘regular’ e ‘ruim/péssimo’ e do outro as médias de 

notícias por teor (‘favorável’, ‘neutro’ e ‘desfavorável’). 

Como resultado da análise, os testes de significância estatística dos modelos 

gerados não permitem que se rejeite a hipótese nula dos modelos. Em outras palavras, 

não pode ser rejeitada a hipótese de que a média de notícias com determinado teor não 

influencia os percentuais de avaliação positiva, neutra ou negativa do Congresso pela 

opinião pública (ver anexos) – à luz dos dados, tal hipótese pode ser verdadeira. Como 

não é possível rejeitar essa hipótese, não há indícios para considerar como 

provavelmente verdadeira a relação entre a quantidade de notícias publicadas, por teor, 

e a avaliação do Congresso feita pela população nas pesquisas do Datafolha. 

Como explicar, então, que os momentos das duas piores avaliações observadas 

do Congresso coincidem com os dois momentos mais críticos para o Congresso na 

mídia? Em um, o percentual de 45% de avaliação do Congresso como ruim/péssimo foi 

constatado num trimestre em que a média diária de notícias desfavoráveis foi de 12,3 

notícias por dia. Em outro momento, o percentual de 44% de avaliação ‘ruim/péssimo’ 

foi observado num trimestre com média de 9,72 notícias desfavoráveis por dia. Os dois 
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picos de avaliação negativa coincidem com os dois picos de média de notícias 

desfavoráveis. 

Ocorre que as observações feitas nesses dois momentos são ‘outliers’, ou seja, 

elas destoam do conjunto dos dados, sendo consideradas como casos de exceção – 

conforme demonstrado pelo teste ‘Covratio’, que identifica pontos extremos que 

interferem na inferência de padrões ou de parâmetros sobre o conjunto de dados. O 

‘Covratio’ é uma razão entre dois determinantes calculados a partir da variância dos 

dados, da matriz dos dados e de sua matriz transposta: no numerador, o determinante 

é calculado sem os dados que se supõem serem ‘outliers’, e no denominador o 

determinante é calculado com todos os dados. Pela definição formal, o ‘Covratio’ é 

calculado pela expressão matemática:  
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Em que o índice (i,j) indica que as observações i e j foram retiradas da amostra. 

No caso em questão, se 6,0|1| COVRATIO , o teste indica que as observações 

constituem-se em ‘outliers’. Ao realizarmos o cálculo do teste, obtivemos um ‘Covratio’ 

igual a 0,24. Desse modo, o módulo de Covratio menos 1 é igual a 0,76 e, portanto, 

maior que 0,60. Logo, conclui-se que as observações dos picos de avaliação negativa 

do Congresso e dos picos de notícias desfavoráveis são outliers e destoam das demais 

observações realizadas.  

 

5. CONCLUSÃO 

 Com base nos dados observados das pesquisas de avaliação do Congresso e 

nos dados da análise de notícias, conclui-se que a evidência empírica aqui analisada 

não permite aceitar como provavelmente verdadeira a hipótese de que o teor e a 

quantidade de notícias publicadas nos jornais tenham exercido influência sobre a 

avaliação do Congresso ao longo do período analisado. Tal hipótese pode ser 
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verdadeira, mas a hipótese oposta, a de que tal influência não exista, permanece sem 

refutação. Ou seja, os dados não nos permitem afirmar que a publicação de mais ou 

menos notícias ‘favoráveis’, ‘neutras’ ou ‘desfavoráveis’ interfira na avaliação do 

Congresso pela opinião pública como ‘ótimo/bom’, ‘regular’ ou ‘ruim/péssimo’. Os dois 

casos em que as notícias desfavoráveis coincidiram com a avaliação negativa do 

parlamento brasileiro constituem-se casos de exceção, conforme mostraram testes 

estatísticos.  
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ANEXO 1 

Regressão Simples: Avaliação Ruim/Péssimo, explicada pela média de Notícias Desfavoráveis 

 
 

Estatística de regressão 
      R múltiplo 0,630792135 
       R-Quadrado 0,397898717 
       R-quadrado ajustado 0,322636057 
       Erro padrão 4,246520154 
       Observações 10 
       

         ANOVA 
        

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 
   Regressão 1 95,33653266 95,33653 5,286801 0,050525658 
   Resíduo 8 144,2634673 18,03293 

     Total 9 239,6       
   

           Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 
    Interseção 33,4490452 2,112953872 15,83047 2,54E-07 

    Variável X 1 0,846716659 0,368249035 2,299304 0,050526 
    

         

95% inferiores 
95% 

superiores 
Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

     28,57656484 38,32153 28,57656 38,32153 
     -0,002467138 1,6959 -0,00247 1,6959 
     

         

         RESULTADOS DE RESÍDUOS 
      

         

Observação Y previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

     

1 36,35610573 
-

6,356105729 -1,58757 
     2 44,17412288 0,825877115 0,206281 
     3 35,26478204 3,735217965 0,932951 
     

4 35,69754833 
-

4,697548328 -1,17331 
     5 36,48781721 0,51218279 0,127929 
     

6 38,10598683 
-

4,105986826 -1,02556 
     7 41,68101272 2,318987279 0,579217 
     8 35,31182185 4,68817815 1,170974 
     9 34,46510519 4,53489481 1,132688 
     

10 34,45569723 
-

1,455697227 -0,36359 
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ANEXO 2 

Regressão Simples: Avaliação Ótimo/bom, explicada pela média de notícias favoráveis 

 

      Estatística de regressão 
   R múltiplo 0,307723 
   R-Quadrado 0,094693 
    R-quadrado 

ajustado -0,01847 
    Erro padrão 2,084579 
    Observações 10 
    

      ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 1 3,636228 3,636228 0,836785 0,387058 

Resíduo 8 34,76377 4,345472 
  Total 9 38,4       

 

         

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 14,3241 1,542721 9,284958 1,47E-05 
Variável X 
1 0,376248 0,411308 0,91476 0,387058 

 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

10,76658 17,88162 10,76658 17,88162 

-0,57223 1,324726 -0,57223 1,324726 

 

RESULTADOS DE RESÍDUOS 
 

    

Observação 
Y 

previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

1 15,05151 0,948486 0,482602 

2 14,9261 -1,9261 -0,98002 

3 14,84249 -0,84249 -0,42867 

4 16,14263 2,857367 1,453864 

5 16,07156 -0,07156 -0,03641 

6 15,7622 3,237795 1,647431 

7 16,79898 -2,79898 -1,42415 

8 15,89598 -0,89598 -0,45589 

9 15,26054 -1,26054 -0,64138 

10 15,248 0,752001 0,382627 
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ANEXO 3 

Regressão Simples: Avaliação Regular, explicada pela média de notícias neutras 

 

Estatística de regressão 
   R múltiplo 0,069732 
   R-Quadrado 0,004863 
    R-quadrado 

ajustado -0,11953 
    Erro padrão 3,052372 
    Observações 10 
    

      ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 1 0,36421 0,36421 0,039091 0,8482 

Resíduo 8 74,53579 9,316974 
  Total 9 74,9       

 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 39,63889 2,524051 15,70447 2,7E-07 
Variável X 
1 0,055975 0,28311 0,197715 0,8482 

 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

33,81842 45,45936 33,81842 45,45936 

-0,59688 0,708827 -0,59688 0,708827 

 

RESULTADOS DE RESÍDUOS 
 

    

Observação 
Y 

previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

1 40,39455 5,605447 1,947821 

2 40,52329 -3,52329 -1,2243 

3 40,10784 -0,10784 -0,03747 

4 39,97909 3,020906 1,049726 

5 39,95048 -0,95048 -0,33028 

6 40,00211 0,997894 0,346755 

7 40,06554 -4,06554 -1,41272 

8 40,09291 -1,09291 -0,37977 

9 39,92561 -0,92561 -0,32164 

10 39,95857 1,04143 0,361884 
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ANEXO 4 

Regressão Simples: Avaliação ótimo/bom, explicada pela média de notícias neutras 

      Estatística de regressão 
   R múltiplo 0,405688 
   R-Quadrado 0,164583 
    R-quadrado 

ajustado 0,060156 
    Erro padrão 2,002499 
    Observações 10 
    

      ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 1 6,319984 6,319984 1,576055 0,244757 

Resíduo 8 32,08002 4,010002 
  Total 9 38,4       

 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 17,52082 1,655896 10,58087 5,56E-06 
Variável X 
1 -0,23317 0,185733 -1,25541 0,244757 

 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

13,70231 21,33932 13,70231 21,33932 

-0,66147 0,19513 -0,66147 0,19513 

 

RESULTADOS DE RESÍDUOS 
 

    

Observação 
Y 

previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

1 14,373 1,627 0,86177 

2 13,83671 -0,83671 -0,44318 

3 15,56736 -1,56736 -0,83018 

4 16,10365 2,89635 1,534104 

5 16,22283 -0,22283 -0,11802 

6 16,00779 2,992209 1,584878 

7 15,74353 -1,74353 -0,92349 

8 15,62954 -0,62954 -0,33344 

9 16,32646 -2,32646 -1,23225 

10 16,18915 -0,18915 -0,10019 
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 ANEXO 5 

Regressão Simples: Avaliação ótimo/bom, explicada pela média de notícias desfavoráveis 
 

Estatística de regressão 
    R múltiplo 0,337909 
   R-Quadrado 0,114183 
   R-quadrado 

ajustado 0,003455 
    Erro padrão 2,062019 
    Observações 10 
    

      ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 1 4,384613 4,384613 1,031207 0,3396 

Resíduo 8 34,01539 4,251923 
  Total 9 38,4       

 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 16,40441 1,026005 15,98862 2,35E-07 
Variável X 
1 -0,18158 0,178814 -1,01548 0,3396 

 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

14,03844 18,77038 14,03844 18,77038 

-0,59393 0,230763 -0,59393 0,230763 

 

RESULTADOS DE RESÍDUOS 
 

    

Observação 
Y 

previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

1 15,78098 0,219023 0,112661 

2 14,10437 -1,10437 -0,56806 

3 16,01502 -2,01502 -1,03648 

4 15,92221 3,077792 1,583153 

5 15,75273 0,247269 0,12719 

6 15,40571 3,594293 1,84883 

7 14,63902 -0,63902 -0,3287 

8 16,00493 -1,00493 -0,51691 

9 16,18651 -2,18651 -1,1247 

10 16,18853 -0,18853 -0,09698 
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ANEXO 6 

Regressão Simples: Avaliação regular, explicada pela média de notícias favoráveis 

 

Estatística de regressão 
   R múltiplo 0,306312 
   R-Quadrado 0,093827 
    R-quadrado 

ajustado -0,01944 
    Erro padrão 2,912739 
    Observações 10 
    

      ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 1 7,027624 7,027624 0,828334 0,389353 

Resíduo 8 67,87238 8,484047 
  Total 9 74,9       

 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 41,87376 2,155612 19,42547 5,12E-08 
Variável X 
1 -0,52306 0,574712 -0,91013 0,389353 

 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

36,90291 46,84461 36,90291 46,84461 

-1,84835 0,802226 -1,84835 0,802226 

 

RESULTADOS DE RESÍDUOS 
 

    

Observação 
Y 

previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

1 40,86251 5,137492 1,870794 

2 41,03686 -4,03686 -1,47 

3 41,1531 -1,1531 -0,4199 

4 39,34563 3,654371 1,330722 

5 39,44443 -0,44443 -0,16184 

6 39,8745 1,125498 0,409845 

7 38,43318 -2,43318 -0,88603 

8 39,68852 -0,68852 -0,25072 

9 40,57192 -1,57192 -0,57241 

10 40,58935 0,410647 0,149535 
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ANEXO 7 

Regressão Simples: Avaliação regular, explicada pela média de notícias desfavoráveis 
 

Estatística de regressão 
   R múltiplo 0,531583 
   R-Quadrado 0,282581 
    R-quadrado 

ajustado 0,192903 
    Erro padrão 2,591687 
    Observações 10 
    

      ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 1 21,16528 21,16528 3,151077 0,113793 

Resíduo 8 53,73472 6,71684 
  Total 9 74,9       

 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 41,86736 1,289553 32,46656 8,83E-10 
Variável X 
1 -0,39895 0,224745 -1,77513 0,113793 

 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

38,89364 44,84107 38,89364 44,84107 

-0,91722 0,119312 -0,91722 0,119312 

 

RESULTADOS DE RESÍDUOS 
 

    

Observação 
Y 

previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

1 40,49762 5,502378 2,251875 

2 36,81397 0,186033 0,076135 

3 41,01183 -1,01183 -0,41409 

4 40,80792 2,192082 0,89712 

5 40,43556 -1,43556 -0,58751 

6 39,67312 1,326878 0,543031 

7 37,98866 -1,98866 -0,81387 

8 40,98966 -1,98966 -0,81428 

9 41,38861 -2,38861 -0,97755 

10 41,39305 -0,39305 -0,16086 
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ANEXO 8 

Regressão Simples: Avaliação ruim/péssimo, explicada pela média de notícias favoráveis 

 

Estatística de regressão 
   R múltiplo 0,108434 
   R-Quadrado 0,011758 
    R-quadrado 

ajustado -0,11177 
    Erro padrão 5,440391 
    Observações 10 
    

      ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 1 2,81719 2,81719 0,095182 0,76557 

Resíduo 8 236,7828 29,59785 
  Total 9 239,6       

 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 36,07695 4,026235 8,960469 1,91E-05 
Variável X 
1 0,331174 1,073442 0,308516 0,76557 

 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

26,79244 45,36147 26,79244 45,36147 

-2,14419 2,806537 -2,14419 2,806537 

 

RESULTADOS DE RESÍDUOS 
 

    

Observação 
Y 

previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

1 36,71722 -6,71722 -1,30959 

2 36,60683 8,39317 1,636335 

3 36,53324 2,466764 0,480921 

4 37,67763 -6,67763 -1,30187 

5 37,61507 -0,61507 -0,11991 

6 37,34277 -3,34277 -0,65171 

7 38,25534 5,744658 1,11998 

8 37,46052 2,539476 0,495097 

9 36,90121 2,098793 0,409181 

10 36,89017 -3,89017 -0,75843 
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ANEXO 9 

Regressão Simples: Avaliação ruim/péssimo, explicada pela média de notícias neutras 

 

Estatística de regressão 
    R múltiplo 0,247684 
  

Avaliação ruim/péssimo 

R-Quadrado 0,061347 
  

Notícias neutras 
R-quadrado 
ajustado -0,05598 

    Erro padrão 5,302136 
    Observações 10 
    

      ANOVA 
     

  gl SQ MQ F 
F de 

significação 

Regressão 1 14,69882 14,69882 0,522854 0,490224 

Resíduo 8 224,9012 28,11265 
  Total 9 239,6       

 

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 

Interseção 34,27067 4,384414 7,816475 5,16E-05 
Variável X 
1 0,355598 0,491777 0,723087 0,490224 

 

95% 
inferiores 

95% 
superiores 

Inferior 
95,0% 

Superior 
95,0% 

24,16019 44,38114 24,16019 44,38114 

-0,77844 1,489638 -0,77844 1,489638 

 

RESULTADOS DE RESÍDUOS 
 

    

Observação 
Y 

previsto Resíduos 
Resíduos 
padrão 

1 39,07123 -9,07123 -1,81465 

2 39,88911 5,110892 1,022403 

3 37,24978 1,750216 0,35012 

4 36,43191 -5,43191 -1,08662 

5 36,25016 0,749841 0,150001 

6 36,5781 -2,5781 -0,51573 

7 36,98111 7,01889 1,404086 

8 37,15496 2,845042 0,569133 

9 36,09212 2,907884 0,581705 

10 36,30152 -3,30152 -0,66045 

 


