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RESUMO 

 O modelo de equações estruturais (MEE) é uma técnica que combina a 

regressão múltipla com a análise fatorial. Permite ao pesquisador não só avaliar as 

muito complexas inter-relações de dependência, mas também incorporar os efeitos 

dos erros de medidas sobre os coeficientes estruturais. Devido ao crescimento e a 

utilidade desta técnica nos dias de hoje, propõe-se neste trabalho uma aplicação do 

MEE. Com o objetivo de ajudar ao leitor a compreender esta técnica, sugere-se um 

exemplo prático de aplicação, no qual avalia o uso do Facebook como meio de 

influência na atividade política e social, o quanto essa ferramenta contribui para a 

construção ou desconstrução de imagens e na disseminação de ideias. Verificando 

os fatores que estimulam a comunicação boca a boca nesta rede social, os 

resultados mostraram como fator influenciador o Benefício Interpessoal, ou seja, a 

preocupação em conscientizar outras pessoas, manifestar satisfação ou insatisfação 

quanto aos temas políticos e/ou sociais e conversar sobre eles com pessoas na 

rede. O estudo também sugere que a ideologia política e a renda apresentam uma 

associação significativa com a comunicação boca a boca. De acordo com os 

resultados apresentados, são discutidas as implicações teóricas, práticas e 

sugestões para futuros estudos. 

 

Palavras-chave: Facebook. Comunicação boca a boca. Políticos. Sociais. 

Equações estruturais. Variáveis latentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O mundo atual está constantemente em mudança. O século XXI veio 

apresentando um novo cenário global em inúmeros aspectos, entre eles, sem 

dúvidas, o avanço da Internet. Nas últimas décadas, o computador conectado a esta 

grande rede se converteu em um elemento de trabalho e comunicação, no qual as 

pessoas dedicam grande parte de suas horas no dia. Além disso, transformações 

fizeram com que fosse possível conectar-se à rede sem importar o lugar ou hora, ou 

seja, o acesso se dá tanto de computadores, como através de telefones celulares, 

tablets, entre outros. Segundo os dados do IBGE, através da PNAD de 2013, 

apresentados na pesquisa “Acesso à Internet e à Televisão e Posse de Telefone 

Móvel Celular para Uso Pessoal”, mais de 50% da população brasileira usa o celular 

ou tablet como ferramentas para o acesso à Internet, ultrapassando o acesso 

domiciliar. De acordo com o último relatório anual “Mensurando a Sociedade da 

Informação”, de 2015, do órgão “União Internacional de Telecomunicações1” o Brasil 

ocupa a 61ª posição no ranking mundial de países conectados, sendo este índice 

superior à média mundial e à média das Américas. Este fator somado ao marketing 

“boca a boca” reúnem os principais elementos para o sucesso de uma campanha, 

divulgando de maneira positiva ou negativa um produto ou informação, seja nas 

áreas de marketing, política e/ou social. 

O escritor húngaro Frigyes Karinthy publicou em 1929 um livro com pequenas 

histórias chamado “Tudo é Diferente” e em uma delas, titulada “Correntes”, 

apresentou a primeira teoria que hoje está altamente difundida na web: “Os seis 

graus de separação”, a qual se desenvolveu posteriormente com o sociólogo 

Duncan J. Watts, em 2003. Em suma, esta teoria assegura que cada pessoa 

conhece, entre familiares, amigos, colegas de trabalho, umas 100 pessoas. Neste 

caso, essas 100 pessoas se relacionam com mais 100, até chegar o número de 

10.000 relações em dois passos. Partindo desta lógica, em seis passos, com a 

tecnologia disponível, é possível comunicar-se com todos os indivíduos do planeta. 

Estes pressupostos teóricos se aplicaram ao mundo da computação, ganhando 

popularidade com a chegada do e-mail e estabeleceu o princípio que difundiu a 

popular rede social Facebook. 

                                                           
1 http://www.itu.int/ 
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De acordo com o livro “O Efeito Facebook”, em 2004, Mark Zucherberg criou, 

com a ajuda de Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Eduardo Saverin, um sistema para 

a interação dos alunos dentro da Universidade de Harvard (DAVID T. 

KIRKPATRICK, 2011). A partir dele era possível compartilhar informação entre os 

estudantes, através de um perfil de cada usuário. Em poucas semanas, mais da 

metade dos estudantes deste centro acadêmico já utilizava o site para se comunicar 

entre eles. Em alguns meses, a rede se estendeu a outras três universidades. Deste 

modo, o The Facebook, como era conhecido na época, começou a se expandir entre 

as maiores universidades dos Estados Unidos, sendo em 2006 aberto a todos que 

possuíam e-mail. Este foi o início da maior rede social do mundo, onde seus 

usuários podem expressar e compartilhar histórias com seus amigos, além de 

conhecer outras novas pessoas de diversas partes do mundo. 

Algumas empresas e consultorias, como a Zephoria Digital Marketing2 e DMR 

– Digital Stats3, apresentaram estatísticas impressionantes. Por exemplo, os 

usuários em todo o mundo gastam cerca de 23 bilhões de minutos no site 

diariamente. E, apesar das mais de 1,65 bilhão de contas ativas, esta taxa aumenta 

cerca de 5% ao mês. A rede social já opera em mais de 70 idiomas e 75% dos 

usuários estão fora dos Estados Unidos, ainda que este seja o país com o maior 

número de registro de contas, seguido pela Índia e Brasil. No entanto, o país sul-

americano é o líder global em relação ao tempo diário gasto com a Rede Social. De 

acordo com a pesquisa "Futuro Digital em Foco Brasil 2015", divulgada pela 

consultoria comScore4, os brasileiros são líderes neste quesito, com uma média 60% 

maior do que a do resto do Planeta. 

O outro fator de influência é o Buzz Marketing, ou também conhecido como 

marketing “boca a boca”, que busca estimular indivíduos a repassar uma mensagem 

para outros, servindo como fonte influenciadora. Com a internet e as redes sociais, 

essa mensagem é difundida rapidamente, podendo atingir milhares de pessoas em 

pouco tempo. Segundo Cafferky (1999), mais de 80% das pessoas seguem as 

recomendações de um familiar, amigo ou um profissional ao adquirirem um produto 

ou serviço. Esta troca de informações pode ser positiva ou negativa, caracterizada 

através da experiência do indivíduo e contribuindo para a confiabilidade do 

                                                           
2 https://zephoria.com/ 
3 http://expandedramblings.com/ 
4 http://www.comscore.com/ 
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processo. Há estudos que dizem que uma informação negativa pode ser mais 

efetiva que uma em que apenas aspectos positivos são abordados (Crowley e 

Hoyer, 1994). Estas mensagens repassadas podem ser referentes a algum produto 

como também referentes à política ou acontecimentos sociais. 

A motivação para esse estudo surgiu a partir da observação da influência 

diária do uso das redes sociais na vida das pessoas e suas interações interpessoais, 

especificamente no que se trata de discussões e debates a cerca de temas políticos 

e/ou sociais, como já identificado por alguns políticos em suas campanhas eleitorais. 

A agência Intelligence Compass elaborou em 2010 o “Relatório sobre Política 

e Redes Sociais”, um estudo que tinha como objetivo comprovar o êxito do modelo 

de marketing político do presidente Barack Obama. O trabalho tratava de investigar 

as relações produzidas através do uso do Facebook, Linkedin, Twitter e Xing. Foi 

concluído que quase todos os políticos (99%) valorizavam de forma positiva as 

redes sociais e a maior parte deles sabia que no futuro estas redes seriam uma 

grande ferramenta na relação com os eleitores durante as eleições. 

Nas últimas eleições brasileiras para presidente, em 2014, o marketing 

político no Facebook foi muito explorado. A disputa entre Aécio Neves e Dilma 

Rousseff foi acirrada, obrigando-os a brigarem por cada voto em diferentes 

plataformas. Além dos debates e programas de rádio, a campanha no Facebook 

teve papel fundamental, principalmente com os mais jovens. Elas bateram recorde 

de interações no site e se tornaram o pleito mais comentado da história da rede 

social. De acordo com informações divulgadas pelo próprio Facebook, os níveis de 

comentários relacionados aos dois candidatos se assemelharam aos índices de 

votos recebidos. Enquanto Dilma foi assunto em 53,8% dos comentários, Aécio, 

esteve presente em 46,2% deles. De acordo com o TRE5, a candidata do Partido 

dos Trabalhadores (PT) recebeu 51,64% dos votos e o do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), 48,36%. 

Estas eleições também foram marcadas por vários protestos, tendo início já 

em 2013 com as “Manifestações dos 20 centavos”, como ficou conhecida. 

Inicialmente, a população reivindicava o aumento da passagem nos transportes 

públicos e, posteriormente, outros temas foram entrando em pauta.  Entre eles, 

estava o fim da corrupção, os gastos com a Copa do Mundo de 2014, a Proposta de 

                                                           
5 http://www.tre-rj.jus.br/ 



13 
 

Emenda à Constituição (PEC) 37, que proibia investigações pelo Ministério Público, 

e o projeto da “cura gay”, que havia sido aprovado na Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, o qual impedia psicólogos de 

colaborarem com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das 

homossexualidades.  A classe médica também protestou nas ruas e redes sociais 

contra o governo, sua principal queixa foi com o programa nacional “Mais Médicos”, 

que visava importar médicos de outros países para suprir a carência destes 

profissionais em algumas cidades brasileiras. Mesmo diante de todo esse cenário 

desfavorável, a presidente foi reeleita. 

O primeiro ano de seu segundo mandato foi marcado por escândalos de 

corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo agentes políticos, funcionários da 

Petrobrás e as maiores empreiteiras do Brasil. Uma investigação foi iniciada em 

2014, recebendo o nome de “Operação Lava Jato”, decorre do uso de uma rede de 

postos de combustíveis e lava a jato de automóveis que movimentavam recursos 

ilícitos pertencentes a uma rede de doleiros que atuavam em vários Estados. A 

investigação avançou e foi descoberto um vasto esquema de corrupção na maior 

empresa de petróleo do país, a Petrobrás. Diante de tais acontecimentos, partidos 

da oposição oficializaram um pedido de impeachment da presidente, que foi acolhido 

pelo então presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e levado a uma 

Comissão especial para ser avaliado. Paralelamente, iniciou-se um processo de 

investigação contra o deputado e foi descoberto seu envolvimento em um esquema 

de corrupção e lavagem de dinheiro, acarretando em uma denúncia ao STF. Em 

consequência disso, manifestantes realizaram protestos nas ruas e redes sociais 

pedindo a cassação dos mandatos dos presidentes da Câmara e da República. No 

Facebook foram criados avatares (filtros nas fotos de perfil) com os dizeres “Fora 

Cunha” e “Fora Dilma”, enquanto no Twitter os assuntos foram os mais comentados 

no país, como abordado no portal Estadão6. Outros acontecimentos também 

geraram grande repercussão nas redes sociais, entre eles, a crise na saúde pública, 

os ajustes fiscais, o desastre ambiental em Mariana e os gastos com as Olimpíadas 

Rio 2016. No cenário mundial, a comoção ficou por conta dos atentados terroristas 

em Paris, em novembro de 2015, envolvendo o grupo extremista Estado Islâmico 

(EI) que matou 137 pessoas. 

                                                           
6 http://www.estadao.com.br/ 
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O presente estudo foi realizado entre usuários do Facebook. Também são 

apresentados os dados referentes ao uso desta rede social para a discussão de 

temas políticos e dos últimos acontecimentos sociais. Deste modo, a mídia social em 

questão se apresenta como uma boa ferramenta para o estudo dos fatores 

motivacionais da comunicação boca a boca no que se refere aos conteúdos políticos 

e sociais discutidos anteriormente. E assim, mostrar a força do Facebook na 

divulgação e implementação de ideias. 

Uma das finalidades das pesquisas empíricas é o descobrimento de relações 

causais entre as variáveis no objeto de estudo. No entanto, não é possível exercer 

um controle sobre as variáveis analisadas neste trabalho, uma vez que se tratam de 

variáveis latentes, ou seja, abstratas e que só podem ser medidas de forma indireta, 

através de variáveis observáveis. Os Modelos de Equações Estruturais (MEE) são 

uma ferramenta útil para o estudo de relações causais deste tipo. Eles não provam a 

causalidade, mas ajudam na tomada de decisões, rejeitando as hipóteses causais, 

quando a estrutura de covariâncias ou correlações entre as variáveis se 

contradizem. 

Dentro desse contexto é que este trabalho se insere, pois tem a finalidade de 

apresentar e discutir sobre as concepções e aplicações dos MEE no que tange aos 

fatores motivacionais da comunicação boca a boca. 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos, sendo o Capítulo 1 a 

Introdução. No Capítulo 2 serão apresentados os objetivos gerais e específicos. O 

Capítulo 3 descreve a amostra e a estrutura do banco de dados, assim como o 

processo de coleta dos dados. Além disso, os métodos estatísticos de análise são 

mencionados. No Capítulo 4 os resultados serão descritos. Por fim, no Capítulo 5, 

conclusões sobre as hipóteses de estudo serão discutidas. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o uso do Facebook como meio de influência na atividade política e 

social, ou seja, o quanto essa ferramenta contribui para a construção ou 

desconstrução de imagens e na disseminação de ideias. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Descrever os hábitos de acesso ao Facebook e o perfil 

dos usuários; 

 

 Identificar os principais temas políticos e sociais que 

foram curtidos, compartilhados e publicados no Facebook na época da 

pesquisa; 

 

 Definir e construir um indicador de Comunicação boca a 

boca; 

 

 Avaliar, através de modelos de equações estruturais, as 

motivações da Comunicação boca a boca; 

 

 Considerando a possibilidade de haver um 

comportamento diferente entre as classes sociais, religião e faixa 

etária, verificar, através de modelos de equações estruturais, se estas 

variáveis serão significativas como modificadoras de efeito nos 

modelos.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Banco de dados 

 

3.1.1 Amostra e questionário 

 

Os sujeitos elegíveis da pesquisa foram todos os usuários do Facebook no 

Brasil e que já tinham realizado a comunicação boca a boca sobre política e/ou 

temas sociais no momento da pesquisa.  Neste caso, a amostra foi de voluntários. 

A coleta dos dados de pesquisa foi feita através de questionário fechado; um 

documento em que há uma série de questões, cujas respostas devem ser 

preenchidas pelos informantes. A aplicação de questionários fechados e 

padronizados foi adotada, uma vez que as respostas são práticas e objetivas, 

facilitando também a compilação e análise dos dados. Os questionários foram 

aplicados online através do servidor Survey Monkey e somente foram aceitos os que 

atenderem à condição de fazer uso da tecnologia.   

O questionário online está disponível no servidor Survey Monkey, através do 

link: https://pt.surveymonkey.com/r/Y9K3CJT. Sua primeira página é apresentada 

como na Figura 1. 

 

https://pt.surveymonkey.com/r/Y9K3CJT
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Figura 1 - Página inicial do questionário online 

 

A versão final do questionário completo encontra-se no anexo deste trabalho. 

O questionário foi dividido em quatro partes. A primeira era responsável por 

medir os hábitos de acesso e perfil dos usuários no Facebook. As seguintes 

informações foram solicitadas: frequência de acesso, tempo diário de acesso, meios 

de acesso (celular, notebook etc.), lugar de acesso (casa, trabalho, etc.) e 

quantidade de amigos na rede de contatos. A variável latente “Força dos laços 

sociais (FLS)” também foi medida nesta primeira parte. 

A segunda parte é referente às atividades de comunicação boca a boca no 

Facebook, além de citar os principais temas políticos e sociais divulgados e 

compartilhados através da rede social. 

A terceira parte tem como objetivo saber as motivações da comunicação boca 

a boca. 

A última parte destina-se às características pessoais dos respondentes: 

idade, sexo, estado civil, religião, ideologia política e renda familiar. 

Foi utilizada uma escala de cinco níveis Likert (discordo totalmente, discordo, 

não concordo-nem discordo, concordo e concordo totalmente), com três opções para 

cada uma das três funções do Facebook: (1) “curtir”; (2) compartilhar e (3) publicar. 
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A escala de Likert registra o nível de concordância ou discordância com uma 

afirmação dada. Neste caso, a pretensão é medir a comunicação boca a boca na 

rede social. 

 

3.2 Equações estruturais com variáveis latentes 

 

Os Modelos de Equações Estruturais (MEE) surgem de duas técnicas 

estatísticas: análise fatorial e regressão múltipla (KAHN, 2006). Os MEE são 

utilizados para reproduzir a matriz de covariâncias populacionais através das 

covariâncias amostrais associadas aos parâmetros determinados pelo pesquisador 

(BOLLEN, 1989). Se o nível de ajuste do modelo aos dados for alto, não se descarta 

a teoria, obtendo um modelo com resíduos reduzidos. 

A definição a priori do tipo de relações existentes entre as variáveis do 

modelo testado sugere uma característica confirmatória, já que os parâmetros são 

determinados pelo pesquisador antes da análise de dados. Portanto, ainda que ele 

seja testado e apresente um ajuste elevado, o pesquisador não pode afirmar que ele 

seja o único modelo proposto, somente que ele é um dos vários modelos possíveis. 

As relações entre as variáveis podem se modificar, adicionando ou eliminando 

associações, podendo gerar um modelo teórico com um ajuste muito alto, no 

entanto, ele poderia estabelecer relações espúrias. O importante é ter um 

embasamento teórico forte, podendo submeter os modelos a provas, e que os 

pesquisadores considerem que os melhores indicadores serão aquelas escalas com 

altos índices de confiabilidade e aqueles itens que apresentam pesos fatoriais mais 

altos. 

Nos MEE são analisadas as relações entre as variáveis endógenas 

(dependentes) e exógenas (independentes), podendo também acontecer casos nos 

quais uma mesma variável pode ser endógena ou exógena simultaneamente. Mas a 

principal característica dos MEE é que essas variáveis podem estar implícitas em 

sua medição, ou seja, elas são fatores ou variáveis latentes, que não podem ser 

medidas diretamente, somente através de outras variáveis ou indicadores (variáveis 

observáveis). Outra característica que difere das demais técnicas multivariadas é a 

criação de múltiplas medidas para a representação das variáveis latentes e o 

controle do erro de medição específico de cada variável. As variáveis latentes são 
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fenômenos que não podem ser mensurados de modo direto, somente de forma 

indireta através das variáveis observáveis. 

Outra questão que tem sido muito discutida na literatura diz respeito às 

relações causais. Assim como nas regressões lineares, o modelo estrutural não 

implica em um sistema explicativo ou causal, somente em correlações e associações 

entre as variáveis (WESTON Y CORE, 2006).  

A ideia principal dos MEE é comparar uma matriz de covariância teórica, pelo 

modelo estrutural, com uma matriz de covariância gerada pelos dados. Caso a 

diferença seja pequena, é possível dizer que o modelo teórico possui um bom ajuste 

com os comportamentos dos dados. Pelo motivo citado que os MEE recebem este 

nome e, também, de modelos confirmatórios, já que buscam as relações teóricas 

(GARCÍA, 2011). 

A relação entre as variáveis, a definição dos tipos de variáveis no modelo e a 

caracterização do tipo de modelo existente são primordiais para a aplicação desta 

técnica. Estas relações são representadas por diagramas, onde os quadrados ou 

retângulos indicam as variáveis observáveis e as que estão em círculos ou elipses 

são as variáveis latentes.  

A Figura 2 é um exemplo de um modelo de equações estruturais composto 

por três variáveis latentes e nove observáveis. As variáveis estão representadas 

pelo acrônimo 'V', enquanto as variáveis latentes pelo 'F'. Os erros associados a 

cada variável observada são indicados com a letra 'E' e a letra 'D' representa o 

distúrbio, ou seja, os erros associados às variáveis dependentes. As setas 

unidirecionais representam as relações explicativas entre as variáveis, onde cada 

uma delas pode ser vista como uma reta de regressão. Enquanto as setas curvas e 

bidirecionais representam a correlação ou covariância entre as variáveis. 
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Figura 2 - Exemplo de modelo de equações estruturais  
Fonte: Sundaram et al. (1998, p. 529) 

 

A próxima etapa diz respeito à ‘especificação dos MEE’, onde também é 

necessária a definição dos dois submodelos existentes. O primeiro refere-se ao 

modelo de mensuração, que seria a relação entre as variáveis observáveis e 

latentes. Tal relação permite a mensuração dos fenômenos latentes existentes no 

modelo proposto. Esta etapa, juntamente ao ajuste do modelo, é muito importante 

para que este possa ser testado, já que qualquer relação entre as variáveis, sem 

especificar a mensuração, assumirá valor zero. O segundo submodelo é o chamado 

modelo estrutural ou diagrama estrutural, que são as relações entre as variáveis 

latentes do modelo apresentado. Na Figura 2, estas relações estão representadas 

pela sigla 'F'.  

Por fim, se o modelo teórico é correto, iniciará a ‘identificação do modelo’, 

onde deverá ser assegurado que os parâmetros do modelo podem ser estimados. 

As relações entre as variáveis são expressas por uma matriz de dados, que 

representa o banco de dados com as respostas observadas. Como essas relações 

estão ausentes na matriz de covariâncias, devido ao caráter confirmatório, é 
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necessário que sejam estimadas a partir dos dados da matriz. Quanto maior for o 

número de parâmetros, maior será a dificuldade em estimá-las. Portanto, quando um 

modelo é parcimonioso se ajusta melhor aos dados, o pesquisador pode mostrar 

que as associações entre as variáveis observáveis e latentes são mais importantes. 

O Modelo de Equações Estruturais com variáveis latentes está representado assim 

(cf. Bollen, 1989): 

ƞ =  𝛼 + 𝛽ƞ +  Г𝜉 +  휁 

𝑦 =  𝜇𝑦 + 𝜆𝑦ƞ +  휀 

𝑥 =  𝜇𝑥 + 𝜆𝑧𝜉 +  𝛿 

 

A primeira equação é a parte estrutural do modelo e as outras duas são os 

submodelos de mensuração. Na primeira, os vetores ƞ′ e 𝜉′ não são observáveis e 

representam as variáveis latentes dependentes e independentes respectivamente. O 

𝛼 é o intercepto da equação estrutural. As matrizes B(mxm) e Г(mxn) são as 

matrizes de coeficientes e  휁′ é o vetor de resíduos (erros na equação estrutural). 

Nas duas outras equações y' e x' são vetores observáveis. Os vetores 𝜇𝑦 e 𝜇𝑥 são 

os interceptos da equação. Os vetores 휀 e 𝛿 são os erros de medidas de y e x 

respectivamente. As matrizes 𝜆𝑦(𝑝𝑥𝑚) e 𝜆𝑥(𝑞𝑥𝑛) são as matrizes de regressão de y 

em ƞ e de x em 𝜉 respectivamente. Portanto, pode-se dizer que x e y são as 

variáveis observáveis e ƞ e 𝜉 as variáveis latentes.  

 

3.2.1 Modelo Teórico 

 

Para facilitar o entendimento dos grupos de variáveis e possíveis variáveis 

latentes, as perguntas do questionário foram organizadas em dimensões (Quadros 1 

e 2).  

Foram definidos a dimensão “Comunicação boca a boca” e quatro fatores 

motivacionais ou variáveis latentes: preocupação com os outros, benefício social, 

benefício interpessoal e autoelevação. Além destes, há também o fator forças dos 

laços sociais, que será medido com os hábitos de acesso. 
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Dimensão Variáveis 

C
o

m
u

n
ic

a
ç

ã
o

 B
o

c
a

 a
 B

o
c
a

 

1. No Facebook, eu gosto de ""CURTIR"" as páginas ou publicações com 
conteúdo relevante e/ou interessante sobre política ou temas sociais, tais como 
homossexualismo, eleições, racismo, violência etc. 

2. Quando estou extremamente insatisfeito com um acontecimento político ou 
social, eu gosto de ""CURTIR"" páginas ou publicações interessantes e/ou 
relevantes sobre o tema no Facebook.  

3. Eu gosto de ""CURTIR"" os comentários de meus contatos que contenham 
informações ou opiniões relevantes e/ou interessantes sobre a política e os 
temas sociais.  

4. No Facebook, eu gosto de ""COMPARTILHAR"" as páginas ou publicações com 
conteúdo relevante e/ou interessante sobre política ou temas sociais, tais como 
homossexualismo, eleições, racismo, violência etc. 

5. Quando estou extremamente insatisfeito com um acontecimento político ou 
social, eu gosto de ""COMPARTILHAR"" páginas ou publicações interessantes 
e/ou relevantes sobre o tema no Facebook.  

6. Eu gosto de ""COMPARTILHAR"" os comentários de meus contatos que 
contenham informações ou opiniões relevantes e/ou interessantes sobre a 
política e os temas sociais.  

7. No Facebook, eu gosto de ""PUBLICAR"" as páginas ou publicações com 
conteúdo relevante e/ou interessante sobre política ou temas sociais, tais como 
homossexualismo, eleições, racismo, violência etc. 

8. Quando estou extremamente insatisfeito com um acontecimento político ou 
social, eu gosto de ""PUBLICAR"" páginas ou publicações interessantes e/ou 
relevantes sobre o tema no Facebook.  

9. Eu gosto de ""PUBLICAR"" os comentários de meus contatos que contenham 
informações ou opiniões relevantes e/ou interessantes sobre a política e os 
temas sociais.  

Quadro 1 - Variáveis dependentes que definem a dimensão "Comunicação boca a boca" 
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Dimensão Variáveis 

P
re

o
c
u

p
a
ç
ã
o

 c
o

m
 

O
u

tr
o

s
  

(P
O

) 
1. Porque eu quero ajudar meus contatos no Facebook com minhas próprias 

experiências e conhecimento sobre o tema.  
2. Porque desta forma eu posso conscientizar outras pessoas. 
3. Porque eu quero dar aos meus contatos no Facebook a oportunidade de ter as 

mesmas informações que eu.  

B
e
n

e
fí

c
io

 S
o

c
ia

l 

(B
S

) 

1. Porque eu encontro, reencontro e mantenho contato com pessoas legais no 
Facebook desta forma.  

2. Porque eu acho bom conversar no Facebook sobre política com pessoas que 
têm opiniões parecidas.  

3. Não acho divertido comunicar-me desta forma com outras pessoas no Facebook.  

B
e
n

e
fí

c
io

 

In
te

rp
e
s

s
o

a
l 

 

(B
I)

 

1. Porque eu estou tão satisfeito ou insatisfeito com o tema que quero manifestar 
minha felicidade ou indignação.  

2. Porque agrega conhecimento comunicar-me desta forma com outras pessoas no 
Facebook.  

3. Porque temas assim devem ser discutidos no Facebook.  

A
u

to
e
le

v
a

ç
ã
o

  

(A
E

) 

1. Porque eu mostro aos meus contatos no Facebook que eu sou um especialista 
no assunto. 

2. Porque desta forma eu mostro aos meus contatos no Facebook que eu sou um 
cidadão consciente.  

F
o

rç
a
 d

o
s
 l

a
ç
o

s
 

S
o

c
ia

is
  

(F
L

S
) 1. Aproximadamente com que frequência você se comunica com os seus contatos 

no Facebook?  
2. No geral, o quão importante você considera os seus contatos do Facebook? 
3. No geral, o quão próximo você se sente para com seus contatos do Facebook? 

Quadro 2 - Variáveis de pesquisa segundo suas possíveis dimensões 
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Assim, um modelo teórico pode ser exemplificado na figura 3: 

 

Figura 3 - Modelo teórico da comunicação boca a boca no Facebook 

   

3.2.2 Validação do Modelo Teórico 

 

3.2.2.1 Especificação do Modelo de Equações Estruturais 

 

Nesta etapa os conhecimentos teóricos do fenômeno estudado são aplicados 

para obter os efeitos causais das variáveis latentes e as expressões que as 

relacionam com as variáveis observáveis. É uma explicação teórica do porquê das 

variáveis estarem ou não relacionadas. 

Em primeiro lugar é apresentado o modelo estrutural, no qual estão definidas 

as variáveis latentes exógenas e endógenas. Logo em seguida é apresentado um 

modelo de medida, que mensura a relação entre as variáveis endógenas/exógenas 

e suas variáveis observáveis. 

Como forma de avaliar a qualidade do ajuste dos modelos foram 

considerados os coeficiente de determinação (R²). Esta medida mostra como as 
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variáveis observáveis servem, separadas ou em conjunto, como ferramentas de 

medidas das variáveis latentes. O índice varia entre 0 e 1, cujos valores mais 

elevados indicam melhor ajuste do modelo. 

Alguns pesquisadores (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011; Henseler et al.,2009) 

classificam o R² em três categorias: 

 1. Baixo:  R2<0:30; 

 2. Moderado: 0:30 <R2 <0:60; 

 3. Elevado: R2>0:60.  

A equação utilizada para o cálculo do coeficiente de determinação é a 

seguinte: 

 

𝑅2 =  
∑( 𝑌𝑖 − �̅�)

∑(𝑌𝑖 −  �̅�)
 

 

Onde 𝑌𝑖 são as observações esperadas e �̅� a média das observações. 

Obs.: no caso de uma regressão múltipla, o R² deve computar também o 

quociente entre a variação explicada e a variação total, porém para todas as 

variáveis independentes. 

 

3.2.2.2 Validade Convergente e Validade Discriminante 

 

A validade convergente e a validade discriminante são consideradas 

subgrupos da validade da variável latente e devem ser feitas antes de testar o 

modelo estrutural. A validade convergente comprova que as variáveis latentes 

esperadas estão correlacionadas entre si, enquanto que a discriminante comprova 

que as medidas de distintas variáveis latentes, pelo mesmo método, apresentam 

uma baixa correlação. Feito isso, é possível considerar que existe uma validade 

consistente da variável latente.  

A validade convergente para ser consistente deve apresentar relação 

significativa entre as medidas da mesma variável latente ou das outras variáveis 

latentes, teoricamente, relacionadas. Os valores das correlações considerados 

aceitáveis, segundo Francis DP, são iguais ou superiores a 0,50 e significativos 

(p<0,05).  
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Chegado a este ponto, e depois de se analisar a validade convergente das 

variáveis latentes, o próximo passo consiste em testar a validade discriminante 

através do seguinte método: segundo as recomendações de Campbell & Fiske 

(1959), existe validade discriminante se todas as variâncias médias extraídas (AVE) 

- conceito que será explicado na sessão 3.2.2.4 - são significativas e cada uma 

delas é maior que todas as correlações entre as variáveis latentes.   

A próxima etapa consiste em testar a confiabilidade do modelo de 

mensuração; este, por sua vez, apresenta a relação entre as variáveis latentes e as 

variáveis observáveis. 

 

3.2.2.3 Alfa de Cronbach 

 

Para estimar a confiabilidade das respotas será utilizado o Alfa de Cronbach, 

que mede a consistência entre as respostas. De acordo com o Fornell e Larcker 

(1981) e Hair et al. (2009), os coeficientes de Alfa de Cronbach maiores do que 0,8 

são bons, enquanto os que estão entre 0,7 e 0,8 são aceitáveis. 

O Alfa de Cronbach é um índice de consistência que varia entre 0 e 1, onde 

os valores mais altos deste índice indicam maior consistência. É muito utilizado em 

pesquisas que utilizam questionários para estimar a confiabilidade destes, medindo 

a consistência entre as respostas. O valor mínimo aceitável para o alfa de Cronbach 

é 0,70; abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada 

baixa. Por outro lado, o valor máximo esperado é 0,90; acima deste valor, pode-se 

considerar que há redundância ou duplicação, ou seja, vários itens estão medindo 

exatamente o mesmo elemento de uma variável latente, portanto, eles devem ser 

eliminados. Usualmente, são preferidos valores de alfa entre 0,80 e 0,90 

(STREINER, 2003).  

Para se estimar o alfa, considera-se X como sendo uma matriz n x k que 

corresponde às respostas quantificadas de um questionário. Cada linha de X 

representa um indivíduo e cada coluna representa uma questão. Dado que todos os 

itens de um questionário usam a mesma escala de medição, de preferência a Likert 

(LEONTITSIS e PAGGE, 2007), o coeficiente α é calculado a partir da variância dos 

itens individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador através da 

seguinte equação, de acordo com Leontitsis e Pagge (2007): 
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𝛼 =  
𝑘

𝑘 − 1
⌊
𝜎𝜏

2 −  ∑ 𝜎𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝜎𝜏
2

⌋ 

 

Onde k corresponde ao número de itens do questionário, 𝜎𝑖
2 corresponde a 

variância relacionada ao i-ésimo item de X, e 𝜎𝜏
2é a variância total do questionário, 

determinada como a soma de todas as variâncias. A Tabela 1 ilustra a aplicação 

passo a passo do coeficiente: 

 

Tabela 1 - Tabulação dos dados de questionário para o cálculo do Alfa de Cronbach 

Avaliadores 
Itens 

Total 
1 2 ... i ... k 

1 𝑋11  𝑋12  ...  𝑋1𝑖 ... 𝑋1𝑘  𝑋1  

2 𝑋21 𝑋22 ... 𝑋2𝑖 ... 𝑋2𝑘  𝑋2 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞  ⁞ 

p 𝑋𝑝1 𝑋𝑝2 ... 𝑋𝑝𝑖  ... 𝑋𝑝𝑘  𝑋𝑝 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞  

n  𝑋𝑛1 𝑋𝑛2   ... 𝑋𝑛𝑖   ...  𝑋𝑛𝑘  𝑋𝑛 

   𝜎²1 𝜎²2   ... 𝜎²𝑛  ...  𝜎²𝑘 𝜎²𝜏 
Fonte: Adaptado de Cronbach, 2004. 

 

3.2.2.4 Variância Média Extraída (Average Variance Extracted – AVE) 

 

Uma medida complementar da confiabilidade é a variância média extraída 

(AVE). Ela reflete a variância total das variáveis observáveis explicada pela variável 

latente. Bons valores para uma variável latente devem ser iguais ou acima de 0,50 

(Garver & Mentzer, 1999). 

Ela pode ser calculada através da seguinte fórmula: 

 

𝐴𝑉𝐸𝑖 =
∑(𝜑𝑗)²

∑(𝜑𝑗²) +  ∑ 𝑣𝑎𝑟(휀𝑗)
 

  

Onde 𝐴𝑉𝐸𝑖 corresponde à variância extraída média da i-ésima variável 

latente, 𝜑𝑗 é a carga fatorial padronizada da variável j, ε𝑗 é o erro de mensuração da 

variável j. Obs.: 𝑣𝑎𝑟(휀𝑗) = 1 - 𝜑𝑗². 
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3.3 Teste Qui-quadrado de Pearson 

 

O Teste Qui-quadrado de Pearson propõe comparar as frequências 

observadas de um conjunto de variáveis com as frequências esperadas, a fim de 

provar se existe ou não associação entre elas. O teste depende de seus graus de 

liberdade, que, por sua vez, correspondem ao número de elementos do conjunto de 

dados que pode variar livremente. Se o p-valor associado ao Qui-quadrado (teste) 

for menor ou igual a 0,05, então se afirma que a associação entre as variáveis é 

significativa. Caso contrário, esta associação não é significativa. Outra maneira de 

se obter a significância é através da comparação entre o resultado da estatística de 

teste (X²) com o valor referente na curva de distribuição de probabilidade, de acordo 

com os graus de liberdade. 

 Inicialmente, duas hipóteses - nula e alternativa 

(H0: as variáveis não estão associadas e H1: as variáveis estão associadas) - são 

propostas para a realização do teste, de acordo com a seguinte estatística de teste: 

 

X² =  ∑
(Oi − Ei)²

Ei

k

i=1

 

 
No qual X² é o resultado da estatística de teste, O é a frequência observada e 

E a frequência esperada. 

Supondo H0 verdadeira, 

 

X² =  ∑
(Oi −  Ei)²

Ei

k

i=1

 ~ χ²q 

 
Sendo que q representa o número de graus de liberdade. Ou seja, se H0 é 

verdadeira, a variável X² tem distribuição aproximada qui-quadrado com q graus de 

liberdade. Se X²=0, as frequências observadas e esperadas concordam exatamente. 

Valores maiores de X² indicam maiores discrepâncias entre as frequências 

observadas e esperadas. Se as frequências esperadas forem menores que 5, a 

aproximação da distribuição Qui-quadrado da estatística de teste pode ser afetada, 

portanto se utiliza o Teste Exato de Fisher, que é a versão exata do Teste de Qui-

quadrado (KEITH M. BOWER, 2003). 
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4 RESULTADOS 

 

O estudo desenvolveu-se, primeiramente, com as estatísticas descritivas, com 

foco nas características sociodemográficas para se verificar as características da 

amostra quanto ao perfil de acesso e a realização da comunicação boca a boca no 

Facebook. 

Em seguida, os resultados do questionário foram submetidos a uma análise - 

primeiramente, foi feita uma análise fatorial exploratória para definir os grupos com o 

software PASW Statistics 18 e, posteriormente, a estimação do Modelo de Equações 

Estruturais através do software R 3.3.1. Na análise fatorial exploratória, a extração 

dos fatores aconteceu mediante o método de componentes principais, com o 

objetivo de se obterem fatores estatisticamente independentes e que não alterem a 

estrutura dos dados. Foi utilizado o método de rotação ortogonal Varimax, que 

procura minimizar o número de variáveis que apresentam altas cargas em cada fator 

(TABACHNICK & FIDELL, 2007; FABRIGAR E COLS., 1999, JOHNSON, R.A., 

1992). 

Após a extração dos fatores, foram verificadas as validades convergentes e 

discriminantes, para validar o modelo de mensuração. 

 

4.1 Análise Descritiva da Amostra  

 

De uma amostra inicial de 290 pessoas, foram retirados os indivíduos que 

disseram não fazer uso da rede social e outros que não concluíram a pesquisa. 

Assim, a amostra final foi constituída por 247 usuários do Facebook. Deste total, 

apenas 25 usuários (10,1%) disseram nunca ter realizado Comunicação boca a boca 

com conteúdo político e/ou social através da rede social, corroborando com a ideia 

de que o Facebook é uma ferramenta muito utilizada para tal fim. 

Inicialmente, se apresentam na Tabela 2 as informações sociodemográficas 

da amostra, levando em conta a Faixa Etária, Sexo, Estado Civil, Religião, Ideologia 

Política e Renda. 
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Tabela 2 - Distribuição de frequências das características sociodemograficas dos 
usuários 

Variável n % de Usuários (n=247) 

Idade     

de 15 a 24 anos 115 46,56% 

de 25 a 34 anos 86 34,82% 

de 35 a 44 anos 32 12,96% 

de 45 a 54 anos 7 2,83% 

de 55 ou mais 7 2,83% 

Sexo     

Masculino 104 42,11% 

Feminino 143 57,89% 

Estado Civil     

Solteiro 182 73,68% 

Casado 55 22,27% 

Separado 3 1,21% 

Outros 7 2,83% 

Religião     

Católica 85 34,41% 

Evangélica 47 19,03% 

Espírita 43 17,41% 

Sem religião 61 24,70% 

Outras 11 4,45% 

Ideologia Política     

Esquerda 20 8,10% 

Centro esquerda 54 21,86% 

Centro 68 27,53% 

Centro direita 47 19,03% 

Direita 14 5,67% 

Sem definição ideológica 44 17,81% 

Renda     

Menos de R$ 1.500,00 10 4,05% 

Entre R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00 37 14,98% 

Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00 60 24,29% 

Entre R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00 88 35,63% 

Mais de R$10.001,00 52 21,05% 

 

 

  Os sexos feminino e masculino representaram 57,9% e 42,1% da amostra, 

respectivamente. As faixas etárias que representam mais da metade da amostra 

foram de 15 a 24 anos (46,6%) e de 25 a 34 anos (34,8%). Com relação ao estado 

civil, solteiros representaram 73,7%, casados 22,3% e separados 1,2% da amostra. 

Quanto à renda familiar, a distribuição entre as faixas foi mais homogênea: entre R$ 

1.501,00 a R$ 3.000,00 (15,0%), entre R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 (24,3%), entre R$ 
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5.001,00 a R$ 10.000,00 (35,6%), e mais de R$ 10.000,00 (21,1%). Tratando-se da 

religião dos participantes, a maior parte é católica (34,4%), seguida pelos indivíduos 

sem religião (24,7%), evangélica (19,0%) e espíritas (17,4%). A variável referente à 

ideologia política ficou distribuída da seguinte forma: centro (27,5%), centro 

esquerda (21,9%), centro direita (19,0%), sem definição ideológica (17,8%), 

esquerda (8,1%) e direita (5,7%) (Tabela 2).  

A grande maioria dos usuários (76,9%) declarou acessar o Facebook mais de 

uma vez ao dia. Em porcentagens muito inferiores se encontram aqueles que só 

usam uma vez ao dia (16,2%). O acesso por diferentes meios foi o que obteve o 

maior número declarado (59,5%), sejam eles tablet, celular ou notebook (Tabela 3). 

Também foi perguntado o número de contatos que os usuários possuíam no 

Facebook, pergunta na qual 34,8% declararam ter mais de 800 contatos, 20,2% 

entre 401 e 600 contatos, 18,2% entre 201 e 400 contatos, 15,4% entre 601 e 800 

contatos e somente 11,3% até 200 contatos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Distribuição de frequência dos usuários segundo os hábitos de acesso 

Variável n % de Usuários (n=247) 

Frequência     

uma ou duas vezes por mês 4 1,62% 

uma ou duas vezes por semana 11 4,45% 

uma vez ao dia 40 16,19% 

mais de uma vez ao dia 190 76,92% 

não utilizo 2 0,81% 

      

Tempo por dia     

Até 1 hora 82 33,20% 

Entre 1 e 2 horas 91 36,84% 

Entre 3 e 4 horas 53 21,46% 

Entre 5 e 8 horas 13 5,26% 

Acima de 8 horas 8 3,24% 

      

Meios     

Eu acesso por diferentes meios 147 59,51% 

Eu acesso geralmente por um mesmo meio 100 40,49% 

      

Lugares     

Eu acesso de diferentes lugares 201 81,38% 

Eu acesso geralmente de um mesmo lugar 46 18,62% 
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Tabela 3 – Distribuição de frequência dos usuários segundo os hábitos de acesso 
(Continuação) 

Variável n % de Usuários (n=247) 

Contatos     

Até 200 contatos 28 11,34% 

Entre 201 e 400 contatos 45 18,22% 

Entre 401 e 600 contatos 50 20,24% 

Entre 601 e 800 contatos 38 15,38% 

Acima de 800 contatos 86 34,82% 

 

Na sua arquitetura, o Facebook estimula os usuários a verem e prestarem 

atenção no que seus amigos pensam e fazem. Isso acontece devido às funções de 

“curtir”, “compartilhar” e “publicar”, nas quais são disseminadas as informações. A 

variável responsável por avaliar tais funções apresentou os seguintes resultados: 90 

(36,4%) disseram “curtir” –fotos, vídeos, status de amigos, fan pages, etc - 

frequentemente, 79 (32,0%) muito frequentemente, 49 (19,8%) às vezes e apenas 

21 (8,5%) raramente e 8 (3,2%) nunca. Quanto à função “compartilhar” o 

comportamento se altera, tendo a maior parte 89 (36,0%) informado que realiza a 

atividade às vezes, 71 (28,7%) raramente e somente 18 (7,3%) muito 

frequentemente. A terceira função, “publicar”, indica criação e exposição de ideias 

do usuário, esta, por sua vez, teve um comportamento mais similar ao do 

“compartilhar”, em que a maioria 95 (38,5%) apontou a opção raramente, 74 (30,0%) 

às vezes e a minoria 16 (6.5%) relatou realiza-la muito frequentemente (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Distribuição de frequência das atividades de comunicação boca a boca 
realizadas no Facebook, referidas pelos usuários 

Atividades Frequência n % de Usuários (N=247) 

Curte (fotos, vídeos, status de amigos, fan 
pages, etc.)   

    

  Nunca 8 3,24% 

  Raramente 21 8,50% 

  Às vezes 49 19,84% 

  Frequentemente 90 36,44% 

  Muito Frequentemente 79 31,98% 
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Tabela 4 – Distribuição de frequência das atividades de comunicação boca a boca 
realizadas no Facebook, referidas pelos usuários (Continuação) 

Atividades Frequência n % de Usuários (N=247) 

Compartilha (fotos, vídeos, status de 
amigos, fan pages, etc.)   

    

  Nunca 29 11,74% 

  Raramente 71 28,74% 

  Às vezes 89 36,03% 

  Frequentemente 40 16,19% 

  Muito Frequentemente 18 7,29% 

        

Publica (fotos, vídeos, status de amigos, 
fan pages, etc.)   

    

  Nunca 24 9,72% 

  Raramente 95 38,46% 

  Às vezes 74 29,96% 

  Frequentemente 38 15,38% 

  Muito Frequentemente 16 6,48% 

 

Alguns temas apresentaram maior comunicação boca a boca no Facebook: 

Fan pages de políticos, jornalistas, intelectuais ou escritores (43,7%), Sexismo 

(violência, machismo, feminismo, diferença salarial, etc.) (43,7%), Racismo 

(violência, segregação, cotas, etc.) (40,9%), Eleição presidencial 2014 (partidos, 

debates, campanhas, etc.) (40,1%). Outros temas, por sua vez, não tiveram ampla 

repercussão entre os respondentes da pesquisa, entre eles: Projeto “cura gay” (PDC 

234/11) (7,3%) e Exclusividade às polícias na investigação criminal (PEC 37) (4,9%). 

A Tabela 5 apresenta, em ordem decrescente, todos os temas colocados em pauta. 

  

Tabela 5 - Distribuição de frequência dos temas discutidos através da comunicação 
boca a boca no Facebook, referidos pelos usuários 

Temas n % de Usuários (n=247) 

Fan pages de políticos, jornalistas, intelectuais ou escritores 108 43,72% 

Sexismo (violência, machismo, feminismo, diferença salarial etc.) 108 43,72% 

Racismo (violência, segregação, cotas etc.) 101 40,89% 

Eleição presidencial 2014 (partidos, debates, campanhas etc.) 99 40,08% 

Desastre ambiental em Mariana - Mineradora Samarco 96 38,87% 

Homofobia (casamento gay, adoção, violência etc.) 94 38,06% 

Redução da maioridade penal (PEC 171) 93 37,65% 

Fora Cunha (propina, abuso de poder, ameaças, corrupção etc.) 81 32,79% 

Protesto contra aumento das tarifas de ônibus 76 30,77% 
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Tabela 5 – Distribuição de frequência dos temas discutidos através da comunicação 
boca a boca no Facebook referidos pelos usuários (Continuação) 

Temas n % de Usuários (n=247) 

Terrorismo (atentados, Síria, Estado Islâmico, França etc.) 73 29,55% 

Crise na saúde pública (falta de verbas, insuficiência de leitos etc) 69 27,94% 

Processo de impeachment de Dilma (Fora Dilma) 67 27,13% 

Operação Lava Jato / Petrolão (escândalo de corrupção da estatal) 55 22,27% 

Copa do Mundo 2014 42 17,00% 

Escândalo do mensalão 39 15,79% 

Programa mais médicos (importação de médicos estrangeiros) 38 15,38% 

Ajuste fiscal (exportações e importações, combustíveis etc.) 37 14,98% 

Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 36 14,57% 

Projeto “cura gay” (PDC 234/11) 18 7,29% 

Exclusividade às polícias na investigação criminal (PEC 37) 12 4,86% 

 

Foi feita uma análise para se verificar o comportamento da comunicação boca 

a boca, considerando os 222 indivíduos que realizaram a atividade na rede social 

(89,9%) e os 25 que declararam nunca ter realizado (10,1%). Através do Teste Qui-

quadrado foi possível verificar que apenas a variável Ideologia Política apresentou 

associação estatística significativa com a realização da comunicação boca a boca, 

na qual os indivíduos que se encontram entre o centro e esquerda são mais ativos 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Distribuição de frequência da comunicação boca a boca no Facebook por 
variáveis sociodemográficas 

Variável 
Já realizou CBB Não realizou CBB p-valor * 

 n (247) % n (25) % 

Sexo 
     

Feminino 128 57,66% 15 60,00% 1,00*** 

Masculino 94 42,34% 10 40,00% 
 

Idade 
     

de 15 a 24 anos 102 45,95% 13 52,00% 0,97** 

de 25 a 34 anos 76 34,23% 10 40,00% 
 

de 35 a 44 anos 30 13,51% 2 8,00% 
 

de 45 a 54 anos 7 3,15% 0 0,00% 
 

de 55 ou mais 7 3,15% 0 0,00% 
 

Estado Civil 
     

Casado 50 22,52% 5 20,00% 0,94** 

Solteiro 163 73,42% 19 76,00% 
 

Separado 3 1,35% 0 0,00% 
 

Outros 6 2,70% 1 4,00% 
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Tabela 6 – Distribuição de frequência da comunicação boca a boca no Facebook por 
variáveis sociodemográficas (Continuação) 

Variável 
Já realizou CBB Não realizou CBB p-valor * 

n (247) % n (25) %   

Religião 
     

Católica 72 32,43% 13 52,00% 0,125** 

Evangélica 42 18,92% 5 20,00% 
 

Espírita 39 17,57% 4 16,00% 
 

Sem religião 59 26,58% 2 8,00% 
 

Outras 10 4,50% 1 4,00% 
 

Ideologia 
     

Esquerda 20 9,01% 0 0,00% 0,02** 

Centro esquerda 53 23,87% 1 4,00% 
 

Centro 60 27,03% 8 32,00% 
 

Centro direita 40 18,02% 7 28,00% 
 

Direita 11 4,95% 3 12,00% 
 

Sem definição 38 17,12% 6 24,00% 
 

Renda 
     

    Menos de R$ 1.500,00 10 4,50% 0 0,00% 0,48** 

    Entre R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00 35 15,77% 2 8,00% 
 

    Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00 55 24,77% 5 20,00% 
 

    Entre R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00 77 34,68% 11 44,00% 
 

    Mais de R$10.001,00 45 20,27% 7 28,00%   

* Comparação da distribuição das variáveis entre o comportamento de boca a boca no 
Facebook; 
** Através do Teste Exato de Fisher; 
*** Através do Teste de Qui-quadrado de Pearson. 

 

Levando em conta o interesse pelos temas políticos e sociais com relação ao 

sexo, foram realizados testes de Qui-quadrado para verificar se há associação entre 

o tema, a comunicação boca a boca realizada e o sexo do usuário. É possível 

observar que existe uma dependência entre os temas Sexismo, Racismo, Eleição 

presidencial 2014, Desastre ambiental em Mariana, Redução da maioridade penal e 

os atentados terroristas, nos quais os participantes do sexo feminino manifestam um 

maior interesse em curtir, publicar ou compartilha-los. 

A Tabela 7 apresenta os resultados dos testes de Qui-quadrado para todos os 

temas analisados. Os resultados apresentados sugerem que as mulheres, apesar de 

realizarem mais a comunicação boca a boca, se comportam de maneira parecida 

aos homens quanto aos temas mencionados. No entanto, quando o assunto é 

Operação Lava-jato, Mensalão, e Ajuste Fiscal os homens são mais ativos na rede 

social, ainda que esta diferença seja pequena. 
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Tabela 7 - Distribuição de frequência da comunicação boca a boca no Facebook por 
sexo 

Temas n 

Sexo 
Teste de Qui-quadrado 

Masculino Feminino 

n % n % 
Estatística 

de teste  p-valor 

Fan pages de políticos, jornalistas, 
intelectuais ou escritores 

108 46 42,59% 62 57,41% 2,75 0,097 

Sexismo (violência, machismo, feminismo, 
diferença salarial etc.) 

108 38 35,19% 70 64,81% 10,18 0,001 

Racismo (violência, segregação, cotas etc.) 101 40 39,60% 61 60,40% 4,36 0,036 

Eleição presidencial 2014 (partidos, 
debates, campanhas etc.) 

99 39 39,39% 60 60,61% 5,04 0,025 

Desastre ambiental em Mariana - 
Mineradora Samarco 

96 35 36,46% 61 63,54% 7,04 0,008 

Homofobia (casamento gay, adoção, 
violência etc.) 

94 30 31,91% 64 68,09% 2,63 0,105 

Redução da maioridade penal (PEC 171) 93 33 35,48% 60 64,52% 8,52 0,004 

Fora Cunha (propina, abuso de poder, 
ameaças, corrupção etc.) 

81 34 41,98% 47 58,02% 2,09 0,149 

Protesto contra aumento das tarifas de 
ônibus 

76 34 44,74% 42 55,26% 1,08 0,300 

Terrorismo (atentados, Síria, Estado 
Islâmico, França etc.) 

73 27 36,99% 46 63,01% 5,23 0,022 

Crise na saúde pública (falta de verbas, 
insuficiência de leitos etc) 

69 27 39,13% 42 60,87% 3,26 0,070 

Processo de impeachment de Dilma (Fora 
Dilma) 

67 33 49,25% 34 50,75% 0,07 0,796 

Operação Lava Jato / Petrolão (escândalo 
de corrupção da estatal) 

55 32 58,18% 23 41,82% 1,47 0,225 

Escândalo do mensalão 39 23 58,97% 16 41,03% 1,00 0,317 

Copa do Mundo 2014 38 14 36,84% 24 63,16% 2,63 0,105 

Programa mais médicos (importação de 
médicos estrangeiros) 

38 13 34,21% 25 65,79% 3,79 0,051 

Ajuste fiscal (exportações e importações, 
combustíveis etc.) 

37 21 56,76% 16 43,24% 0,68 0,411 

Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 36 15 41,67% 21 58,33% 1,13 0,289 

Projeto “cura gay” (PDC 234/11) 18 8 44,44% 10 55,56% 0,25 0,617 

Exclusividade às polícias na investigação 
criminal (PEC 37) 

12 6 50,00% 6 50,00% 0,00 1,000 

 

A mesma análise foi feita com relação à variável Ideologia Política, que é a 

que apresentou maior diferença quanto ao curtir, compartilhar e publicar temas 

políticos e/ou sociais no Facebook. Nas Tabelas 8a e 8b é possível verificar que 

muitos temas estão associados à posição ideológica do usuário. A temática social é 

mais presente entre indivíduos com posição de centro à esquerda, como por 

exemplo: sexismo, homofobia e racismo. 
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Tabela 8a - Distribuição de frequência da comunicação boca a boca no Facebook 
por ideologia política 

Temas n 

Ideologia política 

Esquerda 
Centro 

esquerda 
Centro 

n % n % n % 

Sexismo (violência, machismo, feminismo, 
diferença salarial etc.) 

108 15 13,89% 39 36,11% 
21 19,44% 

Fan pages de políticos, jornalistas, 
intelectuais ou escritores 

108 10 9,26% 29 26,85% 
27 25,00% 

Racismo (violência, segregação, cotas etc.) 101 11 10,89% 36 35,64% 23 22,77% 
Eleição presidencial 2014 (partidos, 
debates, campanhas etc.) 

99 14 14,14% 28 28,28% 
21 21,21% 

Desastre ambiental em Mariana - 
mineradora Samarco 

96 12 12,50% 30 31,25% 
28 29,17% 

Homofobia (casamento gay, adoção, 
violência etc.) 

94 11 11,70% 33 35,11% 
18 19,15% 

Redução da maioridade penal (PEC 171) 93 13 13,98% 27 29,03% 26 27,96% 
Fora Cunha (propina, abuso de poder, 
ameaças, corrupção etc.) 

81 11 13,58% 33 40,74% 
17 20,99% 

Protesto contra aumento das tarifas de 
ônibus 

76 9 11,84% 25 32,89% 
17 22,37% 

Terrorismo (atentados, Síria, Estado 
Islâmico, França etc.) 

73 7 9,59% 19 26,03% 
15 20,55% 

Crise na saúde pública (falta de verbas, 
insuficiência de leitos etc) 

69 7 10,14% 18 26,09% 
13 18,84% 

Processo de impeachment de Dilma (Fora 
Dilma) 

67 5 7,46% 19 28,36% 
12 17,91% 

Operação Lava Jato / Petrolão (escândalo 
de corrupção da estatal) 

55 6 10,91% 12 21,82% 
10 18,18% 

Escândalo do mensalão 39 3 7,69% 10 25,64% 8 20,51% 

Copa do Mundo 2014 38 5 13,16% 10 26,32% 9 23,68% 
Programa mais médicos (importação de 
médicos estrangeiros) 

38 9 23,68% 11 28,95% 
9 23,68% 

Ajuste fiscal (exportações e importações, 
combustíveis etc.) 

37 3 8,11% 8 21,62% 
8 21,62% 

Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 36 3 8,33% 13 36,11% 7 19,44% 

Projeto "cura gay" (PDC 234/11) 18 3 16,67% 6 33,33% 5 27,78% 
Exclusividade às polícias na investigação 
criminal (PEC 37) 

12 0 0,00% 1 8,33% 
3 25,00% 

 

Tabela 8b - Distribuição de frequência da comunicação boca a boca no Facebook 
por ideologia política 

Temas 

Ideologia política 

Teste de Qui-quadrado Centro 
direita 

Direita 
Sem 

definição 
ideológica 

n % n % n % 
Estatística 

de teste 
p-valor 

Sexismo (violência, machismo, 
feminismo, diferença salarial etc.) 

12 11,11% 
5 4,63% 16 14,81% 

38,18 <0,001 

Fan pages de políticos, jornalistas, 
intelectuais ou escritores 

20 18,52% 
8 7,41% 14 12,96% 

20,77 <0,001 
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Tabela 8b – Distribuição da comunicação boca a boca no Facebook por ideologia 
política (Continuação) 

Temas 

Ideologia política 

Teste de Qui-quadrado Centro 
direita 

Direita 
Sem 

definição 
ideológica 

n % n % n % 
Estatística 

de teste 
p-valor 

Racismo (violência, segregação, 
cotas etc.) 

11 10,89% 
6 5,94% 14 13,86% 

35,57 <0,001 

Eleição presidencial 2014 (partidos, 
debates, campanhas etc.) 

20 20,20% 
3 3,03% 13 13,13% 

21,25 <0,001 

Desastre ambiental em Mariana - 
mineradora Samarco 

17 17,71% 
6 6,25% 3 3,13% 

13,16 0,221 

Homofobia (casamento gay, adoção, 
violência etc.) 

11 11,70% 
6 6,38% 15 15,96% 

31,28 <0,001 

Redução da maioridade penal (PEC 
171) 

14 15,05% 
7 7,53% 6 6,45% 

22,13 <0,001 

Fora Cunha (propina, abuso de poder, 
ameaças, corrupção etc.) 

11 13,58% 
2 2,47% 7 8,64% 

42,93 <0,001 

Protesto contra aumento das tarifas 
de ônibus 

9 11,84% 
3 3,95% 13 17,11% 

23,96 <0,001 

Terrorismo (atentados, Síria, Estado 
Islâmico, França etc.) 

11 15,07% 
7 9,59% 14 19,18% 

9,35 0,091 

Crise na saúde pública (falta de 
verbas, insuficiência de leitos etc) 

14 20,29% 
4 5,80% 13 18,84% 

11,26 0,041 

Processo de impeachment de Dilma 
(Fora Dilma) 

16 23,88% 
6 8,96% 9 13,43% 

14,6 0,012 

Operação Lava Jato / Petrolão 
(escândalo de corrupção da estatal) 

16 29,09% 
4 7,27% 7 12,73% 

10,56 0,062 

Escândalo do mensalão 10 25,64% 1 2,56% 7 17,95% 10 0,083 

Copa do Mundo 2014 5 13,16% 1 2,63% 8 21,05% 8,74 0,124 

Programa mais médicos (importação 
de médicos estrangeiros) 

5 13,16% 
0 0,00% 4 10,53% 

11,26 0,042 

Ajuste fiscal (exportações e 
importações, combustíveis etc.) 

11 29,73% 
1 2,70% 6 16,22% 

10,84 0,058 

Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016 3 8,33% 2 5,56% 8 22,22% 14,13 0,009 

Projeto "cura gay" (PDC 234/11) 1 5,56% 0 0,00% 3 16,67% 8,75 0,122 

Exclusividade às polícias na 
investigação criminal (PEC 37) 

5 41,67% 
2 16,67% 1 8,33% 

8 0,163 

 

A relação de temas foi dividida em 5 faixas e distribuídas pelas variáveis 

sociodemográficas, nas quais as variáveis Ideologia Política e Renda apresentaram 

dependência quanto a quantidade de temas. Como pode ser visto nas tabulações a 

seguir a faixa até 5 temas foi a que obteve mais indivíduos e as categorias mais 

centrais, sejam entre as ideologias ou com relação à renda, foram as que mais 

mencionaram os temas políticos e/ou sociais. Os resultados estão na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Distribuição de frequência da quantidade de temas mencionados por 
ideologia política e renda 

Variável 
<=5 5 a 10 11 a 15 16 a 20 Grupo Total p-valor 

n % n % n % n % n %  

Ideologia 
          

0,013 

Esquerda 9 45,00% 6 30,00% 4 20,00% 1 5,00% 20 100,00% 

Centro esquerda 17 31,50% 23 42,60% 13 24,10% 1 1,90% 54 100,00% 

Centro 44 64,70% 18 26,50% 3 4,40% 3 4,40% 68 100,00% 

Centro direita 30 63,80% 11 23,40% 6 12,80% 0 0,00% 47 100,00% 

Direita 8 57,10% 4 28,60% 2 14,30% 0 0,00% 14 100,00% 

Sem definição 29 65,90% 10 22,70% 4 9,10% 1 2,30% 44 100,00% 

Renda 
      

0 
   

 

 Menos de R$ 
1.500,00 

0 0,00% 5 50,00% 5 50,00% 0 0,00% 10 100,00% 

0,005 

Entre R$ 1.501,00 a 
R$ 3.000,00 

25 67,60% 7 18,90% 4 10,80% 1 2,70% 37 100,00% 

Entre R$ 3.001,00 e 
R$ 5.000,00 

34 56,70% 17 28,30% 9 15,00% 0 0,00% 60 100,00% 

Entre R$ 5.001,00 e 
R$ 10.000,00 

53 60,20% 24 27,30% 8 9,10% 3 3,40% 88 100,00% 

Mais de R$10.001,00 25 48,10% 19 36,50% 6 11,50% 2 3,80% 52 100,00% 

 

4.2 Modelo de Mensuração  

 

Na primeira etapa, as variáveis latentes apresentadas nos Quadros 1 e 2 

foram submetidas ao software PASW Statistics 18, levando em conta a obtenção 

dos coeficientes de regressão padronizados. Em seguida o modelo foi submetido 

aos testes de validade convergente, discriminante e confiabilidade. Em anexo se 

encontra uma Tabela de correlação de Spearman entre as variáveis observáveis. 

Foi realizada uma análise fatorial exploratória (AFE) e posteriormente uma 

análise fatorial confirmatória (AFC). A AFC não pode ser conduzida sem que o 

pesquisador especifique o número de variáveis latentes (dimensões) que existem 

dentro dos dados a serem analisados e quais medidas serão designadas para cada 

uma delas. Por outro lado, a AFE é feita sem conhecimento prévio, ela não fornece 

uma avaliação de ajuste, mas auxilia na construção do número de variáveis latentes. 

A aplicação confirmatória constata se o modelo teórico proposto é adequado aos 

dados observados. 

Após a análise fatorial exploratória e a análise fatorial confirmatória, dois 

indicadores foram retirados do estudo por apresentarem cargas fatoriais 
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inadequadas: “Porque eu quero ajudar contatos no Facebook com minhas próprias 

experiências e conhecimento sobre o tema” e “Não acho divertido comunicar-me 

desta forma com outras pessoas do Facebook”. Os resultados com as cargas 

fatoriais podem ser vistos na Tabela 10. 

 

Tabela 9 - Cargas fatoriais estimadas pelo modelo de análise fatorial exploratória, 
após rotação (VARIMAX) 

Variável 1 2 3 4 5 

14_1 0,406 0,124 0,09 0,113 0,759 

14_2 0,795 0,198 0,096 0,182 0,103 

14_6 0,375 0,653 0,096 0,221 0,185 

14_9 0,413 0,658 0,111 0,184 -0,114 

14_4 0,679 0,171 0,119 0,023 0,256 

14_11 -0,121 0,005 -0,049 -0,912 -0,072 

14_3 0,871 0,084 0,046 0,13 0,049 

14_8 0,556 0,375 0,091 0,508 0,014 

14_7 0,508 0,333 0,158 0,483 0,116 

14_10 -0,003 0,876 -0,009 -0,092 0,126 

14_5 0,538 0,469 0,119 0,379 0,01 

6 0,382 -0,095 0,614 -0,04 -0,413 

7 0,074 0,11 0,855 0,135 -0,036 

8 0,022 0,075 0,875 0,024 0,244 

 

Todos os outros indicadores apresentaram cargas fatoriais acima de 0,5 e 

estão no estudo. No entanto, diferente do modelo teórico proposto na seção de 

métodos, houve uma redução na classificação das variáveis latentes, resultando em 

apenas três variáveis latentes: Benefício Interpessoal, Autoelevação, além do fator 

Forças dos Laços Sociais. A nova composição está composta por 12 indicadores e 

pode ser vista no Quadro 3 a seguir: 
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14.2.   Porque desta forma eu posso conscientizar outras pessoas. 
14.3.   Porque eu estou tão satisfeito ou insatisfeito com o tema que quero 
manifestar minha felicidade ou indignação. 
14.4.   Porque eu acho bom conversar no Facebook sobre política com pessoas 
que têm opiniões parecidas.  
14.5    Porque desta forma eu mostro aos meus contatos no Facebook que eu 
sou um cidadão consciente. 
14.7    Porque temas assim devem ser discutidos no Facebook. 
14.8    Porque agrega conhecimento comunicar-me desta forma com outras 
pessoas no Facebook. 

 

Quadro 3 - Variáveis de pesquisa segundo suas dimensões após a análise confirmatória 
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A
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(A
E

) 
14.6.   Porque eu quero dar aos meus contatos no Facebook a oportunidade de 
ter as mesmas informações que eu. 
14.9.   Porque eu encontro, reencontro e mantenho contato com pessoas legais 
no Facebook desta forma.  
14.10. Porque eu mostro aos meus contatos no Facebook que eu sou um 
especialista no assunto. 

F
o

rç
a
 d

o
s
 l

a
ç
o

s
 

S
o

c
ia

is
  

(F
L

S
) 

6.        Aproximadamente com que frequência você se comunica com os seus 
contatos no Facebook?  
7.        No geral, o quão importante você considera os seus contatos do 
Facebook? 
8.        No geral, o quão próximo você se sente para com seus contatos do 
Facebook? 

Quadro 3 - Variáveis de pesquisa segundo suas dimensões após a análise confirmatória (Continuação) 

 

Foi calculada a variância média extraída (Average Variance Extracted – AVE) 

para a validade convergente, na qual valores acima de 0,5 indicam validade 

convergente adequada. Todos os valores calculados (Tabela 12) estão entre 0,6 e 

0,7, evidenciando a validade convergente das escalas utilizadas. 

A validade discriminante foi avaliada comparando a raiz quadrada da AVE 

com as correlações entre as variáveis latentes (Tabela 11). Para isto, a raiz 

quadrada da AVE em cada variável latente deve ser maior que as correlações entre 

as variáveis latentes. Deste modo, como pode ser visto, a raiz quadrada da AVE é 

menor que as correlações entre as variáveis latentes e, portanto, a validade 

discriminante foi aceita. 

 

Tabela 10 - Matriz de correlação entre as variáveis latentes e raiz quadrada da AVE 
(diagonal principal) entre as variáveis latentes 

  CBB FLS BI AE 

CBB 0,798       

FLS 0,166 0,802     

BI 0,572 0,308 0,791   

AE 0,361 0,194 0,593 0,805 

  

Quanto à confiabilidade, a Tabela 12 mostra os resultados do Alfa de 

Cronbach e AVE. Os instrumentos avaliados neste estudo apresentaram 
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coeficientes do Alfa de Cronbach superiores a 0,7 em todas as dimensões, 

tornando-o satisfatório e com boa consistência interna.  

 

Tabela 11 - Resultados dos coeficientes Alfa de Cronbach e AVE para cada variável 
latente 

  CBB FLS BI AE 

Alfa de Cronbach 0,835 0,713 0,879 0,723 

Variância extraída média (AVE) 0,637 0,644 0,626 0,648 

 

O modelo de mensuração em estudo apresentou um elevado desempenho 

em suas propriedades, com Alfa de Cronbach superior a 0,7, boa validade 

convergente/discriminante e 100% de êxito na consistência interna. Logo, o modelo 

em questão, apresentado na Figura 4, atende aos critérios de validação do 

instrumento de mensuração.  

 

 

Figura 4 - Modelo de mensuração da comunicação boca a boca no Facebook 
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4.3 Modelo Estrutural 

 

Após os testes de validade do modelo (modelo de mensuração), tem-se o 

ajuste do modelo estrutural. O primeiro fato a atentar é que o modelo é recursivo, ou 

seja, todos os efeitos causais são unidirecionais, nenhuma das variáveis endógenas 

são especificadas como causa e efeito uma da outra. O segundo é que o modelo 

estrutural proposto apresenta quatro variáveis latentes, que são Força dos Laços 

Sociais (FLS), Benefício interpessoal (BI), Autoelevação (AE) e Comunicação Boca 

a Boca (CBB). Estas variáveis latentes foram obtidas através das variáveis 

observáveis já citadas anteriormente. 

Três modelos de equações estruturais foram construídos e de acordo com os 

coeficientes dos modelos foram identificadas as magnitudes e as direções das 

relações entre as variáveis latentes propostas. As análises foram feitas no software 

R, versão 3.0.1, com a biblioteca lavaan. Os programas e saídas estão em anexo.  

Inicialmente, foram inseridas somente as variáveis latentes (BI, AE e FLS) no 

Modelo 1. Em seguida, o Modelo 2 foi composto pelas variáveis de controle (idade, 

sexo, religião, estado civil, ideologia, renda) e, por fim, no Modelo 3 foram testadas 

todas as variáveis, latentes e de controle. 

Entre todas elas, as variáveis Benefício Interpessoal (BI), renda e Ideologia 

política apresentaram significância estatística ao nível de 5%. No modelo 2 a 

variável sem ideologia política foi significante, no entanto, quando colocada 

juntamente com as variáveis latentes no Modelo 3, esta perdeu a sua significância 

(p=0,293) a 5%. O mesmo aconteceu com as variáveis Estado civil separado e Idade 

35 a 44, as quais perderam suas significâncias (p=0,254 e p=0,398) quando 

ajustadas com as variáveis latentes no Modelo 3. As variáveis referentes à Renda 

foram significantes, tanto no Modelo 2, quanto no modelo 3. A variável Ideologia 

direita apresentou significância somente no Modelo 3. 

Algumas hipóteses foram levantadas durante a construção do questionário. 

Abaixo estas hipóteses são descritas, assim como os resultados obtidos: 

 

i. A hipótese 1 diz que a Força dos Laços Sociais (FLS) está 

associada com a Comunicação Boca a Boca  (CBB) sobre os temas políticos 

e/ou sociais no Facebook. Esta hipótese não foi confirmada. Ou seja, a Força 
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dos Laços Sociais (FLS) não interfere no comportamento de CBB no 

Facebook.  

 

ii. A hipótese 2 tinha como objetivo mensurar o efeito moderador 

da frequência de acesso no comportamento de CBB. Esta hipótese não foi 

confirmada (p=0,14), conforme demonstrado na Tabela 12. 

 

iii. A hipótese 3 diz que o Benefício Interpessoal (BI) também está 

associado com a CBB. Com β=1,28 e p<0,001, como pode ser visto na 

Tabela 12, a relação entre o Benefício Interpessoal (BI) e a Comunicação 

Boca a Boca (CBB) no Facebook foi estatisticamente significante, 

confirmando a hipótese inicial.  

 

iv. A hipótese 4 diz que a Autoelevação (AE) afeta a Comunicação 

Boca a Boca (CBB) no Facebook, no entanto, com p-valor 0,31, esta hipótese 

não foi confirmada. 

 

v. A hipótese 5 tinha como objetivo mensurar o efeito moderador 

das características pessoais (idade, sexo, estado civil, religião, ideologia e 

renda) na Comunicação Boca a Boca (CBB). Esta hipótese foi confirmada 

para ideologia política direita (p=0,025) e todas as variáveis referentes à 

Renda, conforme demonstrado na Tabela 13.  

  

De acordo com os resultados, como podem ser vistos na Tabela 13, é 

sugerido que o motivo que leva à comunicação boca a boca no Facebook é o 

Benefício Interpessoal (BI), além da Renda e Ideologia política. 

 

Tabela 12 - Modelo de equação estrutural e parâmetros estimados 

Variável 
Comunicação Boca a Boca (CBB) 

Modelo 1 p-valor Modelo 2 p-valor Modelo 3 p-valor 

Variáveis de controle 
      

Freq_1 ou 2 por mês 
  

-0,182 0,795 -0,286 0,652 

Freq_1 ou 2 por semana 
  

0,442 0,333 0,489 0,240 

Freq_1 vez ao dia 
  

-0,314 0,225 -0,052 0,823 

Freq_mais de uma vez ao dia 
  

0,055 0,807 -0,150 0,464 
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Tabela 13 – Modelo de equação estrutural e parâmetros estimados (Continuação) 

Variável Comunicação Boca a Boca (CBB) 

Modelo 1 p-valor Modelo 2 p-valor Modelo 3 p-valor 

Idade 25 a 34    0,311 0,128 -0,149 0,417 

Idade 35 a 44    0,711 0,042 0,272 0,398 

Idade 45 a 54    0,79 0,152 -0,156 0,746 

Idade 55 ou mais    0,398 0,431 0,065 0,886 

Sexo   0,321 0,152 0,067 0,737 

Estado civil casado   -0,158 0,462 -0,221 0,267 

Estado civil separado   -0,633 0,016 -0,253 0,254 

Estado civil outros   -0,02 0,943 -0,183 0,471 

Religião evangélica   0,325 0,181 0,135 0,541 

Religião espírita   0,198 0,445 0,104 0,654 

Sem religião   0,448 0,053 0,314 0,13 

Ideologia centro esquerda   0,211 0,35 0,391 0,073 

Ideologia centro   -0,135 0,505 0,222 0,242 

Ideologia centro direita   -0,517 0,069 0,198 0,423 

Ideologia direita   0,817 0,116 1,104 0,025 

Sem definição ideológica   -0,874 0,002 -0,23 0,293 

Renda 1500 e 3000   -0,782 0,006 -0,761 0,004 

Renda 3000 e 5000   -0,659 0,008 -0,582 0,012 

Renda 5000 e 10000   -0,734 0,002 -0,526 0,012 

Renda mais 10000   -0,893 0,001 -0,661 0,006 

Variáveis independentes   
    FLS -0,154 0,568 

  
-0,113 0,660 

BI 1,278 <0,001 

  
1,211 <0,001 

AE -0,303 0,306 

  
-0,292 0,313 

Resumo Estatístico   
    R² 0,381 0,325 0,488 
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5 CONCLUSÃO 
 

Através da aplicação da ferramenta estatística de modelos de equações 

estruturais, foi possível comprovar que os dados recolhidos de uma amostra de 

voluntários de usuários do Facebook validam empiricamente o modelo de carga 

proposto. Isto permite quantificar as relações causais do modelo e decidir quais 

variáveis desempenham um papel fundamental sobre os fatores motivacionais da 

comunicação boca a boca na rede social. 

O modelo de equações estruturais demonstrou ser uma técnica útil para a 

validação de um modelo empregando variáveis referentes ao uso do Facebook para 

“curtir”, “compartilhar” e/ou “publicar” temas políticos e sociais, além das variáveis de 

controle referentes ao perfil sociodemográfico dos usuários.  As funções “curtir” e 

“compartilhar” servem como repasse de mensagem - a primeira indica uma 

concordância com a posição e a segunda uma intenção de repassar aos outros 

contatos a ideia -, enquanto “publicar” é uma maneira de criar e divulgar seus 

pensamentos, ideias e ideologias, além de informar. 

O estudo contemplou usuários de diversas idades, religiões, classes sociais e 

ideologias políticas, cuja maioria relatou realizar a comunicação boca a boca na 

rede, além de acessar a rede mais de uma vez ao dia e de diferentes meios. Ao 

analisar as características sociodemográficas, o estudo sugere que a ideologia 

política é um fator importante para a divulgação de temas sociais e/ou políticos, 

assim como as variáveis referentes à renda do usuário. Com relação à quantidade 

de temas divulgados, alguns são em maior proporção que outros, principalmente os 

referentes aos políticos (inclusive sobre as últimas eleições), e sociais, tendo sido 

racismo, homofobia e sexismo os preferidos dentre os investigados. Cabe ressaltar 

que o questionário teve seu início em Janeiro de 2016, ou seja, alguns assuntos 

eram mais discutidos neste período que nos dias de hoje. 

Dentre as variáveis latentes criadas (benefício interpessoal, autoelevação e 

força dos laços sociais) somente o benefício interpessoal se mostrou significativo 

para o comportamento da comunicação boca a boca no Facebook. As hipóteses que 

previram que a força dos laços sociais e autoelevação afetariam a comunicação não 

foram aceitas. Ideologia política direita foi significativa, assim como as variáveis 

referentes às rendas. 
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O benefício interpessoal envolve as variáveis de conscientizar outras 

pessoas, estar satisfeito ou insatisfeito com o tema e querer manifestá-lo, gostar de 

conversar sobre política com pessoas parecidas no Facebook, mostrar que é um 

cidadão consciente e manter contato com pessoais legais na rede. A essência das 

redes sociais é a socialização de amigos, familiares e outras pessoas, e os 

resultados sugerem que a comunicação boca a boca facilita essas interações, além 

de ser um meio para se divulgar suas ideias, conscientizar e manifestar suas 

percepções e sentimentos, como alegrias ou decepções. 

É importante destacar que, apesar da validação do modelo de equações 

estruturais - validando a teoria inicial e inter-relação entre as variáveis latentes - a 

modelagem por este método é uma técnica confirmatória e não exploratória, 

diferentemente de outras técnicas multivariadas clássicas. Este trabalho partiu de 

um modelo validado por outras técnicas estatísticas, como análise fatorial 

exploratória e confirmatória, e foi verificado com a técnica proposta, conseguindo, 

com esta última, aprofundar as inter-relações entre as variáveis e considerar os 

erros de medida. 

Uma das desvantagens do emprego do modelo de equações estruturais neste 

tipo de estudo pode ser o tamanho e seleção da amostra, especialmente no que se 

refere às características sociodemográficas, considerando o comportamento 

diferente dos indivíduos na rede. 

O objetivo deste trabalho foi investigar o quanto o Facebook contribui para a 

construção ou desconstrução de imagens e na disseminação de ideias com a 

comunicação boca a boca entre os usuários. É possível perceber que o Facebook se 

tornou um veículo de informação muito potente e que rompe fronteiras geográficas e 

planeja um novo espaço do que antes era considerado privado e hoje já é público. 

Uma revolução tecnológica que deixa de ser uma novidade para converter-se em um 

elemento a mais da vida cotidiana e com uma grande velocidade - muito mais rápido 

que o aparato legislativo ou jurídico de qualquer país. 

A experiência deste projeto reforça a percepção da real influência do 

Facebook no cotidiano da população nos últimos eventos políticos e sociais, sendo o 

estudo dessa interferência necessário para melhor análise dos posicionamentos e 

atitudes dos usuários. Por isso, é importante que haja uma conscientização cultural 

e que as redes sociais sejam uma ferramenta confiável, informativa e de debates 
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saudáveis e enriquecedores entre os usuários, contribuindo para uma melhoria 

social e política no país. 

A partir deste, também poderão ser realizados outros estudos contemplando 

análises de outros temas prevalentes, inclusive incluindo outras redes sociais, com 

maior tempo de duração da pesquisa e maior amostra. 
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ANEXO A - Questionário aplicado 
 

Parte I: HÁBITOS DE ACESSO E PERFIL NO FACEBOOK  
Responda às perguntas a seguir com base em seus hábitos de acesso e no seu 
perfil no Facebook  
 
1 Com que frequência você costuma acessar o Facebook?  
( ) uma ou duas vezes por mês  
( ) uma ou duas vezes por semana  
( ) uma vez ao dia  
( ) mais de uma vez ao dia  
( ) não utilizo  
 
2 Em média, quanto tempo por dia você gasta acessando o Facebook?  
( ) Até 1 hora  
( ) Entre 1 e 2 horas  
( ) Entre 3 e 4 horas  
( ) Entre 5 e 8 horas  
( ) Acima de 8 horas 

3 Você costuma acessar o Facebook de diferentes meios (celular, tablet, 
notebook etc) ou geralmente acessa por um mesmo meio (por exemplo: um 
computador desktop)?  
( ) Eu acesso por diferentes meios  
( ) Eu acesso geralmente por um mesmo meio  
 
4 Você costuma acessar o Facebook de diferentes lugares (casa, trabalho, 
faculdade e outros) ou geralmente acessa de um mesmo lugar (por exemplo, 
casa)?  
( ) Eu acesso de diferentes lugares  
( ) Eu acesso geralmente de um mesmo lugar  
 
5 Quantos contatos você possui no Facebook?  
( ) Até 200 contatos  
( ) Entre 201 e 400 contatos  
( ) Entre 401 e 600 contatos  
( ) Entre 601 e 800 contatos  
( ) Acima de 800 contatos  
 
6 Aproximadamente com que frequência você se comunica com os seus 
contatos no Facebook?  
( ) Nunca  
( ) Raramente  
( ) Às vezes  
( ) Frequentemente  
( ) Muito frequentemente  
 
7 No geral, o quão importante você considera os seus contatos do Facebook?  
( ) Sem importância alguma  
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( ) Um tanto sem importância  
( ) Um tanto importante  
( ) Muito importante  
( ) Extremamente importante  
 
8 No geral, o quão próximo você se sente para com seus contatos do 
Facebook?  
( ) Muito distante  
( ) Distante  
( ) Nem próximo nem distante  
( ) Próximo  
( ) Muito próximo  
 
9 Selecione as atividades que você costuma fazer no Facebook.  
Curte – fotos, vídeos, status de amigos, fan pages etc.  
( ) Nunca  
( ) Raramente  
( ) Às vezes  
( ) Frequentemente  
( ) Muito frequentemente 

Compartilha – fotos, vídeos etc.  
( ) Nunca  
( ) Raramente  
( ) Às vezes  
( ) Frequentemente  
( ) Muito frequentemente  
 
Publica – atualiza seu status, adiciona uma foto, um vídeo, faz check-in etc.  
( ) Nunca  
( ) Raramente  
( ) Às vezes  
( ) Frequentemente  
( ) Muito frequentemente 

 
Parte II: ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO BOCA A BOCA NO FACEBOOK  
Nesta pesquisa, a comunicação boca a boca eletrônica significa:  
"CURTIR", COMPARTILHAR ou PUBLICAR CONTEÚDO (texto, imagens, fotos, 
vídeos) sobre fatos POLÍTICOS ou SOCIAIS no FACEBOOK. Pense na 
comunicação boca a boca de temas políticos em geral, tais como: religião, partidos, 
cultura, minorias étnicas e sociais etc.  
 
10 Pense sobre as últimas vezes que você fez comunicação boca a boca no 
Facebook. Marque na escala abaixo todos os temas que você "curtiu", 
compartilhou ou publicou. Por favor, escolha as opções que se aplicam:  
( ) Fan pages de políticos, jornalistas, intelectuais ou escritores  
( ) Copa do Mundo 2014  
( ) Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016  
( ) Protesto contra aumento das tarifas de ônibus  
( ) Projeto “Cura Gay” (PDC 234/11)  
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( ) Exclusividade às polícias na investigação criminal (PEC 37) 
( ) Sexismo (violência, machismo, feminismo, diferença salarial, relações de gênero 
etc.) 
( ) Homofobia (casamento gay, adoção, violência etc.) 
( ) Racismo (violência, segregação, cotas etc.)  
( ) Eleição presidencial 2014 (partidos, debates, campanhas, morte de Eduardo 
Campos etc.)  
( ) Redução da Maioridade Penal (PEC 171)  
( ) Processo de impeachment de Dilma (Fora Dilma) 
( ) Escândalo do Mensalão (financiamento político para corromper parlamentares)  
( ) Operação Lava Jato / Petrolão (escândalo de corrupção da estatal)  
( ) Fora Cunha (propina, abuso de poder, ameaças, corrupção etc.)  
( ) Ajuste fiscal (exportações e importações, previdência, IPI, IOF, combustíveis etc.)  
( ) Terrorismo (atentados, Síria, Estado Islâmico, França etc.)  
( ) Desastre Ambiental em Mariana - Mineradora Samarco  
( ) Programa Mais Médicos (importação de médicos estrangeiros) 
( ) Crise na Saúde Pública (falta de verbas, insuficiência de leitos etc) 
( ) Eu nunca "curti", compartilhei ou publiquei conteúdo político ou social no 
Facebook  
( ) Outros (se houver): 

Avalie as afirmativas abaixo escolhendo uma das opções que variam de "Discordo 
Totalmente" a "Concordo Totalmente”  
1- Discordo totalmente  

2- Discordo  

3- Não concordo, nem discordo  

4- Concordo  

5- Concordo totalmente  
 
11 Pense no conteúdo que você “CURTE”.  
No Facebook, eu gosto de ""CURTIR"" as páginas ou publicações com conteúdo 
relevante e/ou interessante sobre política ou temas sociais, tais como 
homossexualismo, eleições, racismo, violência etc. 
Quando estou extremamente insatisfeito com um acontecimento político ou social, 
eu gosto de ""CURTIR"" páginas ou publicações interessantes e/ou relevantes sobre 
o tema no Facebook.  
Eu gosto de ""CURTIR"" os comentários de meus contatos que contenham 
informações ou opiniões relevantes e/ou interessantes sobre a política e os temas 
sociais.  
 
12 Pense, agora, no conteúdo que você COMPARTILHA  
No Facebook, eu gosto de "" COMPARTILHAR "" as páginas ou publicações com 
conteúdo relevante e/ou interessante sobre política ou temas sociais, tais como 
homossexualismo, eleições, racismo, violência etc. 
Quando estou extremamente insatisfeito com um acontecimento político ou social, 
eu gosto de "" COMPARTILHAR "" páginas ou publicações interessantes e/ou 
relevantes sobre o tema no Facebook.  
Eu gosto de "" COMPARTILHAR "" os comentários de meus contatos que 
contenham informações ou opiniões relevantes e/ou interessantes sobre a política e 
os temas sociais.  
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13 Pense, agora, no conteúdo que você PUBLICA  
No Facebook, eu gosto de "" PUBLICAR "" as páginas ou publicações com conteúdo 
relevante e/ou interessante sobre política ou temas sociais, tais como 
homossexualismo, eleições, racismo, violência etc. 
Quando estou extremamente insatisfeito com um acontecimento político ou social, 
eu gosto de "" PUBLICAR "" páginas ou publicações interessantes e/ou relevantes 
sobre o tema no Facebook.  
Eu gosto de "" PUBLICAR "" os comentários de meus contatos que contenham 

informações ou opiniões relevantes e/ou interessantes sobre a política e os temas 

sociais. 

 
Parte III: MOTIVAÇÕES DA COMUNICAÇÃO BOCA A BOCA POSITIVA NO 
FACEBOOK  
Veja se você discorda ou concorda com as respostas abaixo. A escala varia de 
"Discordo Totalmente" até "Concordo Totalmente". Não há resposta certa ou errada, 
o que se busca é a sua opinião.  
1- Discordo totalmente  

2- Discordo  

3- Não concordo, nem discordo  

4- Concordo  

5- Concordo totalmente  
 

14 Por que você "curte", compartilha ou publica informações referentes aos 
últimos acontecimentos sociais e políticos no Facebook?  
Porque eu quero ajudar meus contatos no Facebook com minhas próprias 
experiências e conhecimento sobre o tema.  
Porque desta forma eu posso conscientizar outras pessoas.  
Porque eu estou tão satisfeito ou insatisfeito com o tema que quero manifestar 
minha felicidade ou indignação.  
Porque eu acho bom conversar no Facebook sobre política com pessoas que têm 
opiniões parecidas.  
Porque desta forma eu mostro aos meus contatos no Facebook que eu sou um 
cidadão consciente.  
Porque eu quero dar aos meus contatos no Facebook a oportunidade de ter as 
mesmas informações que eu.  
Porque temas assim devem ser discutidos no Facebook.  
Porque agrega conhecimento comunicar-me desta forma com outras pessoas no 
Facebook.  
Porque eu encontro, reencontro e mantenho contato com pessoas legais no 
Facebook desta forma.  
Porque eu mostro aos meus contatos no Facebook que eu sou um especialista no 
assunto.  
Não acho divertido comunicar-me desta forma com outras pessoas no Facebook. 

 
Parte IV: DADOS GERAIS DO RESPONDENTE  
 
16 Qual é a sua idade?  
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( ) de 15 a 24 anos  
( ) de 25 a 34 anos  
( ) de 35 a 44 anos  
( ) de 45 a 54 anos  
( ) de 55 ou mais  
 
17 Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino  
( ) Feminino  
 
18 Qual é o seu estado civil?  
( ) Casado  
( ) Solteiro  
( ) Separado  
( ) Outros  
 
19 Qual a sua religião ou culto?  
( ) Católica  
( ) Evangélica 
( ) Espírita 
( ) Outras 
( ) Sem religião 
 
20 Qual sua ideologia política?  
( ) Esquerda 
( ) Centro esquerda 
( ) Centro 
( ) Centro direita 
 ( ) Direita  
( ) Sem definição ideológica 
  
21 Qual é o rendimento total na sua residência? Somando-se todos que 
trabalham.  
( ) Menos de R$ 1.500,00  
( ) Entre R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00  
( ) Entre R$ 3.001,00 e R$ 5.000,00  
( ) Entre R$ 5.001,00 e R$ 10.000,00  
( ) Mais de R$ 10.001,00 
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ANEXO B – Coeficientes de correlação de Spearman 

para as variáveis observáveis 
 

  14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 14_6 14_7 14_8 14_9 14_10 14_11 6 7 8 

14_1 1,00 0,41 0,37 0,31 0,37 0,37 0,37 0,36 0,28 0,22 -0,19 0,05 0,07 0,17 

14_2 0,41 1,00 0,65 0,49 0,54 0,46 0,54 0,56 0,47 0,16 -0,27 0,22 0,21 0,18 

14_3 0,37 0,65 1,00 0,51 0,48 0,37 0,56 0,49 0,38 0,08 -0,24 0,25 0,13 0,12 

14_4 0,31 0,49 0,51 1,00 0,40 0,42 0,36 0,44 0,33 0,14 -0,20 0,12 0,19 0,17 

14_5 0,37 0,54 0,48 0,40 1,00 0,58 0,59 0,61 0,57 0,31 -0,32 0,22 0,20 0,18 

14_6 0,37 0,46 0,37 0,42 0,58 1,00 0,48 0,48 0,55 0,50 -0,25 0,07 0,18 0,19 

14_7 0,37 0,54 0,56 0,36 0,59 0,48 1,00 0,64 0,47 0,27 -0,37 0,15 0,26 0,24 

14_8 0,36 0,56 0,49 0,44 0,61 0,48 0,64 1,00 0,49 0,26 -0,42 0,19 0,24 0,13 

14_9 0,28 0,47 0,38 0,33 0,57 0,55 0,47 0,49 1,00 0,46 -0,21 0,16 0,20 0,16 

14_10 0,22 0,16 0,08 0,14 0,31 0,50 0,27 0,26 0,46 1,00 0,01 -0,07 0,05 0,05 

14_11 -0,19 -0,27 -0,24 -0,20 -0,32 -0,25 -0,37 -0,42 -0,21 0,01 1,00 -0,09 -0,14 -0,09 

6 0,05 0,22 0,25 0,12 0,22 0,07 0,15 0,19 0,16 -0,07 -0,09 1,00 0,35 0,33 

7 0,07 0,21 0,13 0,19 0,20 0,18 0,26 0,24 0,20 0,05 -0,14 0,35 1,00 0,60 

8 0,17 0,18 0,12 0,17 0,18 0,19 0,24 0,13 0,16 0,05 -0,09 0,33 0,60 1,00 

 


