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Resumo

O  texto  mostra  como  a  técnica  mais  apurada  de  investigação  jornalística  pode 
contribuir  para  o  sucesso  do  produto  final,  a  reportagem.  Esta  feita  através  do  que 
denominamos RAC (Reportagem Assistida por Computador) foi capaz de expôr questões 
que  envolvem a  realização  da  Copa  do  mundo  de  2014  e  Olimpíadas  de  2016,  como 
fraudes,  falta  de  organização  dos  dados  e  problemas  com licitações.  Dados  esses  que 
serviram de fontes  para as RACs analisadas  para a  construção deste  texto:  o  portal  do 
Tribunal de Contas da União, Portal da Transparência e Matriz de Responsabilidade. 

Palavras-chave: Investigação jornalística; RAC; Noticiabilidade.

Introdução

 ideia para a construção desse texto comunicação reside na Pesquisa CNPq/PUC-

Rio:  Critérios  de  Noticiabilidade  no  Jornalismo  Investigativo  e  no  Curso  Online  de 

investigação  de  gastos  públicos  realizado  pela  ABRAJI  (Associação  Brasileira  de 

Jornalismo Investigativo)  e Contas abertas.  O texto contempla a forma como os jornais 

constroem reportagens investigativas, baseando-se em dados sobre a Copa do Mundo de 

2014 e Olimpíada de 2016, que estão disponíveis pela internet. Materiais esses construídos 

usando-se  técnicas  própria  daquilo  que  denomina-se  RAC  (Reportagem  Assistida  por 

Computador). 

Para entendermos melhor o funcionamento dessa técnica, foi necessário a leitura   de 

artigos sobre jornalismo de precisão, texto de Philip Meyer e, principalmente sobre teoria 

do jornalismo. Igualmente, os dados disponibilizados pelo Ministério do Esporte, Tribunal 

de Contas da União, Comitê Olímpico Brasileiro e  leis desportivas. 

Analisaremos  as reportagens que se utilizaram essas fontes para a publicação do 

texto final. Sabe-se que os dados são dispersos, postados na rede mundial de computadores 
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por diversos órgãos públicos, mas que nem sempre podem ser confiáveis,  por conterem 

erros  em seus  cálculos,  escondem fraudes  em licitações  e  atrasos  em obras.  Residem, 

justamente  nesses  fatos,  a  justificativa  para  a  produção  das  matérias  jornalisticas  que 

estampam os jornais impressos ou  online.  

O newsmaking e a  noticiabilidade

Responder a pergunta: por que as notícias são como são? ainda é um grande desafio 

para a  Teoria do Jornalismo. Alguns como Stuart Hall afirmam que a notícia não é um 

relato, mas uma construção (teoria construcionista) e outros menos corajosos, nos dias de 

hoje, defendem a notícia  como reflexo da realidade (teoria do espelho). O desafio que se 

põe não se deve somente pela própria resolução da questão, mas, principalmente, em saber 

quais são os seus efeitos, tanto para a sociedade quanto para a própria organização que a 

publicou. O que inclui os constrangimentos organizacionais e os critérios de noticiabilidade.

Trabalhando com o conceito  de campo de Pierre  Bourdieu,  Nelson Traquina,  no 

livro Teorias do Jornalismo volume II reforça a ideia de que o jornalismo é um espaço 

social composto por forças polarizadas. Nele são mobilizados agentes sociais que utilizam-

se  de  estratégias  e  práticas  específicas  capazes  de  enxergar,  dentre  os  mais  diversos 

acontecimentos do cotidiano aquilo que pode se transformado em notícia. 

Berger  e  Luckmann  (2010)  afirmam  que  a  vida  cotidiana  como  a  realidade 

interpretada pelos homens, que a dota de sentido, de maneira a tornar o mundo coerente. 

Sobre  esse  mundo  se  dá  a  ação  dos  jornalistas.  Estes,  por  possuírem  óculos  muito 

específicos,  reivindicam para  si  o  monopólio  sobre  a  produção de  notícias.  Ou seja,  a 

materialização da realidade interpretada e dotada de sentido. 

Bourdieu  divide  os  polos  em  positivos  e  negativos.  A  positividade  daria  ao 

jornalismo  a  aura  ideológica,  que  este  seria  simplesmente  um  serviço  público. 

Negativamente, o outro polo, considera o processo de construção da notícia como um fazer 

típico de um produto puramente comercial.  Um  polo não, necessariamente, exclui o outro. 

Irá depender mais da postura de cada linha editorial.

A análise feita através desse texto irá se basear na chamada Teoria do Newsmaking. 

Claramente  construtivista,  essa  teoria  rejeita  a  existência  do  espelho.  A começar  pela 

argumentação  de  que  a  linguagem  não  é  neutra,  pois  não  há  como  se  transmitir  o 

significado direto do acontecimentos sem a mediação, no caso de um profissional capaz de 

filtrar o mesmo. Seguindo pela crítica que se faz a ideia de realidade. 
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Assim, pelo newsmaking a notícia é uma construção, é o acontecimento submetido 

aos rigores das mais diversas operações humanas, tecnológicas e critérios sociais. Possuem 

referências  na  realidade,  mas  não  são  ficções  sem correspondentes  na  realidade,  como 

acontece em um filme. Baseado neste argumento Leonel Aguiar revele que: 

as  notícias  –  e  também as  reportagens  –  não  refletem os 
acontecimentos  que  se  dão  a  ver,  mas  são  antes  de  tudo 
construções  narrativas  que  produzem  condições  de 
possibilidades através das quais a realidade se dá a conhecer 
(AGUIAR 2007:81). 

 As notícias, em sua construção, são dotadas de objetividade. Conceito que não se 

opõem a subjetividade, mas que a reconhece como influência inevitável no processo de 

produção da notícia. Para o autor, o método de construção deve ser objetivo, o jornalista 

não. 

A objetividade ou subjetividade na construção da notícia, aos desavisados, causaria 

a sensação de que haveria manipulação intencional do jornalista durante esse processo de 

produção da notícia. Já que, conforme já foi mencionado, existem varias ações que agem 

sobre a notícia, como a  cultura profissional dos jornalistas, a organização do trabalho e os 

processos produtivos. 

 Pena (2005) deixa claro a questão da objetividade. Para o autor, 

Seu verdadeiro significado está ligado à ideia de que os fatos 
são  construídos  de  forma  tão  complexa  que  não  podem 
cultuá-los  como  expressão  absoluta  da  realidade.  Pelo 
contrário é preciso desconfiar desses fatos e criar um método 
que assegure algum rigor científico ao reportá-los. (PENA: 
2005;50).

A referida teoria está articulada, como defendida por Gaye Tuchman, a um tripé. 

Dessa  maneira,  seria  obrigação  dos  jornais:  Pena  (2005)  tornar  um  acontecimento 

desconhecido em notável, capaz de ser reconhecido como notícia, relatar os acontecimentos 

sem a pretensão de ser idiossincráticos e organizar, temporal e espacialmente o trabalho de 

modo que os acontecimentos possam ser trabalhados de forma planificada. O que para a 

visão de Tuchman seria planejar a produção de notícia de forma industrial. 

Umas das práticas a que se ocupa a teoria do newsmaking é com a noticiabilidade. 

Esta pode ser entendida por critérios, operações e instrumentos utilizados pelos gatekeepers 

e jornalistas para separarem de uma quantidade infinita de acontecimentos diários daquilo 

que  se  tem por  notícia.  Entre  os  critérios  estão  desde a  organização  física  da  redação, 
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passando  pelo  número  de  profissionais,  os  custos  que  envolvem  a  produção  e  a 

possibilidade de se conseguir realizar a pauta pretendida. 

O estudo sobre os  critérios  de noticiabilidade que regem a produção jornalística 

com Rude e Galtung (1965), passando por Sousa (2000), Traquina (2000 e 2005), Wolf 

(2003),  Golding  e  Elliott  (1979),  até  hoje,  ocupam  bastante  espaço  dentro  do  campo 

acadêmico. 

Para Wolf (2003) noticiabilidade é  “conjunto de elementos por meio dos quais o 

aparato informativo controla e administra a quantidade e o tipo de acontecimentos que  

servirão  de  base  para  a  seleção  das  notícias”.  Já  Nelson  Traquina  (2005)  diz  que 

noticiabilidade  é  formada  por  um  conjunto  de  valores-notícia  que  determinam  se  um 

acontecimento, ou assunto, possuem ou não requisitos para se tornarem notícia, isto é. 

Segundo  Tuchman  (1978)  os  valores-notícia  constituem  resposta  ao  principal 

problema  do  jornalismo.  Ou  seja,  respondem  à  pergunta  quais  são  os  acontecimentos 

considerados  suficientemente  interessantes,  significativos  e  relevantes  para  serem 

transformados em notícia. Para Traquina (2005) os valores-notícia são parte constituintes da 

própria  cultura  profissional  do  jornalista.   Golding  e  Elliott  (1979)  afirmam  que  são 

importantes elementos de interação profissional, constituem dispositivos práticos sobre a 

natureza  e  os  objetos  das  notícias.  São  utilizados  para  facilitar  à  complexa  e  rápida 

elaboração da notícia. 

A Reportagem Assistida por Computador (RAC)

Boa parte das reportagens sobre a Copa do mundo de 2014 e Jogos olímpicos de 

2016,  que  analisamos  para  essa  comunicação,  foi  realizada  utilizando-se  técnicas  de 

pesquisa, apuração mais detalhadas e não se pautando somente na fala das fontes. Todas 

possuem algo em comum. Foram construídas a partir da adoção de métodos científicos, 

presando a objetividade, a RAC. As reportagens são baseadas em banco de dados.

Nílson Lage (2004) coloca a reportagem em um lugar  especial,  em separado da 

notícia. Para ele reportagem “é a exposição que combina interesse do assunto com o maior 

número possível dedados, formando um todo compreensível e abrangente”. Já João de Deus 

Corrêa defende que “reportagem é um relato jornalístico temático, focal, envolvente e de 

interesse atual, que aprofunda a investigação sobre fatos a agentes. 

Pedro Jorge Souza, dentro da visão construtivista, coloca a reportagem a serviço da 

empresa jornalística. O período da industrialização da imprensa, fez esmorecer a imprensa 
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opinativa  e  promove  a  imprensa  informativa,  o  noticiário,  a  reportagem  e, 

consequentemente, a figura do repórter. Para embasar seu ponto de vista, Souza  cita Sodré. 

Este último afirma ter havido uma desproletarização das empresas jornalísticas, motivada 

pela extinção das gráficas de linotipia, onde trabalhavam operários tipográficos: “A figura 

mítica do jornalista  foi  extinta  (...),  a  atividade do jornalista  está  em extinção.  Ganhou 

espaço a reportagem (...), e nessa área é que aparecem agora valores (...). A imprensa de 

hoje (…) não é elaborada por jornalistas (...).”

João de Deus em seu quadro comparativo entre notícia e reportagem defende que: A 

reportagem lida com fatos; Trabalha com enfoque, a interpretação; Lida com a dedução (do 

geral,  que  é  o  tema,  ao  particular  –  os  fatos);  Converte  fatos  em  assuntos,  traz  a 

repercussão, os desdobramentos, aprofunda; Cria agendamentos; É produto da intenção de 

passar uma “visão” interpretativa. 

A  reportagem  focaliza  a  repetição,  a  abrangência;  Procura  envolver,  usa  a 

criatividade como recurso para seduzir o receptor. Trabalha com pautas mais complexas, 

pois aponta para as causas, contextos, consequências e novas fontes. 

Do ponto de vista da produção Lage (2004) considera três gêneros de reportagem: 

Investigativa (parte de um fato para revelar outros), Interpretativa (O conjunto de fatos é 

observado  pela  perspectiva  metodológica  de  determinada  ciência)  e  Novo  Jornalismo 

(Aplica técnicas literárias para revelar uma práxis humana não teorizada. 

Seja qual for a posição dos pesquisadores, sabe-se que a reportagem, hoje, é capaz 

de gerar grande audiência para os jornais, pois são construídas de maneira a atender as 

expectativas do público leitor, ao denunciar ou questionar fatos que atingem boa parte da 

população local, regional ou nacional.   

Um  dos  maiores  nomes  do  chamado  jornalismo  de  precisão  é  Philip  Meyer. 

Professor  e jornalista da Universidade da Carolina do Norte, o pesquisador, diz que nessa 

modalidade de jornalismo o profissional deve pensar como um cientista social, utilizando-

se dos bancos  de dados para organizar o que foi  coletado nos trabalhos  de campo.  No 

Brasil,  o  pesquisador  Nílson  Lage  também se  dedica  ao  estudo  sobre  o  jornalismo de 

Precisão e suas técnicas.

Todo  tipo  de  dado  é  importante  para  a  RAC.  Combinando-se  informações,  o 

jornalista poderá construir boas reportagens. Para isso basta que ele tenha uma pauta e a 

possibilidade de realizá-las. A matéria produzida, por ser mais longa em sua construção 

deve ter grande interesse público, abordar aspectos novos ou inéditos e trazer boa audiência 

para a redação que a publica. 
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Para se utilizar a técnica citada os jornalistas devem ter bom conhecimento do uso 

de computadores. Saber como acessar e interpretar as informações. É essencial a criação de 

bancos de dados, onde são guardadas informações coletadas em diversos ambientes, seja 

público ou privado, ter domínio sobre as operações de internet, montagem de tabelas e bom 

desempenho com planilhas de cálculos. 

Infelizmente não se faz jornalismo de precisão do dia  para a noite.  È comum a 

existência  de  erros  que  comprometem a  qualidade  da  reportagem  produzida.  Entre  as 

principais dificuldades enfrentadas pelo jornalista que utilizam a técnica estão a falta de 

familiaridade  com  o  uso  da  rede  mundial  de  computadores,  a  falta  de  fontes  e 

documentações  disponíveis  de  forma  clara,pouca  atualização  dos  dados  e   má 

complementação acadêmica.  

A formação do profissional que se utiliza das técnicas da RAC faz-se, em geral, fora 

do curso de jornalismo. Igualmente, não há uma formação específica dentro das redações. 

Não existe  editorias  ou  jornais,  no Brasil,  especializados  em reportagens  assistidas  por 

computador. O que existe são cursos livres e palestras sobre o assunto, como as realizadas 

pela ABRAJI ou, em âmbito internacional, o IRE (Investigative Reporters and Editors).

Exemplos de bancos de dados: gestão do esporte no Brasil e o orçamento para a Copa 

de 2014 e Olimpíadas de 2016

Para se construir reportagens sobre esporte é preciso conhecer o campo de atuação. 

Para isso faz-se necessário saber onde as fontes estão e como analisá-las. Segue abaixo 

alguns exemplos de fontes e dados utilizados pelas reportagens a seguir

Para a Constituição da República: Na sessão III que trata do desporto, diz o  Art. 

217: “É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito 

de cada um”. 

A  Lei  Pelé  (9.615/98) é  o segundo documento  em importância  no ordenamento 

jurídico do esporte no Brasil. Desde o fim da CPI da Nike, em 2001, falava-se em atualizar 

a lei.  Apenas em 2005, o governo federal enviou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 

5.186/2005.  Seis  anos  depois,  o  projeto  foi  aprovado  e  transformou-se  na  Lei   nº 

12.395/2011, assinada pela presidente Dilma Rousseff. 

A lei divide o desporto em três tipos: Educacional (praticado nos sistemas de ensino 

e  com a  finalidade  de  formação para  o  exercício  da  cidadania  e  prática  do  lazer),  De 

participação  (voluntário,  com  finalidade  de  integração  social,  promoção  da  saúde  e 
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educação, preservação do meio ambiente) e De rendimento (profissional (remunerado) ou 

não-profissional (via patrocínio), com finalidade de obter resultados e integrar comunidades 

do país e com as de outros países (Art. 94/só futebol).

Institui o Sistema Brasileiro do Desporto - que garante a prática desportiva regular - 

e a organização desportiva do País. Reúne: Ministério do Esporte; Conselho Nacional do 

Esporte;  Sistema  Nacional  do  Desporto;  Sistemas  de  Desporto  dos  Estados,  DF  e 

Municípios. 

O Sistema Nacional  do Desporto  e  os  Sistemas de Desporto dos Estados,  DF e 

Municípios incluem: Comitê Olímpico Brasileiro (COB); Comitê Paraolímpico Brasileiro; 

Entidades nacionais de administração do esporte (Confederações); Entidades regionais de 

administração do esporte (Federações); Ligas regionais e nacionais; Entidades de prática 

desportiva (Clubes); Confederação Brasileira de Clubes. 

2003: A criação do Ministério do Esporte (ME). O órgão, que tem um dos menores 

orçamentos da  Esplanada,passou a ser considerado estratégico, tendo em vista a Copa do 

Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Foi palco de inúmeras denúncias, levando o 

Ministro à queda. 

O ápice orçamentário do ME ocorreu em 2007, ano do Pan-Americano do Rio de 

Janeiro, quando a verba total paga atingiu o montante de R$ 1,2 bilhão, cerca de 0,1% do 

orçamento federal.  Em 2010, o valor desembolsado chegou à cifra de R$ 802,5  milhões, 

correspondente a 0,054%, do OGU. Em 2011, o valor desembolsado chegou à cifra de R$ 

832,6 milhões, correspondente a 0,050%, do OGU. 

As principais fontes de recurso são: Orçamento do Ministério/Secretarias estaduais e 

distrital/Secretarias municipais do Esporte;  Loterias da Caixa Econômica Federal (CEF); 

Prêmios da Loteria Federal não retirados; Timemania; Testes (jogos) da Loteria Esportiva 

Federal; Doações, legados e patrocínios; Lei de Incentivo ao Esporte.

 

A  Lei  Agnelo/Piva  (10.264/2001) diz  que  2% da  arrecadação  bruta  de  todas  as 

Loterias Federais deve ser repassada ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e ao Comitê 
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Paraolímpico Brasileiro (CPB).  O COB recebe 85% do montante; o CPB recebe os 15% 

restantes.  De 2001, quando foi aprovada, até 2011, a lei transferiu  R$ 775,2 milhões ao 

COB e R$ 138,5 milhões ao CPB. 

Além disso, um adicional de 4,5% sobre o valor de cada bilhete das Loterias Federais 

é repassado ao Ministério do Esporte. A coordenação geral das verbas de publicidade das 

estatais  é  de  responsabilidade  do  Comitê  de  Patrocínio,  órgão  da  Secretaria  de 

Comunicação  Social  (Secom)  da  Presidência  da  República.  Os  projetos  culturais  ainda 

conquistam a maior parte dos recursos estatais: em 2010, as atividades culturais captaram 

R$ 430,4 milhões, contra R$ 207,6 milhões de investimentos no esporte.

Patrocínios das empresas estatais 2010/2011

 

Todo  o  Orçamento  da  Copa  2014  deve  constar  no  documento  oficial  de 

contabilidade,  chamado   Matriz  de  Responsabilidades.  Este  documento  define  quem é 

responsável pelas obras relativas à Copa. Determina também a origem dos recursos para 

cada uma delas.  Foi firmado em 2010, com os governos estaduais e as 12 prefeituras das 

cidades-sede da Copa. Engloba diferentes áreas: Mobilidade urbana; Estádios; Aeroportos e 

portos; Segurança. Todos para a melhor realização foram divididos em ciclos. O primeiro 

de 2009/2010, o segundo de 2010/2011 e o terceiro de 2011 a 2013.

Em 2010, por meio de decreto presidencial, foi criado o Comitê Gestor do Plano 

Estratégico das Ações do Governo Brasileiro para a Realização da Copa do Mundo de 2014 

(CGCOPA).   Dentro  do  CGCOPA,  há  um núcleo  responsável  por  estabelecer  metas  e 

monitorar a execução do Plano Estratégico para a Copa 2014: o Grupo Executivo da Copa 

(GECOPA). É composto pela Casa Civil da Presidência, pela Secretaria de Aviação Civil e 

seis ministérios: Esporte (coordenação); Cidades; Fazenda; Justiça; Planejamento; Turismo. 

Matriz de responsabilidades: Investimento por cidade-sede (em R$ milhões)
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Dificuldades na transparência. Em parecer emitido em 15 de maio de 2011, referente 

ao Processo de acompanhamento da fiscalização da Copa (nº TC 023.291/2010-9), assim se 

manifestou o Tribunal de Contas da União, em Acórdão aprovado em plenário:

“(...)  a  Matriz  de  Responsabilidades  encontra-se 
limitada às ações do primeiro ciclo e desatualizada no 
que se refere a prazos e valores de diversas obras de 
mobilidade urbana, estádios, portos e aeroportos, o que 
prejudica  sua  utilização  como  instrumento  de 
planejamento e controle das ações preparatórias para a 
Copa do Mundo de 2014 (...)” (TCU:15/05/2011)3.

Dificuldades em respeitar o coronograma. Até 20 de novembro de 2011, o Comitê 

Gestor da Copa não havia consolidado as ações do segundo e do terceiro ciclos da Matriz 

de  Responsabilidade,  evidenciando  significativo  atraso  no  cronograma  de  ações 

governamentais. No Acórdão 3134/2011, aprovado pelo plenário do TCU, o órgão alerta a 

Casa Civil da Presidência da República dos riscos de atrasos, devido à “proximidade das 

datas de início da Copa do Mundo de 2014 em face da previsão de término para a conclusão 

das obras de mobilidade urbana – grande parte com contrato ainda não assinado”.

Dificuldade  em  se  fechara  a  conta.  Estão  previstos  R$  24,5  bilhões  em 

investimentos,  distribuídos  entre  os  três  entes  federativos:  Orçamento  federal:  recursos 

previstos no Orçamento Geral da União; Financiamento federal:  repasses para governos 

estaduais; Recursos locais: recursos estaduais envolvidos. 

3Publicado em: <http://www.http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/copa2014> Acesso em: 15 de maior de 
2011. 
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Aeroportos Portos TOTAL

1,47 684 409 - 2,56
Brasília 380 702 748 - 1,83
Cuiabá 489 597 88 - 1,17
Curitiba 464 185 73 - 722
Fortaleza 562 452 280 106 1,4
Manaus 1,69 533 327 89 2,64
Natal 441 413 577 54 1,49
Porto Alegre 480 154 346 - 980
Recife 885 491 20 22 1,42

1,61 828 687 314 3,44
Salvador 570 592 45 36 1,24
São Paulo 2,86 Em definição 1,96 120 4,94
TOTAL 11,9 5,63 5,56 741 23,83

Mobilidade 
urbana

Estádios e 
entornos

Belo 
Horizonte

Rio de 
Janeiro

http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/copa2014
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Recentemente,  o  Portal  da Copa do Ministério  do Esporte  divulgou os  “grandes 

números”, exibindo um total de investimentos em infraestrutura de R$ 33,1 bilhões. Bem 

acima do que havia sido publicado na época da candidatura.

Exemplos de  Reportagens Assistidas por Computador

Como  forma  de  mostrar  a  que  esse  texto  se  refere,  será  publicado,  algumas 

reportagens construídas utilizando-se da RAC. Traremos, aqui, somente o título, a  lide,  a 

data de publicação e o veículo. 

Agência O Estado 11/06/2012
Maracanã receberá mais R$ 200 milhões para obras para Copa 2014
Com empréstimo do Banco do Brasil ao Estado, estádio já tem todas as suas obras 
financiadas 

O vice-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, confirmou nesta segunda-feira que 

a  presidente  Dilma Rousseff  irá  assinar,  na  próxima quarta,  um empréstimo de R$ 3,6 

bilhões  do  Banco  do  Brasil  ao  Estado,  sendo  R$  200  milhões  do  total  desta  quantia 

destinados às obras do Maracanã, principal palco da Copa do Mundo de 2014. 

Com  esse  empréstimo,  o  Maracanã  já  tem  todas  as  suas  obras  financiadas, 

totalizando R$ 800 milhões, sendo R$ 200 milhões emprestados pelo Banco do Brasil, R$ 

400 milhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e R$ 200 milhões pela 

Comissão Andina de Financiamento (CAF).

Gazeta do Povo 24/05/2012
Estouro milionário
Orçamento das obras para a Copa do Mundo em Curitiba inflaciona R$ 91 milhões 
em um ano e cinco meses

Mesmo com obras ainda não iniciadas, a Copa em Curitiba inflacionou em R$ 91 

milhões após um ano e cinco meses do primeiro orçamento. A fatura chegou ontem, com a 

divulgação do terceiro balanço do governo federal, publicado pelo Ministério do Esporte.

O valor  inicial  para  as  13  obras  na  capital  paranaense  era  de  R$ 772 milhões, 

conforme a primeira divulgação, de janeiro de 2011. No documento apresentado ontem, a 

conta total chega a R$ 863 milhões. Atraso chega a 41% das obras

O Estado de São Paulo  12/06/2012
A dois anos da Copa, custo do Mundial no Brasil atinge R$ 27 bilhões
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Estimativa do TCU aponta que somente a construção dos 12 estádios consumirá  R$ 
6,7 bilhões

Nesta terça-feira, a contagem regressiva aponta dois anos para o jogo de abertura da 

Copa do Mundo. O Brasil foi confirmado como sede da Copa de 2014 em 30 de outubro de 

2007. A última estimativa de gastos, elaborada pelo Tribunal de Contas da União, para a 

realização da Copa é de R$ 27,140 bilhões.  Para chegar a essa cifra,  o TCU considera 

financiamentos oferecidos por bancos federais, investimentos feitos por agentes privados, 

pelas estatais e pelas esferas de governo estaduais e municipais.

A mobilidade urbana é responsável pela fatia maior desse total: R$ 12,004 bilhões. 

Os aeroportos deverão consumir R$ 7,4 bilhões. Os 12 estádios da Copa custarão R$ 6,778 

bilhões.

O Estado de Minas  6/6/2012
Verba do Mineirão pode ser suspensa  
MPF aguarda TCE comprovar que não existem irregularidades no projeto Executivo 
do estádio 

O repasse das verbas da União ao governo estadual para as obras do estádio do 

Mineirão corre o risco de ser suspenso. O Ministério Público Federal (MPF) recomendou ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que somente libere o 

crédito restante para a reforma do estádio – R$ 200 milhões, correspondente a 50% do valor 

do contrato – depois  que o Tribunal  de Contas do Estado de Minas Gerais  (TCE-MG) 

comprovar que não há irregularidades na execução ou no conteúdo do projeto executivo. O 

governo do estado, por meio de nota, garantiu que mesmo que o BNDES atenda o MPF não 

haverá  atrasos  nas  obras  previstas  para  terminar  em  21  de  dezembro.

Diário de Cuiabá -  Edição nº 13337 19/06/2012
Obras do VLT já podem ser iniciadas
Governo  do  Estado  e  Caixa  Econômica  Federal  assinaram  o  contrato  para  o 
financiamento de R$ 423 milhões pelo programa Pró-Transportes Copa

Uma das principais dúvidas em relação ao projeto do VLT foi formalmente superada 

ontem pelo Governo do Estado com a assinatura de um contrato de financiamento com a 

Caixa Econômica Federal.  “O contrato do VLT está  autorizado e a  origem de recursos 

garantida”,  disse  Marli  Ferreira  de  Lima,  gerente-regional  de  Governos  da  Caixa,  em 

entrevista coletiva convocada pelo governador Silva Barbosa (PMDB) no Palácio Paiaguás.
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Os valores-notícia nas reportagens em RAC

Tentando  responder  à  pergunta  “como  é  que  os  acontecimentos  se  tornam notícia” 

Galtung e Rude enumeraram doze valores-notícia. Frequência; amplitude do evento; clareza ou 

falta de ambiguidade; significância; a consonância; o inesperado; a continuidade; a composição; 

a referência; referência a pessoa de elite; a personalização e a negatividade. 

 Para se referir a amplitude de um acontecimento Rude e Galtung argumenta que quanto 

mais amplo for a amplitude de um acontecimento, maiores serão sua audição. Esse valor-notícia 

aparece  em  todas  as  reportagens  pesquisadas.  Pois,  como  o  Brasil  é  um  país  conhecido 

mundialmente por ser o “país” do futebol, há muito interesse do público sobre as questões que 

envolvem a Copa de 2014. 

Um dos valores mais difundidos no meios acadêmico e nas redações é o valor-notícia 

negatividade. No caso das reportagens citadas ele aparece na questão desvio de verbas, atraso 

na conclusão das obras e no jogo político que há por trás desses eventos. Os autores afirmam a 

negatividade satisfaz o critério frequência.  Por isso, o aumento de reportagens baseadas em 

jornalismo de precisão estarem cada vez mais nas mídias por conta da Copa e Olimpíada.  As 

notícias negativas são consensuais e quase inequívocas, pouco ambíguas.  

Também os canadenses Ericson,  Baranek e Chan (1989)  apud Pena (2005) também 

deram-se a pesquisar o processo de construção da notícia. Os autores classificam os valores-

noticia  em Simplificação  (clareza  de  Galtung),  Dramatização,  Personalização,  Continuidade 

(consonância de Galtung), Consonância (“eterna repetição” de fatos previsíveis), Inesperado e 

Infração (de leis). 

Sobre  esse  último as  reportagens  publicadas  se  debruçaram a  contendo.  Os  autores 

revelaram em seus estudos que a infração das leis, a má gestão, o mau comportamento e os 

desvios por parte dos governantes, funcionários públicos, e demais autoridades possuem grande 

noticiabilidade.  O  que  realmente  se  confirmou  na  análise  feita  nesse  texto.  Como  afirma 

Traquina, através desse modelo os autores defendem a função de policiamento do jornalismo 

sobre a sociedade. O jornalista utilizando-se da RAC, reforçam esse contexto.

Continua Traquina, 

Os alvos do policiamento jornalístico incluíam os indivíduos 
e as suas organizações envolvidos na “vida política” numa 
base  contínua;  os  políticos  são  um  alvo  predileto,  tanto 
individualmente como por serem membros do governo, de 
partidos políticos ou de facções (TRAQUINA, 2005:76). 

Diferentemente dos demais pesquisadores Wolf (2003) e Traquina (2005) estabelecem a 

distinção entre os valores-notícia de seleção e construção. Os valores-notícia de seleção referem-
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se  ao  momento  em  que  o  jornalista  está  em  campo  apurando  as  informações  sobre  os 

acontecimentos (verificar o que assinalam os dados é um forte requisito da RAC). Os critérios 

de  seleção  por  sua  vez  são  subdivididos  em dois:  critérios  substantivos  e  contextuais.  Os 

substantivos  referem-se  a  avaliação  e  hierarquização  dos  critérios  de  noticiabilidade  que 

envolvem um dado acontecimento. Os contextuais fazem referência ao contexto de produção da 

notícia. 

Wolf (2003), e também Traquina (2005), discorrem sobre a relevância da notícia. Esta 

variável  aponta  para  a  quantidade  de  pessoas  envolvidas  em um acontecimento  seja  como 

atores ou espectadores, a amplitude com que as reportagens irão atingir os leitores. Os valores-

notícia ligados a construção são qualidades ligadas ao processo de montagem da notícia. 

São elementos dentro do acontecimento dignos de serem incluídos na elaboração da 

notícia. Quem escolhe esses elementos é o jornalista que trabalha com as informações apuradas 

e trabalhadas de forma a gerar sentido para o leitor. 

No caso da fonte utilizadas para a construção dos banco de dados das reportagens com 

as quais o texto dialoga, foram pesquisadas em páginas oficiais sobre os eventos esportivos. 

Para  se  dar  entendimento  a  dados,  por  vezes  dispersos,  o  jornalista  cria  novas  tabelas, 

infografias e outros recursos de maneira que o texto final torne mais palatável ao leitor, sem 

perder a noção de credibilidade.

Considerações Finais 

Quando se trata dos critérios relativos aos processos típicos da modalidade investigativa 

do fazer jornalístico, um dos principais elementos que se deve levados em consideração foram 

os dados organizados pela técnica da Reportagem Assistida por Computadores. Esse modo de 

se fazer reportagens, também levam em consideração os critérios noticiabilidade. Estes estão 

ligados aos interesses e necessidades das empresas jornalísticas, bem como dos interesses dos 

profissionais  envolvidos  no  processo.  Sendo  assim,  pode-se  dizer  que  os  valores-notícia 

refletem visões ideológicas  e são fruto de um consenso social. 

O processo de construção de uma reportagem como afirma a  Teoria do Newsmaking,  

está condicionada ao valor notícia atribuído a um dado acontecimento. São diversos os critérios 

de noticiabilidade que estão envolvidos na produção jornalística. Fazendo-se um levantamento 

sobre as reportagens, selecionadas pode-se registrar que grade parte possui alto valor noticia 

que refletem grande apelo público, como a negatividade, a frequência, referência e amplitude.  

A importância da Reportagem Assistida por Computador deve-se ao fato da mesma ser 

capaz de traduzir e reunir os mais variados dados sobre a Copa do Mundo de 2014 e Jogos 
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Olímpicos de 2016. Muitos desses números refletem erros, fraudes em licitações e atrasos em 

diversas obras como em estádios, aeroportos.  
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