
Curso de RAC
Reportagem com Auxílio do Computador

ou
como transformar o computador no melhor amigo do jornalista



O que é CAR/RAC? 

• Técnicas que aprimoram o uso de softwares 
para ajudar da pauta do dia-a-dia às grandes 
reportagens investigativas

• Mais precisão com mais velocidade

• Permite analisar grandes quantidades de 
informação em menos tempo

• Busca e filtragem de informações



Recursos de CAR/RAC

• Pesquisa avançada na internet

• Consultas e filtragens de bases de dados

• Realizar grandes quantidades de cálculos com 
rapidez usando planilhas eletrônicas

• Montagem de bancos de dados próprios para 
contextualização de reportagens e recuperação 
rápida de informação

• Métodos estatísticos emprestados às ciências 
sociais para análise de dados

• Pesquisas de opinião



Histórico do CAR/RAC

• Começou em 1967 nos EUA (Philip Meyer, do Detroit 
Free Press, usou um computador mainframe para analisar 
uma pesquisa com moradores da cidade sobre os 
distúrbios ocorridos naquele verão em Detroit)

• Em 1973, Meyer lança o clássico "Precision Journalism"

• Em 1989, o primeiro Pulitzer Prize é dado a uma 
reportagem com auxílio do computador (Atlanta Journal-
Constitution), sobre discriminação racial na concessão de 
financiamentos habitacionais

• Em 1990 o ensino de CAR ganha as universidades; é 
fundado o Nicar



Histórico do CAR/RAC

• Chegou ao Brasil em meados dos anos 90, com a internet 
comercial e os computadores pessoais

• Primeiras matérias envolviam análise de bases de dados 
públicas, como as do IBGE, em planilhas eletrônicas

• Em 1997, a Folha de S.Paulo começa a promover cursos 
periódicos de CAR/RAC para seus jornalistas

• Em 2003, a Abraji organiza os primeiros cursos de CAR/
RAC abertos a jornalistas e estudantes de todo o país

• Em 2005, equipe de O Globo ganha primeiro Prêmio Esso 
com uma matéria feita com técnicas de CAR/RAC (sobre 
enriquecimento de deputados estaduais no Rio)



Conceitos importantes

• CAR/RAC não substitui a reportagem 
tradicional, mas a complementa; sempre será 
preciso apurar, entrevistar, checar, ouvir o 
outro lado

• CAR/RAC não transforma um repórter ruim 
em um bom repórter...

• ...mas pode ajudar um bom repórter a se 
tornar um jornalista ainda melhor (Elliot Jaspin 
- pioneiro do CAR nos EUA)



Conceitos importantes

• Os dados só se transformam em informação se 
corretamente filtrados, analisados e 
contextualizados; esse é o papel-chave dos 
jornalistas em meio à overdose informativa 

• As ferramentas de CAR/RAC facilitam essa 
tarefa

• Dados acumulados ao longo do tempo podem 
se transformar em informações muito 
relevantes, desde que se possa facilmente 
recuperá-los; daí a importância de organizá-los 
em bancos de dados (vide Elio Gaspari)







Busca avançada na internet

• Mecanismos de busca como o Google só 
conseguem vasculhar uma parte dos arquivos 
disponíveis da rede: menos de 1/3 do total

• Para encontrar dados "escondidos" em páginas 
dinâmicas é preciso entrar nos bancos de 
dados online e usar seus próprios filtros e 
mecanismos de pesquisa



Busca avançada na internet

• Exemplos de bancos de dados online:

• cadastro de CPFs e CNPJs da Receita

• lista de devedores da Previdência

• contribuições/despesas eleitorais no TSE

• Aliceweb - BD de importações e exportações

• súmulas de processos em tribunais

• dados de mortalidade e morbidade do Datasus

• dados sobre emprego formal do Mtb

• dados de educação do Inep
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para as células 

abaixo























Pessoas Físicas

• Verificação de CPF

• Consulta a entrega de declaração de IR

• Consulta da situação fiscal perante a Receita

• Declaração de Isento

































Onde obter CPFs e CNPJs

• www.tse.gov.br (candidatos e doadores)

• www.registro.br (domínios de internet)

• www.previdencia.gov.br (devedores)

• http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/ 
(exportadores)

• www.transparencia.gov.br/Portal.asp?Tipo=1 
(fornecedores e beneficiários do gov. fed.)



Nos EUA

• Propriedades em Miami:

• http://gisims2.co.miami-dade.fl.us/myhome/propmap.asp

• Empresas na Flórida:

• http://www.sunbiz.org/index.html









































  



  



  



  



  





• Análise exploratória: primeira entrevista "com" 
os dados, procurar tendências, identificar 
pontos fora da média

• Análise detalhada: medir crescimento, verificar 
consistência, projetar tendência

Planilha eletrônica



• Valores numéricos

• Estatística esportivas

• Dados textuais

Planilha eletrônica



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



Manipulação numérica

• Os números, bem torturados, revelam qualquer 
coisa

• É essencial conhecer as fórmulas por trás dos 
índices...

• ...mesmo que o leitor/consumidor só esteja 
interessado no superficial

• Laranjas com cenouras: respeite as natureza 
dos dados ao fazer comparações


