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Os caminhos do jornalismo 
sob a ótica global

Pela primeira vez com votação aberta, a eleição 

dos +Admirados da Imprensa de Economia, 

Negócios e Finanças teve na renovação, tanto dos 

profissionais nos TOP 50 quanto dos veículos nos TOP 

3, um dos principais destaques. Além, claro, do número 

recorde de eleitores.

Entre os 51 jornalistas homenageados (houve um empate na 

50ª posição), 18 integram a lista pela primeira vez. Regionalmente, São 

Paulo é o estado com mais indicações, 38 no total, seguido por Distrito Federal (seis), Rio de 

Janeiro (cinco) e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com um representante cada.

Nas categorias por plataforma, algumas novidades entre os finalistas. Destaque para a categoria Áudio, 

que pela primeira vez passou a reconhecer também os podcasts e que conta com três veículos que nunca 

conquistaram o prêmio. Destaque também para a categoria TV, que tem dois programas da CNN Brasil, 

lançada neste ano, entre os mais votados.

Em outras três categorias estão novamente entre os vitoriosos os atuais tetracampeões Agência Estado 

(Agência de Notícias), Valor Econômico (Jornal) e Exame (Revista).

O prêmio tem ainda outro funil: a revelação dos TOP 10 Profissionais e o veículo campeão em cada uma 

das outras seis categorias, informação reservada para a cerimônia online no dia 30 de novembro, a partir 

da 11h, no canal do Portal dos Jornalistas no YouTube. A apresentação será de Fátima Turci e Rosenildo 

Ferreira e para acompanhar, basta acessar o canal e inscrever-se para receber a notificação;

A eleição dos +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças é promovida por este 

Jornalistas&Cia, com apoio de divulgação Portal dos Jornalistas, patrocínios de BTG Pactual, Captalys, Gerdau, 

Telefônica | Vivo e Samsung, e apoios de Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), 

Deloitte, GPA, Imagem Corporativa e Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (Ibri).

Renovação dá o tom 
aos +Admirados 
da Imprensa de 
Economia

http://www.gerdau.com
http://www.samsung.com.br
http://www.mediatalks.com.br/pt/homepage/
https://www.youtube.com/channel/UCZwAO_u4P35AiAgiJKXLI2g


Inovando sempre para 
moldar o futuro que queremos.
Na Gerdau, temos buscado desenvolver novos 
métodos e formas de levar mais produtividade para 
a indústria da construção, evitando desperdícios e 
mitigando impactos ambientais.

A leveza, resistência e flexibilidade do aço, unidos 
a um ecossistema de inovação, entregam soluções 
com eficiência e sustentabilidade. Exemplo disso é 
a construção modular dos centros de tratamento de 
combate à Covid-19, em São Paulo/SP e Porto Alegre/RS, 
que entregaram 160 novos leitos no período da 
pandemia em tempo recorde na história da indústria 
da construção brasileira, e que ficarão de legado para 
a sociedade.

Em tempos de incerteza, acreditamos que, com união 
e colaboração, superaremos esse momento delicado.

Essa é a nossa contribuição para moldar 
o futuro e construir novos sonhos e 
possibilidades para as pessoas.

Centro de tratamento à Covid-19, 
em São Paulo, construído em parceria 
com a Ambev e Hospital Albert Einstein.
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Adriana Fernandes (Estadão)
Adriana Fernandes é formada em Jorna-
lismo pela UnB, com especialização em 
Economia e Meio Ambiente pela FGV e 
mestrado em Administração de Negócios 
em Informações Econômico-Financeiras 
e Mercado de Capitais pela FIA-USP. Co-
meçou a carreira na Agência Brasil, passou 
pela Agência O Globo e trabalha no Grupo 
Estado desde de 1998, onde é repórter 
especial e colunista do Estadão em Brasília.

Aline Bronzati (Agência Estado)
Aline Bronzati atua desde 2011 na Agên-
cia Estado, onde é repórter especial de 
finanças, com foco em grandes bancos, 
cartões e seguros. Passou também pela 
revista Apólice e pelo Grupo Lacan, onde 
era responsável pela equipe de sinopses 
setoriais produzidas para a própria Agência 
Estado. Jornalista com MBA em Finanças e 
Mercado de Capitais, conquistou ao longo 
de sua carreira o prêmio Abecip em quatro 
oportunidades (2014, 16, 18 e 19), além dos 
prêmios Allianz (2010) e B3 (2017). 

Adriana Mattos (Valor Econômico)
Jornalista com especializações e MBA em 
Finanças e Economia, Adriana Mattos co-
meçou a carreira como repórter do Jornal 
do Brasil, em São Paulo. Passou por Gazeta 
Mercantil, Folha de S.Paulo e IstoÉ Dinheiro 
até chegar, em 2010, ao Valor Econômico, 
onde é responsável pelas coberturas e 
análises dos mercados de varejo (digital 
e físico), shopping centers e indústria de 
bens duráveis.

Aluísio Alves (Thomson Reuters)
Com mais de duas décadas de cobertura 
no jornalismo de economia e de finanças, 
acompanhando principalmente o setor 
bancário e o mercado de capitais, Aluisio 
Alves atualmente é correspondente sênior 
da Reuters, onde também já foi subeditor 
de Macroeconomia e editor de Empresas. 
Antes, foi repórter do jornal Gazeta Mer-
cantil, após ter passado pelo portal iG, 
pelo portal de investimentos Patagon e 
pela assessoria de imprensa do Memorial 
da América Latina.

Adriana Cotias (Valor Econômico)
Com mais de 20 anos de experiência na 
cobertura econômica, Adriana Cotias co-
meçou a carreira no Jornalismo em 1996, 
na TV Cultura, depois de atuar por dez anos 
em bancos e instituições financeiras. Foi 
repórter do Estadão e editora-assistente da 
Gazeta Mercantil, até chegar ao Valor Eco-
nômico em 2005, onde está desde então. 
É bicampeã dos prêmios B3 de Jornalismo 
(2017 e 2018) e Educação ao Investidor 
(2017 e 2019).

Alexa Salomão (Folha de S.Paulo)
Formada em Jornalismo para UFMG, com 
pós-graduação em Finanças pela UFRS e 
MBA em Finanças na segunda turma da 
parceria entre a antiga Bolsa de Valores 
(atual B3) e a FIA/USP, Alexa Salomão 
cobre Economia desde 1994. Entre suas 
especialidades estão as áreas de energia, 
agronegócio, finanças e macroeconomia. 
Atuou nas revistas Exame, Época e Época 
Negócios e nos jornais Zero Hora e O 
Estado de S. Paulo. Integrou a equipe que 
lançou a página de economia do iG em 
2009, e desde 2017 é editora de Mercado 
na Folha de S.Paulo.
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COM A
RECICLE

vivo.com.br/recicle
# sustentável

Cabos, tablets e celulares antigos 
têm lugar certo para descarte.

A Vivo cuida do seu lixo eletrônico 
e juntos cuidamos do meio ambiente. 
Procure a loja da Vivo mais próxima de você.

https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/478271808;284243213;j
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Ana Paula Ragazzi (Valor Econômico)
Jornalista com MBA em Finanças Corpora-
tivas (FGV) e em Derivativos e Informações 
Financeiras (FIA), Ana Paula Ragazzi come-
çou a carreira como repórter da Folha de 
S.Paulo. Esteve por quatro anos na Agência 
Estado, até chegar em 2008 ao Valor Eco-
nômico. Em 2016 transferiu-se para a Exa-
me e um ano mais tarde, retornou à Folha. 
Em abri do ano passado iniciou sua segunda 
passagem pelo Valor, onde atualmente é 
repórter especial.

Beto Silva (IstoÉ Dinheiro)
Repórter da IstoÉ Dinheiro desde o co-
meço de 2020, Beto Silva teve na carreira 
experiências dos dois lados do balcão. Por 
seis anos e meio foi assessor de imprensa 
da Prefeitura Municipal de São Caetano do 
Sul, no ABC Paulista, e atuou na assessoria 
do deputado federal Alex Manente. Foi 
também secretário de Redação do Diário 
do Grande ABC e repórter do Estadão.

Anna Carolina Papp (GloboNews)
Anna Carolina Papp é editora de Economia 
do Jornal das Dez, da GloboNews, desde 
fevereiro de 2019. Também colabora com 
reportagens para o G1 e antes disso, traba-
lhou por sete anos no Estadão, seis deles 
como repórter de Economia com foco 
nas áreas de finanças, macroeconomia e 
agronegócio; e como subeditora do portal 
de Economia&Negócios. Tem MBA em Fi-
nanças e Mercados de Capitais pela B3 e é 
formada em Jornalismo pela Universidade 
de São Paulo.

Bruno Rosa (O Globo)
Repórter de Economia desde 2003, Bruno 
Rosa passou pelas redações de Jornal do 
Brasil, Gazeta Mercantil, Forbes, Época e O 
Globo, onde está há 14 anos. Pós-graduado 
em Petróleo e Energia pela Coppe-UFRJ, 
com experiência em macroeconomia, fi-
nanças, negócios, tecnologia e infraestrutu-
ra em geral, desde junho comanda a coluna 
semanal Pense Grande, espaço voltado para 
as pequenas e médias empresas.

Amon Borges (Folha de S.Paulo)
Amon Borges integra atualmente a equipe 
que edita a homepage e as mídias sociais da 
Folha de S.Paulo, além de comandar o blog 
Inteligência de Mercado. Ainda na Folha, foi 
responsável pela parte digital e por projetos 
online do caderno Mercado , e coordenou 
os produtos digitais do Núcleo de Revistas. 
Jornalista com MBA em Marketing Digital, 
Administração e Negócios, é mestre em Jor-
nalismo Multimídia e Produção Audiovisual 
pela Universidade da Coruña. No período em 
que esteve na Espanha, foi também repórter 
do jornal La Voz de Galicia.

Arthur Cagliari (Folha de S.Paulo)
Com formação em Jornalismo pela PUC 
Campinas e pela Technische Universität 
Dortmund, Arthur Cagliari começou a 
carreira em estágios na Alemanha, com 
passagens por Deutsche Welle e Harburger 
Anzeigen und Nachrichten. De volta ao 
Brasil, passou pela agência Scritta e pelo 
Estadão, até chegar no início de 2016 à Fo-
lha de S.Paulo, onde atualmente é repórter 
de mercado.

To
p 

50
 +

Ad
m

ira
do

s 
Jo

rn
al

is
ta

s

http://www.mediatalks.com.br/pt/homepage/




Edição 1.282A
página 7

Carlos Sambrana (NeoFeed)
Com mais de 20 anos de carreira em pu-
blicações de Economia e Negócios, Carlos 
Sambrana é cofundador do site NeoFeed, 
apresenta o programa Conselho de CEO 
e comenta sobre Negócios no Jornal da 
Manhã, ambos na Jovem Pan. Foi repórter 
de Economia do Jornal da Tarde, do Grupo 
Estado, e participou da criação e dirigiu as 
revistas IstoÉ Platinum e Status. Também 
dirigiu o núcleo das revistas IstoÉ Dinheiro, 
Dinheiro Rural e Motor Show.

Celso Ming (Estadão)
Um dos mais experientes jornalistas de Economia 
do Brasil, há mais de 50 anos atuando na cobertu-
ra do setor, Celson Ming começou no Jornalismo 
como repórter da Folha de S.Paulo. Passou por 
Veja e Exame até chegar, em 1974, ao Jornal da 
Tarde, onde trilhou uma das mais bem sucedidas 
parcerias entre um jornalista e a publicação em 
que atua. Nos 30 anos seguintes, desenvolveu seu 
trabalho no jornal do Grupo Estado ao mesmo 
tempo em que atuou paralelamente em diversas 
emissoras de rádio e TV. Em 2003 foi transferido 
para o Estadão, onde permanece.

Célia Rosemblum (Valor Econômico)
Jornalista formada pela ECA, com pós-
-graduação em Gestão para a Sustenta-
bilidade na Fundação Dom Cabral, Célia 
Rosemblum trabalhou na Gazeta Mercantil 
e no Estadão antes de integrar, no começo 
de 2000, a equipe responsável pelo lan-
çamento do Valor Econômico. Ela segue 
desde então no jornal do Grupo Globo, 
onde atualmente é responsável pela edição 
dos cadernos especiais.

Chiara Quintão (Valor Econômico)
Formada em Jornalismo pela Universidade 
Federal de Minas Gerais, Chiara Quintão 
atuou por Jornal do Brasil e Estadão até 
chegar, em 2011, ao Valor Econômico. 
Entre suas especialidades está a área de 
crédito imobiliário, tendo inclusive vencido 
o Prêmio Abecip em quatro oportunida-
des: 2009, 15, 17 e 18.

Carlos Alberto Sardenberg (Grupo Globo)
Carlos Alberto Sardenberg chegou ao Jorna-
lismo após ser impedido de se formar em Fi-
losofia na USP, em razão de eventos ligados ao 
AI-5. Por sugestão de um jornalista da Veja, ami-
go do seu pai, foi então trabalhar no Estadão. 
Iniciava ali uma das mais respeitadas carreiras 
do jornalismo brasileiro. Passou por Jornal do 
Brasil, Folha de S.Paulo, Gazeta Mercantil, Veja 
e IstoÉ. Na TV, foi comentarista da TV Cultura 
e diretor de Jornalismo da Rede Bandeirantes. 
Atualmente, é comentarista de economia de 
Jornal da Globo e Hora Um da Notícia, além 
de apresentador eventual no Jornal da Globo 
e âncora da Rádio CBN. Foi eleito em 2019, ao 
lado de Miriam Leitão, o +Admirado Jornalista 
de Economia, Negócios e Finanças.

Celso Masson (IstoÉ Dinheiro)
Natural de Santos, Celso Masson é Master 
em Jornalismo para Editores pela Univer-
sidade de Navarra, Espanha. Foi subeditor 
de artes e espetáculos da revista Veja, 
editor-executivo dos telejornais SBT Brasil 
e Jornal do SBT, editor da revista Época, 
diretor de Redação da Época São Paulo e 
redator-chefe da IstoÉ. Desde 2018 dirige 
o núcleo da Editora Três do qual fazem 
parte as marcas IstoÉ Dinheiro, Dinheiro 
Rural e Motor Show.   
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Fabiana Ortega (InvestNews)
Formada em Jornalismo com pós-graduação em Jornalismo Econô-
mico e Político, Fabiana Ortega começou a carreira como trainee na 
Câmara Americana de Comércio e esteve por 13 anos no Estadão. 
Passou ainda pela Agência Estado e recentemente foi contratada pela 
plataforma InvestNews, como editora de texto.

Flávia Oliveira (O Globo/GloboNews)
Formada em Jornalismo pela Universidade Federal Fluminense, 
Flávia Oliveira é técnica em estatística pela Escola Nacional de 
Ciências Estatísticas e acumula 28 anos de experiência em jorna-
lismo diário na cobertura de economia, indicadores sociais, empre-
endedorismo, desigualdades de gênero e raça, segurança pública. 
É colunista do jornal O Globo, comentarista dos telejornais Estúdio 
i, Edição das 18h, Em Pauta e Jornal das Dez, da GloboNews, e CBN 
Rio e Jornal da CBN, da rádio CBN. É podcaster no Angu de Grillo, 
parceria com a filha, também jornalista, Isabela Reis.

Érica Fraga (Folha de S.Paulo)
Érica Fraga é repórter especial da Folha de S.Paulo desde 2010. 
Começou a carreira como repórter de Economia de O Globo, em 
1997. Depois, atuou como repórter de finanças e correspondente da 
Folha de S.Paulo na Inglaterra. Entre 2005 e 2010, atuou fora da área 
de comunicação, ao trabalhar como analista de economia e política 
de América Latina da The Economist Intellingence Unit, braço de 
consultoria do grupo que publica a The Economist. É graduada em 
Jornalismo pela UFRJ e tem mestrado em Economia Política Inter-
nacional – financiado pela bolsa Chevening do Conselho Britânico − 
pela University of Warwick (Reino Unido). Venceu os prêmios Esso de 
Educação, Citigroup Jornalistic Excellence Award, CNI, Icatu e Fiat Allis.

Geraldo Samor (Brazil Journal)
Geraldo Samor começou a carreira em 1996, como corresponden-
te da Dow Jones Newswires no Brasil. Em 1998, foi para a revista 
inglesa International Financing Review e em 2004 tornou-se um dos 
correspondentes do The Wall Street Journal no País. Foi consultor 
do fundo de investimentos Farallon Capital Management e corres-
pondente no Brasil da Debtwire, serviço de notícias por assinatura 
que então pertencia à Pearson, dona do Financial Times. Por sete 
anos, também foi produtor do podcast Rio Bravo. Em 2014, deixou 
a Debtwire para lançar o Veja Mercados, um blog sobre empresas e 
mercados no portal Veja.com, e em 2016 fundou o site Brazil Journal. 
Formado em Jornalismo pela Universidade de Kansas, trabalhou em 
dois jornais nos EUA e obteve a Nieman Fellowship de Jornalismo de 
Harvard em 2001-2002.
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José Paulo Kupfer (UOL Economia/
Poder360)
Jornalista profissional há 53 anos, José Pau-
lo Kupfer é colunista do UOL e articulista 
do Poder360. Escreve colunas de análise 
da economia desde 1999 e já foi colunista 
de Gazeta Mercantil, Estado de S. Paulo e 
O Globo. Idealizador do Caderno de Eco-
nomia do Estadão, lançado em 1989, foi 
eleito em 2015 Jornalista Econômico do 
Ano, em premiação do Conselho Regional 
de Economia/SP e da Ordem dos Econo-
mistas do Brasil. Também é graduado em 
Economia pela USP.

Ivan Martinez-Vargas (O Globo)
Repórter do jornal O Globo e da revista 
Época em São Paulo, Ivan Martínez-Vargas 
cobre prioritariamente litígios empresariais, 
legislação, aviação e infraestrutura. Tem 
passagens por Record, Estadão e Folha, 
onde integrou a equipe de Maria Cristina 
Frias, na coluna Mercado Aberto. É mestre 
em Relações Internacionais pela Univer-
sidade Autônoma de Barcelona (UAB) e, 
em 2020, venceu o Jornalista de Visão, do 
Instituto Ling.

Juliana Rosa (GloboNews)
Jornalista de Economia da GloboNews há 
quase 20 anos, Juliana Rosa começou a 
carreira em 1998 como repórter da Rádio 
Tupi, no Rio de Janeiro, e passou pelas 
redações de Jornal do Commercio, Gazeta 
Mercantil e InvestShop.

Janaína Ribeiro (InvestNews)
Jornalista com especializações em Econo-
mia e Cultura, Janaína Ribeiro começou a 
carreira no Correio Popular, de Campinas, 
e passou por Folha, G1 e Agora SP, até ser 
contratada em 2018 como repórter e edi-
tora assistente do site da Exame. Recente-
mente trocou a publicação pela plataforma 
InvestNews, onde atua como roteirista, 
produtora e editora de texto do programa 
de vídeo e podcast Cafeína.

Giane Guerra (Grupo RBS)
Formada em Jornalismo e Direito, com 
MBA em Finanças e extensão em Business 
Strategy pela University of La Verne, Giane 
Guerra construiu a carreira no Grupo RBS, 
onde começou em 2001 na cobertura de 
Economia. Desde então, passou por Rádio 
Gaúcha, Zero Hora, RBSTV, 102.3 FM e 
GaúchaZH, onde mantém uma coluna com 
informações nacionais e internacionais na 
área econômica.

Isabela Bolzani (Folha de S.Paulo)
Isabela Damasceno Bolzani nasceu em 15 
de abril de 1994, em São Paulo, e formou-se 
em Jornalismo pela Mackenzie em 2015. 
Fez MBA em Informações Econômico-
-Financeiras e Mercado de Capitais pela FIA/
USP, em parceria com a B3. Foi repórter de 
finanças no DCI de 2015 a 2019 e entrou 
para a Folha de S.Paulo em outubro de 2019, 
onde segue até o momento como repórter 
de finanças na editoria de Mercado.
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Mateus Apud (E-Investidor/
Estadão)
Um dos mais jovens entre os TOP 50 
+Admirados Jornalistas, Mateus Apud 
começou a carreira na área de Rela-
ções Públicas da Cortex e ingressou 
em 2018 na editoria de Suplementos 
do Estadão, passando mais tarde para 
Economia. Desde o começo do ano 
vem atuando como repórter na edito-
ria E-investidor, produzindo matérias 
sobre mercado financeiro e finanças 
pessoais para o jornal impresso e 
online.

Luis Nassif (GGN)
A carreira de Luis Nassif no Jornalismo começou 
cedo. Sua primeira experiência foi aos 13 anos, 
editando o jornal do Grupo Gente Nova, de Poços 
de Caldas, que mais tarde serviria de inspiração 
para o jornal GGN, que ele lançou e comanda 
desde 2013. Aos 15, fez estágio no Diário de Po-
ços, e em 1970, já como aluno da ECA/USP, foi 
contratado como estagiário de Veja, tornando-se 
mais tarde repórter de economia. Passou por JT, 
Folha de S.Paulo, TV Gazeta, Bandeirantes (rádio 
e tevê) e TV Cultura. Também foi responsável pela 
criação da Agência Dinheiro Vivo.

Miriam Leitão (Grupo Globo)
Miriam Leitão nasceu em Caratinga, Minas. Come-
çou no jornalismo no Espírito Santo. Graduou-se 
na UNB. Passou por diversos órgãos de imprensa, 
como Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil. Tem 
coluna diária no Globo há quase 30 anos. É 
comentarista de TV Globo, GloboNews e CBN. 
Escritora com 12 livros publicados e vencedora do 
Jabuti de Livro do Ano de 2012, com Saga Brasileira, 
venceu as quatro edições anteriores da eleição dos 
+Admirados da Imprensa de Economia, Negócios 
e Finanças. É também a +Premiada Jornalista da 
História no Brasil, segundo a última edição do 
Ranking dos +Premiados da Imprensa Brasileira, 
promovido por este J&Cia. Casada com o cientista 
político Sérgio Abranches, é mãe dos também 
jornalistas Vladimir Netto e Matheus Leitão.

Mara Luquet (MyNews)
Formada em Jornalismo pela Universidade 
Gama Filho, Mara Luquet construiu grande 
parte da carreira no Grupo Globo, tendo 
atuado como colunista/comentarista de 
CBN, Jornal da Globo, SPTV e GloboNews. 
Também foi editora de investimentos e 
carreira no Valor Econômico, no caderno 
Folha Invest, da Folha de S.Paulo, e na revista 
Veja, além de repórter de Gazeta Mercantil e 
Exame. Em 2018, depois de um período atu-
ando como consultora de investimentos no 
Banco Bradesco, lançou com o publicitário 
e humorista Antonio Tabet o canal MyNews.

Karina Trevizan (InvestNews)
Karina Trevizan é jornalista especializada 
em Economia e Finanças. Atuou por oito 
anos como repórter do Portal G1 e hoje 
é editora de texto do Portal InvestNews. 
Passou antes por veículos como Jornal da 
Tarde e Estadão. É formada pela Faculdade 
Cásper Líbero, com MBA em Economia Bra-
sileira pela Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe).

Lu Aiko Otta (Valor Econômico)
Nascida em São Bernardo do Campo, Lu 
Aiko Otta é formada em Jornalismo pela 
ECA/USP, mas construiu a carreira em 
Brasília, cobrindo Economia, principal-
mente temas fiscais e de infraestrutura. 
Trabalhou em Veja, Gazeta Mercantil, 
Jornal do Brasil, Estadão, Poder360 e está 
no Valor Econômico desde 2019.
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Ralphe Manzoni Jr. (NeoFeed)
Cofundador do NeoFeed, plataforma online 
voltada para empreendedorismo, inovação, 
startups, transformação digital e negócios, 
Ralphe Manzoni Jr. atuou por nove anos 
na IstoÉ Dinheiro, onde foi redator-chefe, 
editor de Negócios e de Tecnologia. 
Também esteve por 15 anos no IDG Brasil, 
tendo nesse período sido responsável pela 
edição de IDG Now!, Computerworld e PC 
World.com.

Paulo Gratão (PEGN)
Paulo Gratão é jornalista especializado 
nas editorias de Negócios, Varejo, Empre-
endedorismo e Diversidade. Atualmente, é 
repórter da revista Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios, do Grupo Globo. Inte-
grou as redações das revistas Consumidor 
Moderno, NoVarejo e Franquia & Negócios, 
da Associação Brasileira de Franchising 
(ABF), e colaborou com reportagens para o 
portal UOL nas seções Economia, Universa 
e Tecnologia.

Ricardo Amorim (GloboNews)
Formado em Economia pela USP, com pós-
-graduação em Administração e Finanças 
Internacionais pela École Supérieure des Scien-
ces Économiques et Commerciales, de Paris, 
Ricardo Amorim trabalha desde 1992 no mer-
cado financeiro como economista, estrategista 
e gestor de investimentos. Em 2015, foi eleito 
pela Revista Forbes uma das 100 pessoas mais 
influentes do Brasil e escolhido pelo LinkedIn 
como o maior influenciador do Brasil. Participa 
desde 2002 do programa semanal Manhattan 
Connection, transmitido pela GloboNews.

Pedro Arbex (Brazil Journal)
Pedro Arbex iniciou a carreira no Diário Co-
mércio, Indústria e Serviços (DCI) em 2016, 
cobrindo o setor de varejo. Dois anos depois 
foi para a IstoÉ Dinheiro, onde trabalhou 
na cobertura de negócios da revista sema-
nal, passou pela Máquina Cohn & Wolfe, 
atendendo à Microsoft Brasil, até chegar 
em 2018 ao Brazil Journal. É formado em 
Jornalismo pela PUC-SP, com MBA em 
informações econômico-financeiras e mer-
cado de capitais pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA) em parceria com a B3.

Nathalia Arcuri (Me Poupe)
Especialista em finanças, Nathalia Arcuri é fun-
dadora da plataforma de entretenimento finan-
ceiro Me Poupe!. Jornalista com especialização 
em planejamento financeiro pelo Insper, ganhou 
o prêmio máximo de planejamento financeiro 
do Brasil pelo Instituto Planejar. Foi considerada 
a mulher mais influente da internet pelo Ipsos 
2019, além de vencer o Prêmio Influency.me 
no mesmo ano, na categoria Negócios, e ser 
tetracampeã do Prêmio Influenciadores Digitais, 
na categoria Empreendedorismo e Negócios. Foi 
a única influenciadora brasileira a ser convidada 
para o Fórum Econômico Mundial 2020, em 
Davos. Atualmente comanda o programa Me 
Poupe 89!, na Rádio Rock.

Paula Soprana (Folha de S.Paulo)
Jornalista com especialização em Econo-
mia pela Fipe e MBA em Agronegócios pela 
USP, Paula Soprana é repórter da Folha de 
S.Paulo, onde escreve em Mercado e cobre 
temas relacionados a tecnologia. Anterior-
mente passou por revista Época, rádio CBN, 
jornal O Globo e foi editora no Canal Rural.
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Thiago Salomão (Stock Pickers)
Criador e apresentador do canal Stock 
Pickers, do InfoMoney, Thiago Salomão 
construiu a carreira no próprio InfoMoney, 
tendo iniciado como estagiário e passado 
por diversas funções, dentre elas a de editor 
do InfoMoney TV, editor de Mercados e 
editor-chefe. Também é analista de Inves-
timentos da Rico.com.vc.

Tais Laporta (InvestNews)
Editora-chefe de finanças, economia e 
mercados no site do InvestNews e apresen-
tadora do boletim diário de notícias Flash, 
no YouTube, Tais Laporta é jornalista com 
pós-graduação em mercado de capitais 
pela B3/UBS e em jornalismo multimídia 
pela PUC-SP. Em 15 anos de atuação em 
redações, passou por Agência Estado, 
Exame, Folha de S.Paulo, G1 e TV Globo. 

Valdo Cruz (GloboNews)
Valdo Cruz é comentarista de política e 
economia da GloboNews. Cobre os bas-
tidores das duas áreas há 30 anos em Bra-
sília. Antes, trabalhou na Folha de S.Paulo, 
como repórter especial, colunista e diretor 
da sucursal de Brasília. Foi eleito em 2018 
Jornalista do Ano, pelo Prêmio Engenho.

Talita Moreira (Valor Econômico)
Talita Moreira é formada em Jornalismo 
pela USP, com MBA em Informações 
Econômico-Financeiras pela FIA e Master 
em Jornalismo pela Universitat de Barcelo-
na. Começou no jornalismo de Economia 
como repórter da Gazeta Mercantil e foi 
contratada pelo Valor Econômico logo no 
primeiro ano de atividade do jornal, em 
2000. Atualmente é repórter especial na 
publicação do Grupo Globo

Rodrigo Petry (EuQueroInvestir.com)
O gaúcho Rodrigo Petry começou a carreira 
em seu estado natal, com passagens por 
jornal O Sul, Prefeitura de Canoas e Assem-
bleia Legislativa do RS. Mudou-se para São 
Paulo em 2006, contratado como repórter 
da Agência Estado. Passou por Editora Pini, 
DCI, Capital Aberto e InfoMoney. Em janeiro 
deste ano assumiu o cargo de editor-chefe 
do site EuQueroInvestir.com.

Simone Kafruni (Correio Braziliense)
Simone Kafruni é repórter do Correio 
Braziliense, com foco em infraestrutura, 
macroeconomia e finanças, além de atuar 
na cobertura de Política, Meio Ambiente 
e Sustentabilidade. Ao longo de sua car-
reira conquistou importantes prêmios de 
jornalismo, entre eles o Esso (2010, 14 e 
15), Embratel (2014), MPT (2014 e 18), Fiesc 
(2002, 04 e 05) e ANTF (2005).
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Vicente Nunes (Correio Braziliense)
Repórter há 33 anos, Vicente Nunes está 
no Correio Braziliense desde 2000, onde é 
editor executivo. Tem passagens por Jornal 
do Comércio, O Globo, Jornal do Brasil, O 
Estado de S. Paulo e Gazeta Mercantil, e ao 
longo da carreira conquistou diversos prê-
mios de jornalismo, dentre eles o Esso de 
Jornalismo Econômico em três oportunida-
des (2009, 14 e 15). Atualmente comanda o 
Blog do Vicente, uma das páginas de maior 
audiência do site do Correio Braziliense.

Victor Aguiar (Exame)
Jornalista com MBA em Informações 
Econômico-Financeiras e Mercado de 
Capitais, Victor Aguiar começou a carreira 
como produtor da TV Bandeirantes. Foi 
repórter das agências Bloomberg, CMA e 
Estado, do jornal Valor Econômico e da 
Seu Dinheiro. Em julho deste ano passou a 
integrar a equipe de análise de equities da 
Exame Research, acompanhando de perto 
o mercado de ações brasileiro.

Valéria Bretas (E-Investidor/Estadão)
Atual editora de Finanças do Estadão Inves-
tidor e colunista de finanças e viagens no 
Grupo Estado, Valéria Bretas atuou como 
relações públicas para o banco Credit Suisse 
Brasil, foi repórter de negócios da revista IstoÉ 
Dinheiro e responsável por editar a coluna 
Dinheiro na Semana. Também trabalhou 
como repórter nas revistas Veja e Exame. 
Tem especialização em mídias digitais pela 
Universidade da Califórnia, em Berkeley, e 
é pós-graduada em Marketing Digital pela 
Faculdade FIA de Administração e Negócios.

Vanessa Adachi (Capital Reset)
Vanessa Adachi é cofundadora e editora-
chefe do Reset, veículo digital de jornalismo 
econômico focado em investimentos e 
negócios. Tem 25 anos de experiência 
na cobertura de negócios e finanças. Foi 
editora executiva do Valor Econômico, 
depois de exercer as funções de editora 
de finanças e repórter especial. Antes, teve 
passagens por Folha de S.Paulo, Gazeta 
Mercantil e Editora Abril. É jornalista formada 
pela USP, com MBA em Finanças, Comuni-
cação e Relações com Investidores.
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Áudio (Rádio/Podcast)
Um boletim e dois podcasts buscam o título inédito na categoria Áudio, que pela primeira vez abriu espaço para essa plataforma que não para de crescer.

Agência de Notícias
Bloomberg e Reuters tentarão desbancar a tetracampeã Agência Estado/Broadcast, e conquistar o título inédito na categoria Agência de Notícias.

Jornal
Assim como em Agência de Notícias, a categoria Jornal teve um único campeão desde a primeira edição dos +Admirados: o jornal Valor Econô-
mico, mas os recentes investimentos e as novas plataformas especializadas de Estadão e Folha de S.Paulo prometem equilibrar a disputa em 2020.
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Revista
Exame, IstoÉ Dinheiro e Pequenas Empresas & Grandes Negócios travaram uma disputa bastante acirrada na categoria Revista e terminaram o 
segundo turno nas três primeiras posições. Qual ficará com o 1º lugar?

Sites e blogs
Em outra categoria extremamente equilibrada, InfoMoney, Money Times e Valor Investe disputam agora a preferência do público e o primeiro lugar 
na categoria Sites e Blogs.

Vídeo (Canal/Programa)
Em seu primeiro ano de atuação, a CNN Brasil emplacou dois programas entre os três primeiros colocados, mas o tradicional Jornal da Band é um 
forte concorrente na briga pelo primeiro lugar.
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