
Valor lança novas seções sobre investimentos  
 
O Valor lança segunda-feira novas seções e colunas dedicadas a investimentos. Serão três 
páginas diárias, publicadas de segunda a quinta-feira, com reportagens, análises e comentários 
para orientar o investidor pessoa física.  
 
O lançamento coincide com um momento de importantes mudanças no mercado financeiro, em 
que cresce a preocupação dos investidores com diversificação de aplicações. A ampliação da 
cobertura nessa área se dá, portanto, em função da demanda dos leitores, no contexto de inflação 
baixa, redução das taxas de juros e perspectiva de recuperação da atividade econômica.  
 
O Valor já dedica atenção especial e amplo espaço editorial aos investimentos pessoais. É o único 
jornal brasileiro a publicar, no caderno Finanças, nove páginas diárias com cotações do mercado 
financeiro, sendo cinco voltadas para os fundos de investimentos.  
 
Para ampliar a cobertura sobre investimentos pessoais, reformulou-se o caderno EU&, um dos que 
apresentam maior índice de leitura no jornal. O espaço é inteiramente dedicado à pessoa física 
desde o lançamento do Valor, em maio de 2000.  
 
As três páginas de investimentos vão acompanhar os mercados de ações, renda fixa, fundos de 
investimentos, mercado imobiliário, enfim todas as formas de aplicações que vão ajudar o leitor a 
administrar seu patrimônio pessoal. Uma das novidades será a volta da coluna "Palavra do 
Gestor", agora diária, assinada por administradores convidados. Eles se revezarão ao longo mês 
na tarefa de analisar o mercado sob o ponto de vista de seus segmentos de atuação, com artigos 
especialmente preparados para o Caderno.  
 
Em todas as edições, o mercado de ações estará contemplado para o investidor em quatro 
colunas fixas, que se revezarão a cada dia, contendo informações da empresa Economática e 
organizadas em tabelas e gráficos pela equipe do Valor Data. Uma delas cuidará de mostrar 
setores da economia com perspectiva de valorização na Bolsa, por exemplo. Outra, mais 
específica, colocará foco em uma empresa cujos papéis estejam em destaque no período. As duas 
restantes retratarão movimentos globais que podem influenciar o mercado interno e as empresas 
"top ten" em rentabilidade no Brasil e no exterior, estas ranqueadas pela Standard & Poor's.  
 
Haverá ainda uma coluna sobre o fluxo semanal dos fundos de investimentos, com dados do site 
Fortuna, uma análise das operações do Tesouro Direto (títulos públicos) e também as colunas 
"Mercado à vista", da jornalista e editora do caderno, Mara Luquet, e "Investimento & Seguro", da 
repórter Janes Rocha.  
 
Além das três páginas de investimentos, o EU& terá duas páginas por semana com reportagens 
sobre "Carreiras" e duas sobre "Consumo". O material sobre "Cultura" será concentrado no 
tablóide EU& Fim de Semana, que circula às sextas-feiras.  
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