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Quem pode participar?  
 
O Prêmio Valores do Brasil foi aberto a toda empresa ou profissional que atue no 
território nacional e desenvolva projetos relevantes na área de responsabilidade 
econômica e socioambiental. 
 
Puderam concorrer ao Prêmio Valores do Brasil: 
a) pessoas físicas de nacionalidade brasileira e estrangeiros residentes no Brasil; 
b) pessoas jurídicas legalmente constituídas no Brasil, de direito público ou 
privado. 
 
Ainda que enquadrados no item anterior, não puderam concorrer ao Prêmio: 
a) funcionários e membros do conselho diretor e de administração do Banco do 
Brasil, seus cônjuges ou companheiros (as) e parentes de primeiro grau; 
b) funcionários e professores membros da comissão organizadora da 
Universidade de Brasília, seus cônjuges ou companheiros (as) e parentes de 
primeiro grau; 
c) membros das bancas de seleção, seus cônjuges ou companheiros (a) e 
parentes de primeiro grau; 
d) pessoas jurídicas controladas ou coligadas pelo Banco do Brasil; 
e) candidatos a cargos políticos nas eleições de 2008, entidades ligadas aos 
mesmos ou aos respectivos comitês eleitorais; 
f) partidos políticos. 
 

Categorias  
 
Nacionais  
 
Nas categorias que compõem a dimensão nacional, o eixo temático foi abordado 
em cinco diferentes aspectos, envolvendo tanto experiências reais como trabalhos 
científicos. As categorias nacionais foram inscritivas, totalizando dez categorias. 
 
1 - Aspectos Distributivos e Inclusão Social  
 
A distribuição de renda da economia brasileira ainda é uma das piores do mundo. 
Tem havido conquistas no período recente, reconhecidas pelos estudos com os 
dados do PNAD, e já foi percebida uma redução da pobreza. Embora a renda não 
seja o único quesito, os economistas associam inclusão social com redução da 
pobreza. 
 



 
 
Experiências com transferências de renda têm sido bem sucedidas, em particular 
aquelas associadas à previdência rural. Imagina-se também que facilitar o acesso 
a meios de produção, em especial à pequena produção, possa contribuir para a 
redução da pobreza. 
 
Essa temática envolveu duas categorias: 
Casos ou Experiências Reais e Trabalhos Científicos. 
 
2 - Meio Ambiente  
 
A destruição do meio ambiente tem sido um dos resultados não controlados do 
processo de crescimento econômico. O conceito de desenvolvimento econômico 
sustentável pressupõe a preservação ambiental e neste sentido procuram-se 
iniciativas que contemplem desenvolvimento econômico e social com preservação 
do meio ambiente. 
 
Essa temática envolveu duas categorias: 
Casos ou Experiências Reais e Trabalhos Científicos. 
 
3 - Geração de Trabalho e Renda  
 
Trabalho e emprego são uma constante nas discussões sobre desenvolvimento 
econômico no Brasil. Essa questão tem interfaces com a distribuição de renda, 
organização social e educação. Os projetos apresentados nessa temática tiveram 
foco na geração de postos de trabalho, na qualidade dos mesmos e nos impactos 
distributivos que podem gerar. 
 
Essa temática envolveu duas categorias: 
Casos ou Experiências Reais e Trabalhos Científicos. 
 
4 - Formas de Organizações Sociais  
 
O desenvolvimento econômico sustentável pressupõe uma base de sustentação 
social sólida. Há formas de organização social que favorecem a inclusão social 
com preservação ambiental. O prêmio buscou novas experiências de organização 
social (formal ou informal) que atendessem essas condições. 
 
Essa temática envolveu duas categorias: 
Casos ou Experiências Reais e Trabalhos Científicos. 
 
5 - Educação e Geração de Conhecimento  
 
A educação e a inovação tecnológica são elementos centrais no processo de 
crescimento econômico. Há diversos experimentos que associam educação, 



 
 
novas tecnologias e cidadania sem perder o foco do crescimento econômico com 
preservação ambiental. O prêmio procurou identificar essas iniciativas. 
 
Essa temática envolveu duas categorias: 
Casos ou Experiências Reais e Trabalhos Científicos. 
 
Regionais  
 
As categorias regionais foram eletivas, ou seja, os candidatos foram identificados 
conforme critérios definidos pelos organizadores, não cabendo processo de 
inscrição pelo próprio candidato. Essas categorias não foram temáticas, sendo 
organizadas conforme os biomas brasileiros. 
 
1 – Bioma Amazônia  
 
Essa gigante tropical brasileira é onde vive um terço das espécies existentes em 
todo o planeta. São cerca de 4 milhões de km² com 2500 espécies de árvores e 30 
mil espécies de plantas, mas, por viver do seu próprio material orgânico, em meio 
a um ambiente úmido e chuvas abundantes, possui um ecossistema muito frágil. 
 
2 – Bioma Caatinga  
 
Abrangendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais, a Caatinga 
tem vegetação de aspecto agressivo que contrasta com o intenso e diversificado 
colorido das flores que emergem nos raros períodos de chuvas. Em meio a tanta 
aridez, a área surpreende com suas “ilhas de umidade” e solos férteis. São os 
brejos que quebram a monotonia do sertão e trazem mais vida à região. 
 
3 – Bioma Cerrado  
 
A segunda maior formação vegetal brasileira, o Cerrado é uma savana tropical 
onde a vegetação herbácea coexiste com mais de 420 espécies de árvores e 
arbustos esparsos. Cortado por três das maiores bacias hidrográficas da América 
do Sul, a região possui flora e fauna surpreendentes. Cerca de 10 mil espécies de 
plantas, 759 espécies de aves, 180 espécies de répteis e 195 de mamíferos vivem 
na área. 
 
4 – Bioma Mata Atlântica  
 
A área de natureza exuberante que deslumbrou os europeus na época do 
descobrimento foi a que mais sentiu os efeitos predatórios. Cerca de 93% desse 
paraíso foi arruinado em décadas de exploração e uma boa parte da 
biodiversidade foi seriamente ameaçada. Ainda assim, flora e fauna continuam 
impressionando. 



 
 
 
5 – Bioma Pantanal  
 
O Pantanal tem aproximadamente 210 mil km², sendo que 140 mil km² apenas no 
território brasileiro e abrange parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 
sul. As entradas e saídas de enchentes ditam o equilíbrio desse ecossistema que 
é um espetáculo à parte de flora e fauna. 
 
6 – Bioma Pampa  
 
Toda a rica fauna da região e seus maravilhosos campos verdes e banhados se 
estendem por 200 mil km² que vão do Rio Grande do Sul para além das fronteiras 
com a Argentina e o Uruguai. 
 

Inscrições  
 
As inscrições das categorias nacionais foram encerradas no dia 09.05.2008 e 
foram realizadas somente pela Internet. 
 
Por ocasião da inscrição, foram anexados arquivos eletrônicos dos relatos das 
experiências reais e dos trabalhos científicos (inclusive versão escaneada da folha 
de rosto dos trabalhos publicados). 
 
Adicionalmente, os originais dos relatos das experiências e dos artigos publicados, 
bem como anexos não eletrônicos que complementaram ou comprovaram a 
inscrição realizada na web, foram encaminhados à Universidade de Brasília (DF), 
via correio, sob o título “Prêmio Valores do Brasil”, identificando claramente a 
categoria inscrita e o número atribuído no ato da inscrição eletrônica. 
 
Cada candidato pode se inscrever somente em uma categoria. O não envio, pelo 
candidato, dos anexos implicou na sua exclusão do processo seletivo. 
 
Ao formalizar a inscrição, os concorrentes acataram os termos do Regulamento e 
reconheceram a soberania dos organizadores e da banca de julgamento do 
Prêmio Valores do Brasil, cujas deliberações tiveram caráter final e irrecorrível. 
 
Durante todo o processo de seleção, puderam ser solicitados, a critério dos 
organizadores, dados e documentos comprobatórios adicionais. As categorias de 
trabalhos científicos contemplaram os trabalhos sobre a economia brasileira já 
publicados em revistas nacionais ou internacionais, bem como em anais de 
congressos científicos, nos dois anos imediatamente anteriores ao da edição do 
prêmio (01.01.2006 a 31.12.2007). 
 



 
 
Foram consideradas revistas nacionais e internacionais, para efeito do prêmio, 
aquelas que são publicadas regularmente, que possuam corpo editorial e façam 
seleção dos artigos com sistema de pareceristas. 
 
Os congressos científicos referidos anteriormente são aqueles realizados por 
instituições nacionais ou internacionais reconhecidas como de notório saber no 
campo da ciência em que atua. 
 
As categorias de casos e experiências reais foram formadas por relatos verídicos 
sobre experiências bem sucedidas ocorridas nos últimos 5 anos (01.01.2003 a 
31.12.2007), envolvendo, por exemplo, pessoas, organizações, processos, 
tecnologia, inovação ou soluções, ligadas diretamente à temática ao qual se 
vincula. 
 
Os relatos detalharam o experimento ou o caso de sucesso de forma objetiva e 
clara, de modo que pudessem ser confirmados e verificados. Os relatos 
apresentaram informações sobre: 
 
a) contextualização e histórico; 
b) detalhamento do caso ou da experiência; 
c) impactos e benefícios no processo de desenvolvimento (local, regional ou do 
Brasil); 
d) informações adicionais consideradas relevantes (fontes, contatos, etc.). 
 

Das fases de seleção  
 
O processo de escolha dos vencedores foi realizado em duas fases: pré-seleção e 
seleção final. 
A pré-seleção dos candidatos das categorias nacionais trabalhos científicos foi 
realizada pela Universidade de Brasília. 
A pré-seleção dos candidatos das categorias nacionais casos ou experiências 
reais foi realizada por grupo técnico indicado pelo Banco do Brasil. Foram 
escolhidos até 5 (cinco) pré-selecionados por categoria, cujas experiências foram 
enviadas à Universidade de Brasília para a seleção final. 
A pré-seleção dos candidatos das categorias regionais foi realizada por grupo 
técnico indicado pelo Banco do Brasil. Foram escolhidos até 3 (três) pré-
selecionados por bioma, cujas experiências foram enviadas à Universidade de 
Brasília para a seleção final. 
A seleção final de todas as categorias foi realizada por banca de julgamento 
constituída e organizada pela Universidade de Brasília. Foi eleito um vencedor por 
categoria. 
 

 
 



 
 

Vencedores  
 
Categorias Nacionais Trabalho Científico  
 
1 - Aspectos Distributivos e Inclusão Social  
 
Título 
POSICIONAMENTO SOCIAL E A HIPÓTESE DA DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 
DESCONHECIDA. BRASIL: QUÃO POBRES, QUÃO RICOS E QUÃO 
DESIGUAIS NOS PERCEBEMOS? 
Autoria 
Rudi Rocha de Castro 
André Urani 
UF 
Rio de Janeiro 
 
2 - Meio Ambiente  
 
Título 
O VALOR DA PRESERVAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS EM RECIFE-
PE: UMA UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE OPÇÕES REAIS. 
Autoria 
Guilherme Nunes Martins 
Andréa Sales Soares de Azevedo Melo 
UF 
Pernambuco 
 
3 - Geração de Trabalho e Renda  
 
Título 
MUDANÇAS NO MERCADO DE TRABALHO RETIRAM FAMÍLIAS DA 
POBREZA? DETERMINANTES DOMICILIARES E AGREGADOS PARA A SAÍDA 
DA POBREZA NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO BRASIL. 
Autoria 
Ana Flávia Machado 
Rafael Perez Ribas 
UF 
Minas Gerais 
 
4 - Educação e Geração de Conhecimento  
 
Título 
COOPERAÇÃO NO CAMPO DA PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO: 
EVIDÊNCIAS ESTRUTURAIS NAS REDES INSTITUCIONAIS DE QUATRO 
ÁREAS TEMÁTICAS. 



 
 
Autoria 
Luciano Rossoni 
Edson Ronaldo Guarido Filho 
UF 
Paraná 
 
Categorias Nacionais Experimento  
 
1 - Aspectos Distributivos e Inclusão Social  
 
Título 
REVIVER – CENTRO HISTÓRICO 
Autoria 
Associação Cultural Teatro Cultura 
UF 
Paraná 
 
2 - Meio Ambiente  
 
Título 
RECICLANDO A CIDADANIA EM REDE INTERDISCIPLINAR 
Autoria 
ONG Redecriar 
UF 
Rio Grande do Sul 
 
3 - Geração de Trabalho e Renda  
 
Título 
RECICLANDO VIDAS: COOPERATIVA DE CATADORES CAEC, DO LIXÃO À 
CIDADANIA 
Autoria 
Cooperativa de Catadores Agentes Ecológicos de CANABRAVA 
UF 
Bahia 
 
4 - Formas de Organizações Sociais  
 
Título 
MULHERES TRABALHADORAS RURAIS: CONSOLIDANDO EXPERIÊNCIAS DE 
ORGANIZAÇÃO E AGROECOLOGIA 
Autoria 
Associação de Apoio às Comunidades do Campo do RN 
UF 
Rio Grande do Norte 



 
 
 
5 - Educação e Geração de Conhecimento  
 
Título 
A ESCOLA DE GESTÃO CULTURAL DA MENINADA DO SERTÃO 
Autoria 
Fundação Casa Grande 
UF 
Ceará 
 
Categorias Regionais Bioma  
 
1 – Bioma Amazônia  
 
Título 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL – COOPERAGREPA: 
ORGÂNICOS NO PORTAL DA AMAZÔNIA. 
Autoria 
COOPERAGREPA – Cooperativa dos Agricultores Ecológicos do Portal da 
Amazônia 
UF 
Mato Grosso 
 
2 – Bioma Caatinga  
 
Título 
DRS DA CULTURA DE MANDIOCA 
Autoria 
Cooperativa dos Produtores de Farinha de Mandioca do Município de Campo do 
Brito. 
UF 
Sergipe 
 
3 – Bioma Cerrado  
 
Título 
MULHER COM CIDADANIA 
Autoria 
União dos Clubes de Mães do Município de Itapecuru Mirim 
UF 
Maranhão 
 
 
 
 



 
 
4 – Bioma Mata Atlântica  
 
Título 
CENTRO KAIRÓS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS: ESPAÇO DE 
DESENVOLVIMENTO SÓCIO AMBIENTAL, CULTURAL, ECONÔMICO E 
EDUCATIVO 
Autoria 
Instituto Kairós 
UF 
Minas Gerais 
 
5 – Bioma Pantanal  
 
Título 
ISCAS VIVAS – TRANSFORMANDO AS COMUNIDADES DO PANTANAL 
Autoria 
ONG Ecoa – Ecologia e Ação 
UF 
Mato Grosso do Sul 
 
6 – Bioma Pampa  
 
Título 
PROGRAMA DE PRODUÇÃO DE SEMENTES CRIOULAS 
Autoria 
União das Associações Comunitárias do Interior de Canguçu – UNAIC 
UF 
Rio Grande do Sul 
 


