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Prêmio Vladimir Herzog, Prêmio Roberto Marinho, Prêmio Esso de Jornalismo, Prêmio Jovem 
Cientista, Prêmio José Reis, Prêmio Érico Vanucci Mendes, Prêmio de Inclusão Social, Prêmio 
Bayer, Prêmio Ethos-Valor, Prêmios Santander Banespa... Se fosse o caso de enumerar todos 
os prêmios existentes no país, certamente se gastariam páginas. Existem premiações das mais 
variadas áreas, tipos, temas, com os mais diversos requisitos e recompensas. Ter o trabalho 
reconhecido por uma premiação de visibilidade deixa qualquer um em êxtase. Melhor ainda se 
junto com o reconhecimento vier uma gratificação financeira. Ganhar um prêmio importante 
também acrescenta pontos no currículo e, conseqüentemente, pode dar uma alavancada na 
carreira.  
 
Esse é o caso da vencedora do prêmio Ethos-Valor, categoria graduação, Bruna Armonas 
Colombo, estudante de Administração de Empresas do Mackenzie. Apesar da premiação ter 
acontecido há pouco tempo, no dia 31 de maio, ela conta que várias empresas já estiveram 
atrás de seu currículo. "No campo acadêmico, o reconhecimento da faculdade foi algo que 
realmente me surpreendeu, não esperava que o diretor fosse na cerimônia de entrega e muito 
menos receber os cumprimentos do reitor da universidade", comenta Bruna.  
 
Também no campo acadêmico, um prêmio pode ser importante, como é o caso do Jovem 
Cientista, premiação concedida pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) a estudantes de Ensino Médio, Superior e graduados. A vencedora de 2004, cujo 
tema foi "Produção de alimentos - busca de soluções para a fome", é a estudante de 
Engenharia Agrícola da Unicamp Marcela Chiumarelli. "Ainda não pude ter a confirmação se o 
prêmio muda algo no currículo. Na carreira acadêmica esse prêmio tem importância. Já para 
uma empresa, não sei. Ganhar um prêmio desses faz bem para o ego, faz você perceber que o 
trabalho de dois anos valeu a pena, não foi tempo perdido", brinca Marcela. 
 
A aluna da Unicamp diz que está procurando um estágio agora e pensando em fazer mestrado. 
"Talvez o fato de ter ganho o prêmio interfira nisso", ressalta. 
 
E os graduados... 
 
Para os que já passaram da fase da graduação, ganhar um prêmio é o reconhecimento de um 
trabalho bem feito. Pode ser também o "empurrão" que faltava na conquista de um novo 
emprego, dar credibilidade na abertura do próprio negócio e, até mesmo, conseguir uma 
promoção.  
 
A jornalista Mariana Viveiros foi ganhadora do Prêmio Bayer 2004. Tal premiação identifica 
jornalistas e estudantes que promovam o desenvolvimento sustentável. Mariana, à época, 
trabalhava na Folha de São Paulo, e a reportagem vencedora foi "Esgoto duplica custo de 
tratamento de água". Desde o começo do ano, porém, a jornalista trabalha na assessoria de 
imprensa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e diz acreditar que o prêmio 
foi importante para a carreira. "É importante para o currículo sim. Se você vai trabalhar em 
uma empresa particular, ou quer prestar algum tipo de serviço, ou até mesmo abrir o próprio 
negócio, é muito importante, porque é uma credencial, uma forma de mostrar que você faz um 
bom trabalho, e não é só você quem está dizendo isso, é um júri", explica Mariana. 
 
Mariana conta que depois de sair da Folha de S.Paulo fez muitos trabalhos como free-lance, e 
o prêmio ajudou bastante nesse sentido. "É sempre uma forma de mostrar e dizer: ´olha, não 
sou só eu que estou dizendo que eu posso fazer um bom trabalho, eu já tive esse e esse 
reconhecimento de pessoas que são capacitadas a dizer isso melhor do que eu`", observa. 
 
 
 



O servidor público da prefeitura de Timbó (SC) Ivan Sidney Dallabrida foi o ganhador do 
Prêmio Ethos-Valor 2005, categoria pós-graduação. Ele diz que pelo fato de a premiação ser 
recente, não percebeu uma transformação significativa em sua vida, mas acredita que o 
reconhecimento por parte da instituição em que trabalha, da reitoria da FURB e da 
coordenação do mestrado em Desenvolvimento Regional, além das diversas entrevistas 
concedidas e de convites para palestras, tenham sido as principais mudanças. 
 
"O prêmio, certamente, é um marco para o currículo de qualquer pessoa, pois você passa a ser 
referência nos temas abordados: e isso é fundamental para quem almeja crescer no meio 
acadêmico. Representa também uma certa pressão, pois encerra expectativas de diversas 
pessoas envolvidas, especialmente aquelas mais próximas, orientadores, professores. No meu 
caso, espero que seja um marco positivo, renda frutos brevemente, e represente uma fresta 
para um almejado curso de doutorado", ansia Dallabrida. 
 
A jornalista da Tribuna de Minas, Daniela Arbex é uma especialista  na área. Ganhou por duas 
vezes (2000 e 2002) o Prêmio Esso de Jornalismo, categoria Especial Interior. Em 2004, foi 
vencedora do Prêmio de Inclusão Social e, em 2002, recebeu menção honrosa do Prêmio 
Vladimir Herzog. Além de tudo isso, em 2000, foi diplomada jornalista amiga da criança pela 
Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e Andi (Agência de Notícias dos Direitos da 
Infância).  
 
Diante de tantas premiações, a jornalista diz que a conquista de um prêmio é a conseqüência 
de um trabalho sério que você vem fazendo. "Para mim, o prêmio não é uma referência em 
relação ao seu trabalho, porque a referência é a sua credibilidade e ética. Mas sem dúvida ele 
ajuda a abrir portas".  
 
Para a jornalista, também é um balizador, mostra que você está no caminho certo, te dá 
fôlego, reconhecimento na empresa em que trabalha, visibilidade e respeito. "Até hoje eu sou 
respeitada no estado, mesmo estando em um jornal local. É importante ter um material legal 
que acha que dá para participar de um prêmio. É importante fazer com que outras pessoas 
tenham a oportunidade de conhecer o seu trabalho. Eu tenho prêmios no meu currículo, que 
são o resultado do meu trabalho", observa Daniela. 
 
Sensação 
 
E qual será a sensação de ter um trabalho reconhecido por um júri de credibilidade? É 
unanimidade entre os vencedores que é recompensador ser premiado nacionalmente.  
 
"É sempre muito gratificante você inscrever uma reportagem que fez e ficou boa, e aí ter o 
reconhecimento por um concurso nacional. Afinal, são só dois vencedores. Na época eu fiquei 
muito feliz, até porque os jurados eram grandes especialistas na área, não só de jornalismo 
em si, como também de meio ambiente, que era o tema do concurso. É sempre um 
reconhecimento da seriedade do seu trabalho, entre os colegas e o público em geral", conta 
Mariana, vencedora do Prêmio Bayer. 
 
Para Dallabrida a sensação é ambígua, mas, ao mesmo tempo, indescritível. "Por um lado, 
representa o reconhecimento por um trabalho de pesquisa desenvolvido à base de incentivos, 
e, ao mesmo tempo, de ´desincentivos`. Por outro lado, atribui a quem vence o prêmio uma 
grande responsabilidade, por tornar-se referência perante o público acadêmico e empresarial 
no que diz respeito aos temas da Responsabilidade Social Empresarial e do Desenvolvimento 
Sustentável. Em Santa Catarina, considerado um Estado modelo, o desafio é grande: mesmo o 
ambiente empresarial e as universidades (salvo raras exceções) têm pouco conhecimento 
acerca desses temas emergentes; que dirá a sociedade em geral?". 
 
É importante ter um reconhecimento que vem de fora, segundo Daniela Arbex, pois no dia-a-
dia não temos a noção do alcance, dimensão e importância de uma reportagem, por exemplo. 
"Eu comecei a me inscrever em prêmios para participar, porque o meu jornal é local e acredito 
que é importante participar.  



Eu nunca entrei pensando em ganhar, desde a faculdade eu achava o Esso o máximo e acho 
até hoje. Eu sempre falava ´um dia eu vou ganhar o Esso`, mas não imaginei que fosse 
ganhar mesmo e ainda duas vezes. Para mim foi muito legal e me deu confiança, me mostrou 
que eu estava no caminho certo", comenta.  
 
Já para Bruna, vencedora do Ethos-Valor, categoria graduação, ganhar foi algo inesperado. 
"Nunca imaginei que meu trabalho poderia vencer. Nem sabia que este prêmio existia, quem 
me convidou e incentivou a inscrever o trabalho foi minha orientadora, professora Vânia 
Amorim Café de Carvalho. A mudança na esfera profissional vem com o tempo, ainda estou no 
segundo ano da graduação, não tenho dúvidas de que o prêmio abrirá muitas portas". 
 
E, finalmente, para a estudante da Unicamp e jovem cientista, Marcela Chiumarelli, a sensação 
foi muito boa. "Todos gostam de ter seu trabalho reconhecido. Foi uma sensação de 
reconhecimento, de que estou produzindo algo bom. É ótimo, principalmente para o estudante 
perceber se realmente quer a carreira acadêmica. É essencial valorizar os futuros 
pesquisadores, não?", conclui. 
 
Serviço 
 
Se você acredita que o seu trabalho pode conquistar uma premiação importante, e, 
conseqüentemente, turbinar o currículo, anote os prazos de inscrição para grandes prêmios 
nacionais. 
 
Prêmio Jovem Cientista 
O tema deste ano é "Sangue, Fluido da Vida". O objetivo é estimular a pesquisa e mostrar o 
que já vem sendo produzido no Brasil. Pesquisadores de todo o país podem participar nas 
categorias: graduados, estudante do Ensino Superior, do Ensino Médio, mérito institucional e 
orientador.  
Prazo: até dia 31 de agosto de 2005 
Mais informações podem ser obtidas neste link: http://www.universia.com.br/materia/ 
materia.jsp?materia=7542 
 
Prêmio Santander Banespa de Empreendedorismo e Prêmio Santander Banespa de Ciência & 
Inovação 
Com iniciativa do Banco Santander Banespa e apoio do Universia, os Prêmios Santander 
Banespa de Empreendedorismo e Ciência & Inovação foram desenvolvidos para você que tem 
projetos ou idéias inovadoras, capazes de gerar desenvolvimento e crescimento para o país. 
Prazo: até dia 31 de agosto de 2005 
Mais informações neste link: http://www.universia.com.br/santandereducacao/ 
 
Prêmio Bayer para jornalistas 
Os participantes devem ter diploma de Jornalismo, ser fluentes na língua inglesa e ter 
produzido reportagem cujo tema central seja meio ambiente e desenvolvimento sustentável 
em nível local. 
Prazo: até dia 19 de agosto de 2005 
Mais informações através do site: www.bayer.com.br. 
 
Prêmio Vladimir Herzog 
O prêmio objetiva reconhecer e premiar os jornalistas que, através de seu trabalho, 
colaboraram com a promoção da cidadania e dos Direitos Humanos e Sociais. Podem participar 
jornalistas brasileiros devidamente registrados no Ministério do Trabalho e Emprego. 
Prazo: até 2 de setembro de 2005 
Mais informações no site:  www.sjsp.org.br 
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