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37º Prêmio BNDES de Economia já tem os vencedores
Clique aqui para ver a notícia no site

Três dissertações de mestrado e três teses de doutorado receberão premiação total de R$ 125 mil
.Trabalhos classificados em primeiro lugar nas duas categorias serão publicados pelo Banco. O Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou o resultado do 37º Prêmio BNDES de
Economia, que contemplará os vencedores com uma premiação total de R$ 125 mil. A relação das três
dissertações de mestrado e teses de doutorado premiadas foi publicada na edição do dia 09 de outubro
(terça-feira) do Diário Oficial da União. Das 32 dissertações de mestrado inscritas, a comissão
examinadora selecionou em primeiro lugar o trabalho de Flávia Filippin, da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), intitulado Estado e desenvolvimento: a indústria de semicondutores no Brasil, que
teve como orientadores André Martins Biancarelli, Jacobus Wilibrordus Swart e Marcos José Barbieri
Ferreira. A vencedora receberá R$ 25 mil e terá a dissertação publicada pelo BNDES. Com orientação de
Guilherme Jonas Costa da Silva, Francielly de Fátima Almeida, da Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) classificou-se na segunda posição com a dissertação Inserção nas cadeias globais de valor como
uma estratégia para o crescimento brasileiro: teoria, modelo e evidências empíricas, que garantiu à
autora um prêmio de R$ 15 mil. O terceiro colocado foi Thiago Cavalcante Simonato, da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), com Projeção dos impactos econômicos regionais do desastre de
Mariana (MG). Orientado em seu trabalho por Edson Paulo Domingues e Aline Souza Magalhães, Thiago
receberá R$ 10 mil. Na categoria doutorado, foram inscritas 27 teses. A vencedora foi Capital e Trabalho
no Brasil no século XXI: O impacto de políticas de transferência e de tributação sobre desigualdade,
consumo e estrutura produtiva, de Débora Freire Cardoso (UFMG), que receberá prêmio de R$ 40 mil e
também terá a tese publicada pelo BNDES . Seus orientadores foram Edson Paulo Domingues e Gustavo
de Britto Rocha. Ludmila Macedo Corrêa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ficou em
segundo lugar, com o trabalho Trajetória dos países em desenvolvimento nas cadeias globais de valor:
Upgrading, estágio produtivo e mudança estrutural. Orientada por Marta Castilho, a tese rendeu a Ludmila
premiação de R$ 20 mil. A terceira colocação coube a Leandro Gomes da Silva (UFRJ), autor da tese A
dinâmica inflacionária no Brasil de 2000 a 2009: Uma abordagem multissetorial, que teve orientação de
Fabio Neves Perácio de Freitas. O prêmio destinado ao autor é de R$ 15 mil. Comissão — Presidida pela
economista Ana Cláudia Além, da Área de Planejamento Estratégico do BNDES, a comissão examinadora
também foi composta por André de Mattos Marques, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Andrea
Sales Soares de Melo, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Dênis Antônio da Cunha, da
Universidade Federal de Viçosa; Fernanda Faria Silva, da Universidade Federal de Ouro Preto; Gilson
Geraldino da Silva Júnior, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); João Victor Issler, da
Fundação Getúlio Vargas (FGV); Guilherme Baptista da Silva Maia, do BNDES; e José Antônio Pereira de
Souza, do BNDES. Instituído em 1977, o Prêmio BNDES de Economia é promovido anualmente e visa
estimular a pesquisa no campo da ciência econômica pura e aplicada de acordo com a perspectiva
nacional, regional ou setorial.
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