
Regulamento

Objetos de design

Regulamento

Este regulamento contém informações sobre o Concurso “Espaços do Futuro: Objetos de Design”, 
promovido e idealizado pela Guararapes Painéis S/A, com sede na rodovia Avelino Mandelli S/N, km 
01 – bairro Aeroporto, na cidade de Caçador, em Santa Catarina, CEP 89510-020, inscrita no CNPJ sob o 
n. 08.810.422/0001-34. 

Ao realizar a inscrição, os participantes estão cientes e de acordo com os termos estabelecidos neste 
regulamento.  O concurso tem caráter exclusivamente recreativo e cultural, sendo realizado conforme o 
artigo 3, inciso II, da Lei 5.768/71 e o artigo 30 do Decreto-Lei 70.951/72, podendo participar todos os 
profissionais e estudantes infra citados neste regulamento, tendo início no dia 19 de setembro de 2022 e 
término 13 de fevereiro de 2023. 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE/ME Nº 03.022499/2022

 
1. OBJETIVO DO CONCURSO:

1.1  O Concurso “Espaços do Futuro: Objetos de Design” tem como principal objetivo celebrar a criatividade 
de seus participantes e difundir a utilização do MDF decorativo Guararapes como material protagonista no 
design de produtos, explorando a inovação e a aplicabilidade de suas características físicas e visuais.

1.2  O tema do Concurso será “Objetos de Design para a Casa Múltipla”: os inscritos deverão apresentar 
objetos criados levando em consideração as mudanças de comportamento que ocorrerão nos próximos 05 
anos e adaptada a pessoas da Geração Y, representada pelo projeto ganhador do Concurso Espaços do 
Futuro 2021 – A Casa Múltipla.

1.3  Ao final do Concurso, será promovida uma exposição com os projetos finalistas na Casa Guararapes São 
Paulo, no ambiente da Casa Múltipla.

2. QUEM PODE PARTICIPAR?

2.1  Pessoas físicas acima de 18 anos, que residam em território brasileiro e que tenham formação em design de 
produto, design de interiores, arquitetos (estudantes e/ou profissionais), artesãos, hobbistas e/ou marceneiros.

2.2  Podem participar grupos de estudantes/profissionais, com quantidade máxima de 04 (quatro) pessoas 
por grupo, desde que se encaixem dentro das categorias expostas no item 2.1;

2.3  Não é permitida a participação de pessoas que possuam vínculo empregatício com a Guararapes 
Painéis S/A ou que tenham grau de parentesco com quem trabalhe na Guararapes ou com organizadores e 
jurados do concurso.



3. CATEGORIAS DO CONCURSO:

3.1 Utensílios e objetos de decoração;

3.2 Mobiliário (obs.: móveis planejados não serão contemplados nesta categoria).

4. INSCRIÇÃO

4.1 A inscrição deverá ser feita diretamente no site espacosdofuturo.guararapes.com.br, de forma totalmente 
gratuita, entre os dias 19/09/2022 e 02/10/2022.

4.2 Em caso de inscrição de um grupo de participantes, apenas um integrante preencherá o formulário, 
colocando todos os dados dos demais durante o processo.

4.3 Cada participante ou grupo poderá se inscrever em apenas uma das categorias do Concurso, e poderá 
participar com apenas um projeto.

4.4 Após o envio da inscrição, os participantes deverão acompanhar as informações sobre os próximos 
passos através do e-mail cadastrado.

5. ETAPAS DO CONCURSO

5.1 O Concurso “Espaços do Futuro: Objetos de Design” terá 04 fases:

Fase 01: Conceito

1. Envio de áudio de duração máxima de 02 (dois) minutos explicando brevemente sobre o conceito 
que será utilizado no objeto ou a função que o produto terá em relação ao tema do concurso.

Fase 02: Projeto

1. Envio de até 03 (três) pranchas tamanho A4, em formato digital (PDF), contendo, no mínimo: 02 
(duas) imagens (3D, desenhos ou fotos) do produto, sendo uma delas apenas do produto e outra 
com este sendo usado (para mostrar a relação produto-usuário); texto que explique sobre o 
conceito explorado, o funcionamento do produto, quais acabamentos da Guararapes foram usados 
e porque; explicação básica sobre como ele será produzido (tecnologias, acabamentos, etc.). 

Fase 03: Projeto Executivo (Somente os 05 (cinco) finalistas de cada categoria anunciados 
no dia 28/11/2022 deverão executar esta etapa). 

1.  Serão selecionados 05 (cinco) finalistas de cada categoria, que deverão enviar no máximo 10 
(dez) pranchas tamanho A4, em formato digital (PDF), com todas as informações de produção 
do objeto: dimensões totais, vistas, dimensões das peças, detalhes de acabamento e construção, 
onde encontrar no mercado brasileiro, de forma fácil e acessível, os materiais especificados para 
produção e memória de cálculo não podendo o objeto ultrapassar um custo de R$2.000,00 (dois 
mil reais) para produção dos protótipos previstos na Fase 04.
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Fase 04: Prototipagem

1. Os projetos finalistas terão seus protótipos fabricados pela Guararapes e serão expostos na Casa 
Guararapes São Paulo, onde serão avaliados pelo corpo de jurados definido para o Concurso. Com 
base nestes protótipos, serão escolhidos o 1º, 2º e 3º colocados de cada categoria do Concurso.

5.2 É importante que todas as imagens e as informações do produto fornecidas pelos participantes em todas 
as etapas do Concurso sejam claras e objetivas, com o intuito de permitir uma boa compreensão sobre o 
conceito, o funcionamento e a construção do objeto inscrito.

5.3 Para a produção do protótipo na Fase 04, será considerado o custo máximo de R$2.000,00 (dois mil 
reais). A Guararapes se reserva o direito de não produzir os protótipos que excedam este valor.

5.4 As informações técnicas e de especificação a serem utilizadas pela Guararapes na fabricação dos 
protótipos (quantidades, padrões, dimensões e soluções técnicas) são de inteira responsabilidade dos 
finalistas. A Guararapes não se responsabiliza por falhas de projeto ou quantidade equivocada de material 
especificado.

5.5 Caso alguma destas fases, por qualquer motivo, não seja cumprida pelo participante ou grupo, este 
será automaticamente desclassificado, não havendo recurso para que possa voltar a participar nesta mesma 
edição.

6. REGRAS GERAIS

6.1 O objeto inscrito no concurso deverá conter MDF, obrigatoriamente pertencente ao portfólio de padrões 
decorativos Guararapes, podendo haver também a utilização de materiais de outras naturezas.

6.2 O objeto deverá oferecer replicabilidade, ou seja, a possibilidade de produção de várias unidades 
idênticas do mesmo produto. Porém, se faz necessário mencionar que poderá haver uma flexibilidade entre as 
unidades pois, em se tratando tanto de MDF como dos outros materiais que podem ser usados para compor 
o objeto, é aceitável e possível que entre uma peça e outra, haja possíveis variações de desenho, dos veios 
e de coloração. Isso poderá se dar pois a chapa de mdf, assim como os outros materiais utilizados, tendem a 
apresentar variações em uma mesma amostra.

6.3 O objeto deverá ser desenvolvido para compor a Casa Múltipla, projeto vencedor do Concurso Espaços 
do Futuro 2021 atualmente em exposição na Casa Guararapes SP, considerando as personas utilizadas para 
o desenvolvimento do projeto de interiores, bem como as dimensões e os móveis presentes nos cômodos. O 
projeto da Casa Múltipla pode ser visto em https://espacosdofuturo.guararapes.com.br/casa-multipla

6.4 Durante o concurso, a Guararapes Painéis S/A fornecerá uma imersão on-line e gratuita para os 
participantes com conteúdos relacionados ao tema abordado no concurso. 

6.5 Essa capacitação também entrará como critério de eliminação, pois os participantes precisarão ter 
assistido a pelo menos 75% do conteúdo disponibilizado.

6.6 Durante o concurso, os participantes terão acesso a uma plataforma on-line, na qual poderão se reunir 
com a equipe para desenvolver o projeto, acompanhar os conteúdos, tirar suas dúvidas e submeter suas 
entregas.
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7. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

7.1 Todos os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora mista de profissionais da equipe Guararapes 
e profissionais do setor de design convidados, de acordo com os seguintes critérios:

a. O júri tomará suas decisões com base nos seguintes critérios, onde cada critério de análise terá o 
mesmo peso e são: inovação; criatividade; originalidade; funcionalidade/praticidade; aplicação dos 
revestimentos de MDF em coerência com o conceito do projeto; solução plástica/beleza estética; 
replicabilidade do produto; interpretação do tema do Concurso.

b. A comissão julgadora, respeitados os parâmetros citados neste Regulamento, terá liberdade com 
relação aos critérios de seleção e julgamento, bem como no que se refere à seleção ou não seleção 
de qualquer projeto. 

c. No caso de serem encontrados projetos idênticos por participantes diferentes, o critério de desempate 
será com base na data de inscrição do projeto, considerando a data de entrega mais antiga de 
postagem do projeto. Caso tenham a mesma data, prevalecerá o projeto que tiver sido avaliado 
primeiro pela comissão julgadora. 

d. A decisão da comissão julgadora do júri profissional é soberana e irrecorrível.

e. A Guararapes reserva-se ao direito de substituir a comissão julgadora sem aviso prévio por motivo de 
força maior.

7.2 A comissão julgadora final será divulgada até dia 01 de novembro de 2022.

8. CRITÉRIOS PARA DESCLASSIFICAÇÃO:

8.1 Entregas fora dos prazos.

8.2 Ilegibilidade de frases e desenhos.

8.3 Descumprimento dos requisitos mínimos estabelecidos.

8.4 Especificação de MDFs da concorrência, lâmina natural de madeira ou MDF pintado.

8.5 Projetos que não possam ser fabricados.

8.6 Plágios ou projetos copiados de produtos do mercado.

8.7 Projetos não condizentes com o conceito apresentado na primeira fase.

8.8 Entregas de pranchas fora dos padrões de tamanho e quantidade indicados em cada etapa.

8.9 Envio de mais de um projeto por participante ou grupo.

8.10 Participante ter relação empregatícia com a Guararapes Painéis S/A ou parentesco em 1º grau   
          com sócios, diretores e ou empregados da empresa ou com organizadores e jurados do concurso.

8.11 Não ter assistido a pelo menos 75% do conteúdo disponibilizado pela plataforma do concurso.

9. PREMIAÇÃO

9.1 Serão premiados o 1º, o 2º e o 3 º colocados de cada categoria do concurso, sendo: 
1º Lugar - R$8.000,00 (oito mil reais) em vale-presente. 

2º Lugar - R$5.000,00 (cinco mil reais) em vale-presente. 

3º Lugar - R$2.000,00 (dois mil reais) em vale-presente.



9.2 Em caso de um grupo vencer em uma das categorias, o membro que realizou a inscrição da equipe 
receberá o prêmio e ele próprio fará a distribuição entre os outros integrantes ficando a Guararapes isenta da 
responsabilidade de divisão em relação aos demais participantes;

9.3 O resultado final do concurso será divulgado no dia 13 de fevereiro de 2023, no site  
espacosdofuturo.guararapes.com.br e no Instagram da Guararapes;

9.4 Todos que concluírem a Fase 02 e assistiram 75% do conteúdo receberão certificado de participação.

10. DIREITOS AUTORAIS E PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1 Este concurso é um evento de inovação aberta e cada time/participante cede automaticamente, 
independente de premiação, a propriedade intelectual do projeto que desenvolver em favor da Guararapes 
Painéis S/A, para fins da presente promoção, fabricação e comercialização, salvo menção do nome do(s) 
autor(es) do projeto, tudo conforme Lei nº 9610/98. 

10.2 Os participantes devem garantir que os projetos desenvolvidos não violem os direitos autorais de terceiros. 
Caso seja constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade de tal natureza, deverão responder e arcar com 
todas as sanções e eventuais danos que advierem de seus atos, excluindo a empresa promotora de qualquer 
responsabilidade a este título.

10.3 Caso haja interesse por parte da Guararapes de produzir e comercializar algum projeto inscrito no 
Concurso e que não tenha sido premiado, haverá o pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) 
em vale-presente ao membro que realizou a inscrição da equipe autora do projeto e ele próprio fará a 
distribuição do valor entre os outros integrantes ficando a Guararapes isenta da responsabilidade de divisão 
em relação aos demais participantes.

11. CRONOGRAMA DO CONCURSO

19/09/2022 a 02/10/2022: Inscrição dos participantes 

03/10/2022 a 23/10/2022: Desenvolvimento da Fase 01

24/10/2022 a 29/10/2022: Avaliação Fase 01

31/10/2022: Divulgação resultado Fase 01

01/11/2022 a 19/11/2022: Desenvolvimento da Fase 02

21/11/2022 a 26/11/2022: Avaliação dos projetos Fase 02 

28/11/2022: Divulgação resultado Fase 02

29/11/2022 a 17/12/2022: Desenvolvimento da Fase 03

19/12/2022 a 12/02/2023: Desenvolvimento da Fase 04 (Prototipagem (Guararapes))

13/02/2023: Anúncio dos 03 (três) vencedores de cada categoria

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1 O Concurso “Espaços do Futuro: Objetos de Design” é um lugar que acolhe e respeita a todos, 
independentemente de raça, sexo, idade, orientação sexual, deficiência, etnia ou religião. Portanto, não 
serão toleradas nenhuma forma de assédio, comentários ofensivos, ameaças, xingamentos e desrespeitos nos 
ambientes virtuais do Concurso. 

12.2 Os participantes declaram, que não estão envolvidos em práticas compatíveis com o trabalho escravo 
ou análogo à escravidão, bem como com os direitos da criança e do adolescente estabelecidos na legislação 
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vigente, em especial aquelas que determinam a não contratação de crianças ou adolescentes abaixo da 
idade mínima permitida, bem como à proteção dos mesmos contra qualquer trabalho considerado arriscado 
ou que interfira na sua educação ou possa ser prejudicial à sua saúde ou ao seu desenvolvimento físico, 
mental, espiritual, moral ou social.

12.3 Os participantes que violarem essas regras poderão ser desclassificados do concurso.

12.4 Se você sofrer algum tipo de assédio, procure a organização do evento imediatamente e relate o ocorrido

para que a mesma possa tomar providências.

12.5 A participação neste Concurso sujeita todos os participantes às regras e condições estabelecidas neste

Regulamento. Dessa forma, o participante, no ato de seu cadastro, adere a todas as disposições, declarando

que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E ACEITA, irrestrita e totalmente, todos os itens deste

Regulamento.

12.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora deste Concurso, e as eventuais dúvidas

deverão ser enviadas por e-mail para o endereço eletrônico contato@guararapes.com.br ficando previamente 
estabelecido que as decisões ou informações por ela prestadas não serão passíveis de questionamentos ou 
recursos.

Curitiba, 19 de setembro de 2022. 

Contatos e Comunicação
GUARARAPES PAINÉIS S/A

E-mail: contato@guararapes.com.br

https://www.guararapes.com.br/
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