3º PRÊMIO DESIGN SUSTENTÁVEL – FEMUR 2020
REGULAMENTO GERAL
1. Do Concurso
O 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020 é uma iniciativa da Feira de Móveis de Minas
Gerais – FEMUR 2020, que acontece na cidade de Ubá, Minas Gerais. O objetivo do evento
é estimular a criatividade e o desenvolvimento do design sustentável na Indústria do Mobiliário.
1.1. Sustentabilidade Ambiental significa encontrarmos formas inovadoras para minimizar
nosso impacto sobre o meio ambiente, através de iniciativas que proporcionem o equilíbrio entre
o desenvolvimento econômico, a preservação dos recursos naturais e os interesses sociais. No
processo produtivo, podemos verificar o conceito de sustentabilidade embutido nos produtos
através de soluções que atendam às necessidades do mercado sem agredir o meio ambiente,
utilizando de técnicas como:
•

redução na geração de resíduos ou seu reaproveitamento no processo produtivo;

•

redução de matérias-primas e insumos;

•

medidas que priorizem o uso de matérias-primas e insumos de fontes renováveis;

•

substituição por materiais e substâncias menos agressivos ao meio ambiente;

•

alterações focadas na utilização de fontes alternativas de energia, com consequente
incremento nos sistemas de controle ambiental;

•

redução no consumo de energia e água para desenvolvimento do produto.

2. Do Âmbito
2.1. O 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020 será realizado em versão única,
abrangendo todas as empresas expositoras da FEMUR 2020, de acordo com os princípios básicos
deste regulamento.
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2.2. Cada empresa expositora da FEMUR 2020 poderá inscrever quantos produtos quiser
para participar do 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020, devendo ser enviada uma Ficha
de Inscrição acompanhada dos demais documentos para cada produto a ser inscrito.

3. Das Inscrições
3.1. Poderão concorrer ao 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020 produtos do
mobiliário produzidos por empresas expositoras da FEMUR 2020.
3.2. As inscrições poderão ser feitas entre o dia 01/08/2019 até o dia 04/11/2019.
3.3. Todas as inscrições deverão obrigatoriamente acompanhar a Ficha de Inscrição
preenchida,

exclusivamente

no

modelo

disponibilizado

no

site:

www.simbioseambiental.com.br/intersind/femur2020/PremioDesignSustentavel/FichaInscricao.
3.4. As

inscrições

deverão

ser

realizadas

através

do

site:

www.simbioseambiental.com.br/intersind/femur2020/PremioDesignSustentavel/Inscricao,

ou

entregues em via impressa diretamente na sede do Intersind no endereço Rodovia MGT 265, nº
2.200, Eixo Rodoviário – Galpão Intersind, Horto Florestal, Ubá/MG, CEP 36.500-970, Caixa Postal
121.
3.5. Os materiais necessários que devem ser enviados no momento da inscrição para que
seja válida a participação são:
a) Obrigatórios:
1.

Ficha de inscrição preenchida no modelo disponibilizado no item 3.3,
sendo obrigatório o preenchimento completo das páginas 1 (Dados
Básicos) e 2 (Descrição do Produto). É opcional o preenchimento dos
campos na página 3 (Sustentabilidade do Produto), porém o não
preenchimento dos campos reduz significativamente a chance de o
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produto receber pontuações positivas nos critérios estabelecidos no item
5.2 do presente regulamento.
2.

Fotografia ou rendering (imagem digitalizada) do produto.

b) Opcionais:
1.

Detalhamento técnico básico – Pranchas em arquivo PDF ou JPEG
conforme exemplo no ANEXO 01 do presente regulamento.

2.

Outras imagens, projetos, fotografias etc., que o participante considerar
válidos para acrescentar à avaliação da banca avaliadora.

Parágrafo único: A descrição do produto, rendering ou fotografia e o detalhamento técnico
básico não poderão conter nenhum elemento ou informação que remeta à empresa
responsável pelo produto ou sua marca, para garantir a imparcialidade da banca avaliadora e
da votação popular. As inscrições de produtos em que seja verificada a presença de tais
elementos ou informações serão desclassificadas.
3.6. A empresa que participar da premiação, ao inscrever suas peças, obriga-se,
automaticamente, a acatar a decisão do júri e a todas as determinações estabelecidas no presente
regulamento, bem como a cumprir as condições necessárias no que se refere à entrega do material
solicitado.

4. Da Responsabilidade
4.1. A organização, coordenação e execução do 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR
2020 é responsabilidade do Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Mobiliário de Ubá –
INTERSIND.
4.2. É de responsabilidade dos participantes o preenchimento completo das informações
obrigatórias da Ficha de Inscrição do 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020 e,
opcionalmente, das demais informações, e o envio da mesma juntamente aos demais documentos
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obrigatórios (rendering ou fotografia do produto) e, opcionalmente, o detalhamento técnico
básico

do

produto,

através

do

site:

www.simbioseambiental.com.br/intersind/femur2020/PremioDesignSustentavel/Inscricao,

ou

diretamente na sede do Intersind no endereço Rodovia MGT 265, nº 2.200, Eixo Rodoviário –
Galpão Intersind, Horto Florestal, Ubá/MG, CEP 36.500-970, Caixa Postal 121. A Ficha de Inscrição
deve ser preenchida, obrigatoriamente, no modelo disponibilizado pela organização do Prêmio,
que

pode

ser

acessada

pelo

site:

www.simbioseambiental.com.br/intersind/femur2020/PremioDesignSustentavel/FichaInscricao.
4.3. É de responsabilidade da organização do evento entrar em contato, através do e-mail
informado pelo participante na Ficha de Inscrição, para comunicar a confirmação de recebimento
da inscrição. Caso a inscrição seja enviada com informações faltantes ou que desclassifiquem a
mesma, de acordo com o regulamento e as instruções constantes no modelo disponibilizado pela
organização da Ficha de Inscrição, a organização do evento irá informar os problemas encontrados
por e-mail, sendo de responsabilidade da empresa participante reenviar a inscrição com as devidas
correções realizadas, sob a penalidade de ser desclassificada caso contrário.
4.4. É de responsabilidade dos participantes a produção de pelo menos uma peça do produto
concorrente a tempo para realização da exposição dos finalistas e, posteriormente, dos
vencedores, caso sejam selecionados, sendo sua responsabilidade também o transporte,
montagem e desmontagem nos locais, datas e horários adequados, conforme apresenta-se a
seguir:
a) Os participantes cujos produtos sejam selecionados como “finalistas” do 3º Prêmio
Design Sustentável – FEMUR 2020 deverão realizar o transporte e montagem dos
móveis concorrentes no Fórum Cultural de Ubá, localizado na Praça São Januário,
nº 28 – Centro – Ubá/MG – CEP 36500-066, no dia 02/12/2019, devendo iniciar e
finalizar a montagem no período de 08:00h às 12:00h nesta data. A desmontagem
e retirada do produto deverá ser realizada no mesmo local no dia 06/12/2019,
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devendo ser iniciada a partir das 15:00h e finalizada até as 18:00h nesta mesma
data.
b) Os participantes cujos móveis sejam selecionados como “vencedores” do 3º
Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020, ou seja, que tenham obtido no
resultado final a 1ª, 2ª e 3ª colocações, deverão realizar o transporte e a montagem
dos produtos vencedores na FEMUR 2020, que será realizada no Galpão de
Exposições do Horto Florestal (“Pavilhão de Exposições Irineu Gomes Filho”),
localizado à Rodovia MGT 265, km 83 – Horto Florestal – Ubá/MG, no dia
18/01/2020 no período de 08:00h às 18:00h nesta data. A desmontagem e retirada
dos móveis deverá ser realizada no mesmo local, no dia 24/01/2020 no período de
08:00h às 18:00h nesta data.
As peças finalistas a serem expostas no “Fórum Cultural de Ubá” no período de 02 a 06 de
dezembro de 2019 não poderão conter nenhum elemento ou informação que remeta à
empresa responsável pelo produto ou sua marca, para garantir a imparcialidade da votação
popular.
4.5. Em todas as peças de divulgação e administrativas haverá, sempre que oportuno, o
registro das entidades parceiras e dos parceiros investidores responsáveis pela produção dos
produtos selecionados e/ou ganhadores.
4.6. Todas as informações e materiais enviados para realização da inscrição no 3º Prêmio
Design Sustentável – FEMUR 2020 poderão ser utilizadas em materiais de divulgação, matérias
publicitárias, publicações em mídias, etc., pela organização do evento, sendo de responsabilidade
do inscrito não enviar informações ou materiais que possam conter caráter sigiloso ou
confidencial.

5. Categoria e Critérios de Avaliação
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5.1. As empresas deverão inscrever para este prêmio um mobiliário que tenha sido
desenvolvido e/ou produzido dentro dos conceitos de sustentabilidade, conforme o item 1.1.
5.2. Os critérios de avaliação a serem considerados serão:
a) Modificações ecoeficientes no processo produtivo
Para julgamento deste critério, deverão ser avaliadas as modificações realizadas
diretamente no processo produtivo do móvel concorrente que tenham tornado sua
produção mais ecoeficiente. Devem ser pontuados positivamente neste critério os
resultados efetivos ou potenciais na redução do impacto ao meio ambiente e do uso de
recursos naturais gerados pela fabricação do produto, em consonância com a capacidade de
manter ou tornar maior a viabilidade econômica e comercial do móvel.
b) Mitigação de impactos ambientais
Para avaliação deste critério, deverão ser consideradas as ações mitigadoras de
impactos ambientais apresentadas pela empresa e seu resultado efetivo ou potencial. O
nível de impacto deverá ser levado em conta, e a pontuação deverá ser superior nos casos
em que a ação mitigadora supera as expectativas de obrigatoriedades legais e normativas.
c) Desenvolvimento de design ecológico
Neste critério, serão julgadas as características do design do produto desenvolvidas
com o intuito de torna-lo mais ecológico e sustentável. Para a pontuação, deverá ser
considerada a capacidade de elaboração de design que traga benefícios ao meio ambiente,
sem perder, em contraponto, na vendabilidade e viabilidade de produção do móvel.
d) Certificação do produto ou matéria-prima utilizada
Neste critério, deverão ser analisadas as certificações que o produto ou as matériasprimas nele utilizadas possuírem, sendo que a avaliação deverá considerar a relevância das
certificações para a efetiva sustentabilidade do produto como critério de pontuação.
e) Impacto visual, criatividade e tendências
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Para este critério, deverão ser avaliados os aspectos visuais do produto, considerando
o impacto, a criatividade e a atenção a tendências de mercado envolvidos no
desenvolvimento de seu design.

6. Julgamento
O julgamento do 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020 será realizado considerando-se as
pontuações dadas pela banca julgadora e os votos da população na exposição dos finalistas no
Fórum Cultural de Ubá, conforme exposto a seguir.
6.1. Julgamento por banca avaliadora especializada
a) Será formada uma banca avaliadora especializada composta por 3 (três) membros.
b) Cada um dos membros irá determinar, individualmente, para cada produto
inscrito, uma pontuação de 0 a 100 separadamente em cada um dos critérios
avaliados, listados no item 5.2.
c) As pontuações atribuídas pelos membros da banca avaliadora serão multiplicadas
pelos pesos de cada critério, conforme apresenta-se a seguir, somando-se a seguir
os produtos obtidos. O resultado da soma será dividido por 100, para que se
obtenha a pontuação final considerando-se a pontuação máxima de 100.
1.

Modificações ecoeficientes no processo produtivo – Peso 25

2.

Mitigação de impactos ambientais – Peso 20

3.

Desenvolvimento de design ecológico – Peso 30

4.

Certificação do produto ou matéria-prima utilizada – Peso 15

5.

Impacto visual, criatividade e tendências – Peso 10

Portanto, considerando-se P a pontuação dada pelo jurado, e a numeração de 1 a
5 acima atribuída para cada critério de avaliação, têm-se a seguinte fórmula para
obter a pontuação final do produto para cada membro da banca avaliadora:
(𝑃1 × 25) + (𝑃2 × 20) + (𝑃3 × 30) + (𝑃4 × 15) + (𝑃5 × 10)
100
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d) Para determinação dos móveis “finalistas”, que irão participar da exposição no
Fórum Cultural de Ubá entre 02 e 06/12/2019, serão somadas as pontuações finais
obtidas pelos três membros da banca avaliadora especializada (máximo total de
300 pontos), sendo selecionados os móveis com maior pontuação.
6.2. Julgamento popular
a) Os produtos selecionados como finalistas do 3º Prêmio Design Sustentável –
FEMUR 2020, conforme critérios estabelecidos no item 6.1 do presente
regulamento, serão expostos no Fórum Cultural da Prefeitura Municipal de Ubá,
entre os dias 02 de dezembro de 2019 e 06 de dezembro de 2019, com abertura
para o público no período de 13:00h às 19:00h no dia 02/12, das 09:00h às 19:00h
nos dias 03, 04 e 05/12, e das 09:00h às 16:00h no dia 06/12.
b) A população que visitar a exposição entre os dias 02 e 05 de dezembro de 2019
poderá votar no móvel que considerar o de “melhor design sustentável” dentre os
finalistas, com base nos critérios citados no item 5.2, através de cupom de votação
que deverá ser depositado em uma urna no local.
c) Os critérios a serem considerados e as fichas de inscrição, acompanhadas dos seus
anexos, dos produtos finalistas, serão disponibilizadas para acesso do público em
geral

a

partir

do

dia

01/08/2019

através

do

site:

www.simbioseambiental.com.br/intersind/femur2020/PremioDesignSustentavel/
Finalistas.
d) No dia 06/12/2019, após o encerramento da exposição às 19:00h, será realizada a
contagem dos votos dados pela população. Serão distribuídos 100 pontos aos
móveis que tiverem recebido votos, proporcionalmente à porcentagem de votos
que obtiverem.
e) Os membros da população que votarem poderão, ainda, participar do concurso
cultural para concorrer a um iPhone 8, respondendo no cupom de votação à
pergunta “Qual feira promove o Prêmio Design Sustentável?”.
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f) O vencedor do concurso será divulgado no dia 06 de dezembro de 2019, e a
organização do 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020 entrará em contato
com o mesmo em até 5 dias úteis após a divulgação, através do telefone informado
no cupom de votação, para combinar a entrega do prêmio.

6.3. Resultado
a) A pontuação final de cada móvel será obtida através da soma das pontuações
individuais de cada jurado e da pontuação atribuída pelo julgamento popular,
através dos votos durante a exposição dos finalistas no Fórum Cultural de Ubá,
totalizando uma pontuação máxima de 400 pontos.
b) Em caso de empate na classificação final, para fins de premiação, serão utilizados
para desempate os critérios de avaliação, do maior peso ao menor peso, conforme
estabelecido no item 6.1.

7. Do Júri
7.1. A banca julgadora especializada será constituída por profissionais da área da
Comunicação, Design e Área Ambiental, atuantes no Estado de Minas Gerais, com atuação
relevante em seu mercado profissional.
7.2. A banca julgadora popular será constituída por todos os visitantes da exposição a ser
realizada no Fórum Cultural entre os dias 02 a 05 de dezembro de 2019, entre as 13:00h e 19:00h
no primeiro dia e entre as 09:00h e 19:00h nos demais dias, que desejarem votar na peça que
considerar com melhor design sustentável, através do preenchimento no cupom e inserção do
mesmo na urna, ambos disponibilizados neste evento.
7.3. A definição final da escolha dos jurados será de responsabilidade da Comissão
Organizadora do 3º Prêmio Design Sustentável – FEMUR 2020.
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8. Premiação
8.1. A divulgação inicial dos três melhores colocados, denominados “vencedores”, será no
dia 06 de dezembro de 2019, durante a exposição dos móveis no Fórum Cultural de Ubá.
8.2. A divulgação da premiação às empresas vencedoras se dará via e-mail e telefone,
através dos contatos informados na Ficha de Inscrição. Também serão feitas ações de divulgação
pela organização da FEMUR 2020 e apoiadores, através de informativos, redes sociais, sites, etc.
Serão colocadas identificações das posições de 1º, 2º e 3º lugares nos móveis durante a exposição
no Fórum Cultural de Ubá.
8.3. Os móveis classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares receberão troféus,
entregues aos representantes escolhidos por cada empresa, em uma cerimônia a ser realizada na
área de exposição dos vencedores do 3º Prêmio Design Sustentável, no hall de entrada da FEMUR
2020, no dia 21/01/2020. Além disso, os móveis vencedores serão expostos em grande destaque
no hall de entrada da FEMUR 2020 durante os quatro dias de feira, entre 20 e 23 de janeiro de
2020.
8.4. Os três produtos vencedores serão expostos no pavilhão onde será realizada a feira
FEMUR 2020, com destaque para a marca da empresa vencedora em 1º lugar. Além disso, as
empresas e seus produtos premiados serão divulgados em diversas mídias, como redes sociais,
revistas e jornais da região e nas páginas da FEMUR 2020 e seus parceiros (site, redes sociais, etc.).

9. Cronograma
04/11/2019
18/11/2019
02/12/2019

Prazo para envio das inscrições para participar do 3º Prêmio
Design Sustentável pelas empresas expositoras da FEMUR 2020
Início dos contatos com os finalistas selecionados para exposição
no Fórum Cultural de Ubá
Montagem dos móveis finalistas no Fórum Cultural de Ubá
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02/12/2019 a
05/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
06/12/2019
18/01/2020
20/01/2020 a
23/01/2020
21/01/2020
24/01/2020

Exposição dos móveis finalistas no Fórum Cultural de Ubá e
recebimento dos votos populares
Desmontagem dos móveis finalistas no Fórum Cultural de Ubá
Divulgação dos móveis vencedores através da exposição no
Fórum Cultural de Ubá e outros meios de comunicação
Divulgação do vencedor do concurso cultural para recebimento
de um iPhone 8
Montagem dos móveis vencedores para exposição no hall de
entrada da FEMUR 2020
Exposição dos móveis vencedores em destaque no Hall de
Entrada da FEMUR 2020
Cerimônia de entrega do 3º Prêmio Design Sustentável aos
vencedores na FEMUR 2020
Desmontagem dos móveis vencedores expostos no hall de
entrada da FEMUR 2020
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ANEXO 01 - Exemplo de Detalhamento Técnico Básico
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