Que bom que chegou até aqui!

Obrigado pelo seu interesse no
REGULAMENTO
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Leia o regulamento do prêmio, e não
perca a oportunidade de participar
da maior premiação de Design para
Revestimentos Cerâmicos do país!

Essa pode ser uma grande vitrine para sua vida proﬁssional!
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1 | Histórico

2 | Objetivo

Em 2010 a ASPACER lança o Prêmio ASPACER de
Design em parceria com o Centro Cerâmico do Brasil
com o objetivo de valorizar os profissionais de desenvolvimento das indústrias de revestimentos cerâmicos e incentivar a inovação tecnológica de produtos.
Em virtude de seu sucesso e importância, em 2013 o
prêmio torna-se nacional. Em 2017, incluímos a categoria Conceito para atender a uma tendência do
evento e assim prestigiar a todos os envolvidos. Este
ano, acreditando na maturidade do evento estamos
propondo duas novidades aos participantes; primeiro, que os trabalhos sejam desenvolvidos a partir
de um Tema, e segundo que incluímos a categoria
estudante para nos aproximarmos mais dos futuros
profissionais e especificadores de revestimento cerâmico. Sendo assim, este ano, poderão participar do
prêmio além dos profissionais das cerâmicas, colorifícios, ateliês de design, também os estudantes de
graduação e pós-graduação dos cursos de Arquitetura, Design Gráfico, Design de Produtos, Design de
Interiores, Artes visuais, Publicidade e Propaganda,
ou outras áreas com afinidades às descritas. Desde
2014, o Prêmio Nacional ASPACER de Design concede ao ganhador que obtiver a pontuação máxima,
além das premiações tradicionais, uma viagem (*1)
para o Salão Internacional do Móvel de Milão (ISALONI) – Milão-IT – Edição 2020.
(*¹) com exceção da categoria conceito e estudante

O 7º Prêmio Nacional ASPACER de Design, tem como
objetivo valorizar os profissionais da cadeia produtiva envolvidos diretamente no desenvolvimento e
inovação de produtos e ressaltar a importância do
design para a competitividade da indústria cerâmica
de revestimento nacional.

3 | Das categorias

O 7º Prêmio Nacional ASPACER de Design premiará
as seguintes categorias:
3.1 – Categorias Fabricante
A categoria Fabricante está subdividida em 3 subcategorias: 1 – via seca, 2 – porcelanato e 3 – pastilhas
e peças especiais.
3.1.1 – Via seca: poderão inscrever-se nessa subcategoria, os produtos fabricados na indústria de revestimentos cerâmicos nacional, que obtiveram sua
massa pelo processo de moagem por via seca, desconsiderando os porcelanatos. Poderá haver distinção entre as peças em função da tonalidade, formatos, tipologias ou peças complementares. As peças
em formato de pastilha (até 100 cm²) automaticamente, serão classificadas na categoria “pastilhas e
peças especiais’.
3.1.2 – Porcelanato: serão passíveis de inscrição
quaisquer porcelanatos segundo NBR 15463 de-
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senvolvidos na indústria nacional de revestimentos
cerâmicos.
3.1.3 – Pastilhas e peças especiais: para essa subcategoria serão elegíveis placas com área de até 100
cm2 e produtos rústicos extrudados do tipo “coto”,
e peças que notoriamente tenham recebido algum
tratamento especial de acabamento.
3.2 – Categoria Fornecedor
Poderão inscrever-se nessa categoria todos os fornecedores da indústria cerâmica que tenham uma
área de criação e desenvolvimento de produtos, tais
como: coloríficos, fornecedores de telas serigráficas
e/ou rolos encavográficos, estúdios de Design etc. Os
painéis deverão ser apresentados em revestimentos
e/ou pavimentos do tipo “cerâmicos prensados” não
haverá limite de formas ou número de peças, desde
que respeitem o formato padrão de apresentação.
3.3 – Categoria Conceito
Poderão inscrever-se nessa categoria todos os fornecedores e fabricantes da indústria cerâmica que
tenham uma área de criação e desenvolvimento de
produtos. Os painéis deverão ser apresentados em
revestimentos e/ou pavimentos do tipo “cerâmicos
prensados” ou produtos rústicos extrudados do tipo
“coto”. Não haverá limite de formas ou número de
peças, desde que respeitem o formato padrão de
apresentação.

3.4 – Categoria Estudante
Poderão inscrever-se os alunos regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação
em instituições de ensino superior nos cursos de Arquitetura, Design Gráfico, Design de Produtos, Design de Interiores, Artes visuais, Publicidade e Propaganda, ou outras áreas com afinidades às descritas.
No item 5.2 desse regulamento encontram-se mais
detalhes sobre a categoria.

4 | Dos participantes

O âmbito do concurso é nacional e as inscrições são
nominais. O mesmo designer poderá participar em
mais de uma categoria ou subcategoria. Porém a
empresa poderá participar com apenas um produto
por categoria ou subcategoria. Os estudantes poderão participar com (01) um trabalho, entretanto,
não haverá limitação nas inscrições; por instituição
de ensino, por área de desenvolvimento e por sala
de aula, desde que o estudante esteja regularmente
matriculado.

5 | Inscrição

A inscrição deverá ser efetuada por meio de preenchimento da ficha correspondente, disponível no
site: www.aspacer.com.br/premioaspacer
Assinalar o termo de aceite do regulamento por ocasião da inscrição no site, de que leu e concorda com
os termos.

Em caso de alteração do nome do participante, enviar um e-mail no fernanda@aspacer.com.br com
até 15 dias da data da cerimônia de encerramento.
5.1 – Para as categorias Fabricante, Fornecedor e
Conceito a empresa deverá ser inscrita através de 1
(um) funcionário que seja responsável pela criação
e/ou desenvolvimento do(s) produto(s). O funcionário inscrito será o premiado. Cada fabricante poderá
inscrever-se em mais de uma subcategoria e categoria, respeitando o limite de 1 (uma) inscrição por
subcategoria e categoria.
5.2 – Para a categoria estudante, o aluno participará com apenas 1 (um) trabalho. Porém não haverá limitação de inscrições por instituição de ensino, nem
por área de desenvolvimento e nem de sala de aula,
desde que estejam regularmente matriculados. A
inscrição deverá conter: nome completo, instituição
de ensino e curso. O aluno inscrito será o premiado.

6 | Apresentação dos
produtos

Os produtos deverão ser enviados à ASPACER (Rua
04 nº 470, Centro, Santa Gertrudes/SP) e não poderão ter qualquer identificação da empresa. Os painéis depois de entregue à comissão organizadora,
receberão um código numérico que os identificarão
apenas de acordo com a categoria a que pertencem.
O código será utilizado para identificação da comis-
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são julgadora durante o processo de julgamento e
de apuração.
Também será objeto de avaliação o Memorial Descritivo, que deverá conter informações visuais e conceituais de apoio gráfico ao produto apresentado,
serão analisados do ponto de vista da criatividade e
acabamento, quanto do conteúdo, portanto, o uso
de imagens de qualidade, impressão, acabamento de
encadernação e textos explicativos, quanto ao conceito e criação do produto são bastante relevantes
na avaliação. Podem ser utilizados nomes comerciais
para as linhas de produtos, desde que não subentenda sob qualquer hipótese o nome da empresa,
instituição de ensino e/ou autor inscrito.
6-1 Categorias Fabricante, Fornecedor e
Conceito
– 1 painel no formato de 150 cm (largura) x 200 cm
(altura), devidamente fixados (Segue no anexo 1). E,
juntamente com o envio do painel, deverá ser encaminhado uma peça avulsa acompanhada de ficha
técnica (anexo 2) com formato máximo de 21×30 cm
e Memorial Descritivo.
6.2- Apresentações dos Produtos Categoria Estudante
– 1 prancha A3 em fórmica, papel cartonado ou
qualquer outro suporte rígido, contendo uma arte
impressa em boa qualidade (essa arte deve expressar de forma clara o revestimento cerâmico numa
paginação e/ou ambientação) e Memorial descritivo.

No caso do envio de materiais com baixa qualidade de impressão ou que não cumpram as exigências desse regulamento, a comissão organizadora
do Prêmio poderá desqualificar sua participação na
premiação.

7 | Julgamento

A comissão julgadora do 7º Prêmio Nacional ASPACER de Design será composta por profissionais da
área de: pesquisa e desenvolvimento, construção,
design, varejo e comunicação, sendo que a presidência da comissão ficará sob responsabilidade do Centro Cerâmico do Brasil – CCB.
A comissão julgadora não terá acesso aos nomes das
empresas inscritas e seus respectivos produtos. As
notas e avaliações serão feitas mediante aos códigos
fornecidos pela comissão organizadora.
7.1 – Critérios
O julgamento dos projetos inscritos será feito em 2
(duas) etapas e divididos por categorias :
1ª Etapa de Qualificação técnica, onde será avaliada
a peça individualmente, juntamente com a ficha técnica, onde o Júri técnico poderá reclassificar ou desclassificar o produto de acordo com o regulamento.
2ª Etapa de julgamento onde serão seguidos os critérios para as categorias: Fabricantes, Fornecedores
e Conceito.
Este critério não diz respeito a categoria estudante.

7.2 – Critérios - Categorias Fabricantes,
Fornecedores e Estudante
Impacto visual – Será avaliado como o painel enviado chama a atenção por sua harmonia estética (cores, formas, texturas, paginação).
Apresentação e acabamento – Leva-se em conta
nessa categoria o acabamento do painel, qualidade
de rejuntamento, limpeza, precisão de recortes das
peças bem como de todo e qualquer elemento que
fizer parte da apresentação do painel. No caso da
categoria estudante será avaliada a apresentação da
prancha impressa em formato A3.
Criatividade – Nesse critério será julgado como o
participante aderiu ao tema proposto e quais soluções estéticas foram dadas na tradução do tema
para o produto.
Inovação – De acordo com cada categoria a inovação será medida em razão das soluções técnicas, formais e estéticas que o produto apresenta, bem como
seu ineditismo. Ou seja, o produto deve ser criado
exclusivamente para o Prêmio.
Memorial descritivo – O memorial descritivo é avaliado em termos formais e conceituais. Por formais
entenda-se a apresentação dos produtos, acabamento, suporte, qualidade de impressão e imagem,
diagramação e composição estética das informações
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tipográficas e imagéticas. Por conceitual, será avaliada a pesquisa realizada, de acordo com o tema proposto, bem como sua tradução no desenvolvimento
dos produtos.
Potencial comercial (*) – Nesse quesito é avaliado,
de acordo com a categoria em que o produto está
inserido, qual seu potencial de inserção e aceitação
no mercado. Mede-se sua potencialidade comercial e
não o quão comercial o produto já seria.
(*) A nota para potencial comercial terá o peso 2.
7.3 – Critérios Categoria Conceito
- Impacto visual
- Apresentação e Acabamento
- Criatividade
- Inovação
- Memorial descritivo
7.4 – Do Tema
O tema proposto para essa edição do Prêmio vem
como fruto do trabalho desenvolvido na última edição do Fórum de Design de Revestimentos Cerâmicos (edição 2018), onde foi abordada a temática da
Identidade Brasileira enquanto fonte de referência
estética e conceitual.
Dessa maneira apresentamos o tema “Arquitetura
Brasileira”!
Por Arquitetura Brasileira, entendemos uma profusão de referências que podem inspirar uma coleção
de revestimentos cerâmicos, desde um estilo arqui-

tetônico típico brasileiro, seja um movimento arquitetônico característico de um período histórico, um
arquiteto ou uma obra, ou um conjunto de obras.
Enfim, a arquitetura brasileira já se provou ao longo
do tempo ser reconhecida mundialmente, e para um
setor que procura seu reconhecimento por meio do
Design, uma investigação a cerca da nossa identidade, partindo da Arquitetura, enquanto fonte de referências pictóricas, imagéticas e semânticas, pode ser
uma grande plataforma de inspiração.
As referências de Arquitetura Brasileira são vastas e
a única exigência é que a fonte seja reconhecida e
pertencente à identidade brasileira.

8 | Premiação

Serão premiados os 1º e 2º colocados de cada categoria. Sendo que o prêmio será destinado ao funcionário inscrito pela empresa participante.
Categoria Fabricante | Via Seca
1º lugar – R$ 3.000,00
2º lugar – R$ 2.500,00
Categoria Fabricante | Porcelanato
1º lugar – R$ 3.000,00
2º lugar – R$ 2.500,00
Categoria Fabricante | Pastilhas e Peças
Especiais
1º lugar – R$ 3.000,00

Categoria Fornecedor/Porcelanato
1º lugar – R$ 3.000,00
2º lugar – R$ 2.500,00
Categoria Conceito
1º lugar – R$ 3.000,00
2º lugar – R$ 2.500,00
Categoria Estudante
1º Lugar – R$1.500,00
2º Lugar – Menção Honrosa
3º Lugar – Menção Honrosa
4º Lugar – Menção Honrosa

8.1 – Premiação Especial
O designer responsável pelo painel que obtiver a
maior pontuação total será premiado com uma viagem para o Salão Internacional do Móvel de Milão
(ISALONI) – Milão-IT – Edição 2019, com as despesas
de passagem aéreas, traslados, acomodação em hotel quatro estrelas em apto duplo, café da manhã,
três ingressos para a feira e programação para as
visitas técnicas.
Atenção:
(*) As Categorias Conceito e Estudante não farão
parte da premiação especial.
A premiação é pessoal e intransferível.

2º lugar – R$ 2.500,00
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9 | Cronograma

A organização e realização do 7º Prêmio Nacional
ASPACER de Design obedecerá ao seguinte cronograma:
A – Inscrição:
de 08/04/2019 à 28/06/2019
B – Entrega / Envio (painel, peça avulsa, fi-

cha técnica, prancha A3 e memorial descritivo
- de acordo com o exigido em cada categoria)

de 01/08/2019 à 15/08/2019

Atenção: Os painéis das categorias fabricantes, fornecedores e conceito, deverão ser retirados na ASPACER no período de 01/07/2019 à 26/07/2019
C – Julgamento:
dia 03/09/2019
D – Divulgação e premiação:
dia 04/09/2019 – Coquetel de Encerramento do 8º
Fórum Nacional de Design para Revestimentos Cerâmicos e 7º Prêmio Nacional ASPACER de Design.

10 | Direitos autorais

A proteção legal dos trabalhos será de exclusiva responsabilidade do autor, que tomará as medidas cabíveis junto aos órgãos competentes. Os promotores
da edição 2019 do 7º Prêmio Nacional ASPACER de
Design não assumem qualquer responsabilidade de
terceiros, em face da eventual violação de direitos a
que esses venham alegar relativamente aos projetos
apresentados.

11 | Disposições gerais

Ao inscrever-se no concurso o participante estará de
acordo com os termos deste regulamento. Os organizadores do prêmio têm o direito de recusar qualquer inscrição que não obedeça a este regulamento.
Não caberá recurso em qualquer etapa do evento; as
decisões tomadas pelo comitê e demais profissionais
envolvidos são irrecorríveis.
Os organizadores reservam-se o direito de utilizar,
para fins de publicidade em geral, todo material que
julgarem conveniente, entregue pelos inscritos, sem
nenhum ônus a qualquer título. Esta produção é de
autoria intelectual do participante e passa a fazer
parte do acervo da ASPACER, podendo utilizá-lo da
melhor forma que julgar correta (em exposições,
divulgações ou descarte do produto). A qualquer
momento caberá ao júri dispor de mecanismos que
complementem este documento a fim de otimizar o
processo de julgamento.
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ANEXO 1
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ANEXO 2

Ficha Técnica

(informações mínimas obrigatórias)

Tecnologia de Conformação
Tecnologia de Fabricação
Tecnologia de Esmaltação
Tecnologia de Decoração
Efeitos Cerâmicos
Adequação ao uso (propriedades x ensaios)
Classe de absorção de água
Justificativa de adequação à categoria
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Realização e Organização

Apoio

Para mais informações
Sede ASPACER
Rua 04, 470 – Centro – Santa Gertrudes/SP | CEP: 13510-000
Telefone: (19) 3545-9600 (tratar com Maria Fernanda)
E-mail: fernanda@aspacer.com.br
Celular: (19) 99768-5668
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