
INTRODUÇÃO 
 
A Salva Design de Mobiliário apresenta a 1ª edição do Concurso Design Salva 2022. O 
prêmio conta com a criação de peças do design de mobiliário para uso residencial ou 
corporativo, sendo elas: sofás e poltronas revestidas em couro. 

BENEFÍCIOS 
A fim de incentivar o design brasileiro e reunir talentos para futuros desenvolvimentos de 
produtos, o Concurso Design Salva 2022 realizará uma grande premiação para dois 
vencedores, sendo uma categoria dedicada à projetos de novos talentos e outra para 
profissionais da área: 

1. 1 (um) troféu exclusivo para os dois projetos destaques escolhidos pelo corpo de 
jurados do concurso Design Salva 2022; 

2. As duas peças escolhidas serão produzidas pela Salva Design de Mobiliário, bem 
como, serão expostas em feiras/eventos do mercado mobiliário; 

3. As duas peças dos vencedores farão parte da Coleção 2023 da Salva Design de 
Mobiliário. Além disso, os vencedores ganharão 5% de royalties por suas 
respectivas peças em todo período de comercialização; 

INSCRIÇÃO 

Podem ser inscritos:  

1. Desenhos que não foram apresentados e desenvolvidos para outras marcas de 
mobiliário; 

2. Produtos que não foram implementados no mercado e não submetidos em 
nenhum concurso de design de produto anterior. 

PRAZOS 
 
Para participar da 1ª edição do Concurso Design Salva 2022, o participante deverá enviar 
seu projeto através do e-mail concursodesignsalva@gminuano.com.br. Neste envio devem 
haver os seguintes itens: nome/conceito/história, apresentação do processo de geração de 
ideias, sketch, render da peça apresentada e projeto com detalhamento técnico. 
O envio do sketch deverá ser feito através de um PDF ou documento escaneado. 
 

ENVIO DO PROJETO – ATÉ  31 DE MAIO 

CONFIRMAÇÃO/VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO – EM 10 DE JUNHO, os documentos 
serão avaliados e respondido por e-mail a confirmação/validação da inscrição. 
 

JÚRI 
O júri será composto de especialistas representantes do design brasileiro e setores afins, 
convidados pela Salva Design de Mobiliário.  

O processo de avaliação de júri será on-line, de acordo com os critérios estabelecidos 
neste regulamento. A decisão do júri é soberana e irrecorrível. Casos não previstos serão 
analisados e definidos pelo diretor da Salva Design de Mobiliário, Thiago Enzweiler. 

 
PERÍODO DO JÚRI 
1ª fase: de 17 de junho a 30 de junho – Definição da 1ª Seleção 

2º fase: 5 de julho – Divulgação da 1ª Seleção 



3º fase: 05 de julho a 05 de agosto – Avaliação sobre o desenvolvimento/execução das 
peças 

4º fase: 05 de agosto a 01 de novembro – Prototipagem das peças 

5º e última fase: 6 de dezembro – Divulgação do resultado em evento exclusivo da Salva 
Design de Mobiliário 

 

OBRIGAÇÕES DO PROJETO  

O projeto deve seguir alguns requisitos obrigatórios, como:  

- O uso do couro como principal revestimento da peça; 

- Desenhos exclusivos e que não tenha sido desenvolvido para outras marcas do 
segmento. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Ideia 
Nome/conceito/história/inspiração da peça 
Apresentação do processo de geração de ideias 
Sketch 
Render 
Projeto com detalhamento técnico 
   
PREMIAÇÃO 
A primeira avaliação do júri definirá a escolha de projetos para constar na 1ª seleção. Os 
projetos então selecionados serão submetidos a uma segunda rodada de avaliação, na 
qual deverá indicar os vencedores. 
  
DISPOSIÇÕES GERAIS 

• Não haverá limitação do número de projetos a serem inscritos por autor.  
• A Salva Design de Mobiliário não se responsabiliza por questões de direitos 

autorais dos projetos inscritos, ficando isenta de qualquer ônus relativo à 
violação de direitos autorais de terceiros, como fotógrafos, ilustradores, dentre 
outros.  

• A veracidade das informações fornecidas será de inteira responsabilidade do 
profissional que efetivar a inscrição.  

• Qualquer irregularidade que vier a ser constatada acarretará na 
desclassificação sumária do projeto.  

• No momento da inscrição, fica estabelecido que a Salva Design de Mobiliário 
terá pleno direito de utilizar as imagens e as informações dos trabalhos 
selecionados com o intuito de divulgar o Prêmio do Concurso Salva Design 
2022. Assim, poderá usá-las em sua totalidade ou parcialmente, em 
publicações próprias ou de terceiros, tanto impressas como digitais, inclusive 
com fins comerciais.  

• A inscrição do projeto implica a anuência do participante com as normas 
estabelecidas neste Regulamento.  

• A oportunidade será aberta a pessoas físicas e jurídicas, sem vínculo 
empregatício com o Grupo Minuano. 

• Propostas não vencedoras estarão disponíveis para livre utilização após a 
divulgação dos vencedores, em 06/12/2022. 


