
 

 

REGULAMENTO SALÃO DO DESIGN MERCOMÓVEIS 2012 
 
 

1. CARACTERIZAÇÃO: 
O 5º Salão do Design da Feira Mercomóveis 2012 é organizado e promovido 
pela Associação dos Moveleiros do Oeste de Santa Catarina – AMOESC e tem 
apoio do Sindicato dos Madeireiros do Vale do Rio Uruguai – SIMOVALE. 
A realização do Salão do Design da Feira Mercomóveis é realizado 
paralelamente à Feira. 
 

2. O OBJETO 
O Salão do Design da Feira Mercomóveis 2012 destina-se a selecionar e 
premiar dois projetos de Móveis utilizando o slogan “de olho no novo 
consumidor”. Sendo duas as modalidades: profissionais de empresas 
expositoras e estudantes da área de design, arquitetura e áreas afins. 
 

3. OBJETIVOS 
O objetivo geral do Salão do Design da Feira Mercomóveis 2012 é estimular a 
inovação, tecnologia e criatividade de móveis com o slogan “de olho no novo 
consumidor”. Elaborados por profissionais de empresas expositoras e 
estudantes das áreas de design, arquitetura e áreas afins. 
 

3.1 Objetivos Específicos 
-Apoiar o desenvolvimento de móveis utilizando o slogan “de olho no novo 
consumidor”. 
-Estimular a criatividade e a inovação aliadas à tecnologia no design de 
móveis. 
 

4. MODALIDADES 
A participação será permitida em apenas uma das modalidades descritas 
abaixo. 
Modalidade Estudante: o participante desta modalidade deverá estar 
devidamente matrícula em curso de graduação no ensino superior na área do 
Design, Arquitetura ou áreas afins, e comprovar através da matrícula fornecida 
pela instituição de ensino. 
Modalidade Profissional de Empresa Expositora: o participante desta 
modalidade deverá comprovar vínculo com Empresa Expositora da Feira 
Mercomóveis 2012 através de declaração da empresa expositora. 
 

5. ENTIDADES PROMOTORAS 
As entidades promotoras do Salão do Design da Feira Mercomóveis 2012 são 
as realizadoras da Feira Mercomóveis 2012 sendo o Sindicato dos Madeireiros 
do Vale do Rio Uruguai – SIMOVALE e a Associação dos Moveleiros do Oeste 
de Santa Catarina – AMOESC. 
 



 

 

 
 

6. COMISSÃO ORGANIZADORA 
A comissão organizadora do Salão do Design da Feira Mercomóveis 2012 
contará com um representante do Sindicato dos Madeireiros do Vale do Rio 
Uruguai – SIMOVALE, um representante da Associação dos Moveleiros do 
Oeste de Santa Catarina – AMOESC e os Arquitetos e Urbanistas Juliano 
Miotto e Vivian Delatorre. 
 

7. INSCRIÇÃO 
Da Modalidade Estudante: poderá ser inscrito 1 (um) trabalho desenvolvido em 
disciplinas curriculares ou projeto elaborado especialmente para este processo 
de seleção. 
Não será aceito projeto que já tenham sido publicado ou premiado, sob pena 
de não aceitação ou desclassificação. 
Serão considerados inscritos apenas aqueles que tiverem a inscrição 
homologada. 
Da Modalidade Profissional de Empresa Expositora: poderá ser inscrito 1 (um) 
projeto que esteja sendo elaborado ou lançado a menos de seis meses no 
mercado consumidor. 
Serão considerados inscritos apenas aqueles que tiverem a inscrição 
homologada. 
 
As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas na página da FEIRA 
MERCOMÓVEIS/2012 no seguinte endereço eletrônico: 
www.mercomoveis.com.br/mercomoveis12/salaododesign, respeitando o 
cronograma/calendário apresentado neste regulamento. 
 

8. TEMA DO MÓVEL 
O slogan “de olho no novo consumidor” deverá ser o tema principal para a 
criação do móvel para o Salão do Design da Feira Mercomóveis 2012, é 
exatamente pensando neste novo consumidor que a indústria moveleira tem 
seu foco aliado a soluções inovadoras para atender a demanda e necessidades 
deste novo mercado. 
 

9. CRONOGRAMA E PRAZOS 
As inscrições deverão ocorrer até dia 16 de julho de 2012, pelo site 
www.mercomoveis.com.br/mercomoveis12/salaododesign, clicando na opção 
inscrição de projeto para o Salão do Design da Feira Mercomóveis 2012, nas 
modalidades estudante ou profissional de empresa expositora, preenchendo os 
dados solicitados no site. 
O envio do projeto deverá ocorrer até o dia 30 de julho de 2012, o envio será 
via eletrônico, pelo site 
www.mercomoveis.com.br/mercomoveis12/salaododesign, clicando na opção 
envio de projeto, clicando na modalidade estudante ou profissional. 



 

 

O móvel deverá estar no Parque de Exposições Tancredo Neves (Parque da 
Efapi), no Bairro Efapi em Chapecó/SC até o dia 23 de agosto de 2012 às 
14:00 horas, para a montagem no Salão do Design. 
A retirada do móvel no Salão do Design será no dia 31 de agosto de 2012 das 
21:00 horas em diante e durante o dia 01 de setembro de 2012. 
 

10. ENVIO DO PROJETO E REQUISITOS MÍNIMOS 
O envio do projeto deverá ocorrer até o dia 30 de julho de 2012, o envio será 
via eletrônico, pelo site 
www.mercomoveis.com.br/mercomoveis12/salaododesign, clicando na opção 
envio de projeto, clicando na modalidade estudante ou profissional, e entrando 
com CPF/MF cadastrado. 
O projeto deverá ser enviado em formado de arquivo PDF (tamanho máximo de 
5,00mb) contendo as seguintes informações e itens: 
Memorial Descritivo: uma prancha em formato A3 (420x297mm) contendo as 
características básicas do projeto, conceito utilizado, o uso de materiais, 
tecnologia de fabricação, função, forma, diferencial, público alvo, acabamentos, 
e também outras informações complementares. Dados técnicos sobre o 
produto são mais importantes que conceitos subjetivos. 
 
Projeto: máximo de três pranchas em formato A3 (420x297mm) contendo 
esboços, desenhos técnicos, dados técnicos, medidas, detalhamentos. Mostrar 
clareza na graficação, funcionalidade do produto, seus benefícios ao contexto 
em que se insere. Para facilitar a interpretação do projeto é necessário compor 
as pranchas de forma clara e objetiva. 
 
Imagens: seja através de imagens renderizadas ou imagens com croquis 
manuais. 
 
Fotografias: além do arquivo em formato PDF poderão ser postadas fotografias 
de vários ângulos, tamanho mínimo 180x120mm ou 120x180mm com tamanho 
de cada imagem em 1,5mb. 
 
Identificar as pranchas com selo, contendo as informações necessárias da 
autoria do projeto: como nome completo, cidade, nome do móvel, modalidade 
de inscrição, no caso de estudante qual a instituição de ensino. 
 
Cópias de produtos existentes serão excluídas, seja na fase de projeto ou 
durante o Salão do Design se detectado que sua autoria é pertencente a outro 
profissional ou empresa. 
 
Do espaço de exposição: cada móvel terá uma área máxima de 1,50m², 
valendo comprimento e profundidade. 
 

11. DA PATROCINADORA  



 

 

A Feira Mercomóveis 2012 tem como patrocinadores as empresas:  
Guararapes, Norton – Saint Gobain, Glascor, Móbile, FIESC, BADESC, BRDE, 
Funturismo, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa 
Catarina, Estado de Santa Catarina. 
E tem como apoiadores: 
Sebrae/SC, APEX Brasil e Brazilian Furniture. 
Sendo que os projetos desenvolvidos em padrões de MDF madeirado 
Guararapes poderão retirar um painel (1850x2750mm) de forma gratuita na 
sede da Entidade Promotora Sindicato dos Madeireiros do Vale do Rio Uruguai 
– SIMOVALE e a Associação dos Moveleiros do Oeste de Santa Catarina – 
AMOESC, na Rua Mascarenhas de Morais 444-E Bairro Jardim América, na 
cidade de Chapecó/SC, sendo que deverá ser solicitado quando do envio do 
projeto. Ficando restrito aos padrões de MDF madeirado Guararapes que 
estarão sendo disponibilizados pela indústria. 
 

12. PREMIAÇÃO 
Os projetos do Salão do Design serão avaliados e votados pelos visitantes da 
Feira Mercomóveis 2012, através de voto único em cada modalidade, de cada 
visitante, expositor, representante, patrocinadores, organizadores para definir 
os ganhadores da premiação. 
Cada projeto receberá um número na modalidade estudante e na modalidade 
profissional de empresa expositora, e a votação será através de voto único 
eletrônico em cada modalidade no Totem de votação localizado no próprio 
Salão do Design. 
A apuração dos votos será no dia 30 de agosto de 2012 às 19:00 horas, no 
CAEX localizado na recepção da Feira Mercomóveis 2012. 
Da premiação: 
Para a modalidade estudante: 
1º. Lugar: um Tablet, e divulgação em revista de circulação nacional. 
2º. Lugar: divulgação em revista de circulação nacional. 
3º. Lugar: divulgação na revista de circulação nacional. 
Para a modalidade profissional de empresa expositora: 
1º. Lugar: um Tablet, e divulgação em revista de circulação nacional. 
2º. Lugar: divulgação em revista de circulação nacional. 
3º. Lugar: divulgação em revista de circulação nacional. 
 
As entidades promotoras do Salão do Design resguarda-se o direito de utilizar 
o material selecionado para a exposição e divulgação nos meios de 
comunicação, sejam através de imagens, voz, vídeos, reportagens ou 
divulgação, sem que isso implique em reserva de direito pelos participantes ou 
qualquer tipo de indenização por direito autoral.  
 
 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
Os inscritos no Salão do Design estão em acordo com esse regulamento. 



 

 

Os produtos finais ou protótipos deverão ser entregues, montados e retirados 
por conta dos inscritos no Salão do Design. 
A organização disponibilizará espaço para cada produto ou protótipo no Salão 
do Design, sendo o layout do Salão do Design criado a partir destes produtos e 
tamanhos. 
Casos omissos nesse regulamento serão analisados e resolvidos pelas 
entidades promotoras. 
 
Chapecó/SC 08 de maio de 2012. 
 
 
 


