
 

 

Regulamento 

 

Concurso Cultural Grafismi S.C.A. 

 

1. Do Concurso: 

1.1. O Concurso Cultural denominado “Concurso Grafismi – Estampe seu talento” é realizado 

pela empresa S.C.A. Indústria de Móveis Ltda., com sede no Vale dos Vinhedos em Bento 

Gonçalves, na Rodovia RST 470, Km 220, bairro Vinosul, CEP 95700-000, inscrita no CNPJ nº 

87552170/0001-67, doravante designada Promotora do Concurso.  

1.2. Determina-se como apoiadora do Concurso Grafismi a empresa Mabe Brasil 

Eletrodomésticos Ltda., com sede em São Paulo, na Avenida Ermano Marchetti, 1435 - 15º 

andar, bairro Lapa, CEP 05038-001, inscrita no CNPJ nº 60.736.279/0001-06. 

1.2. O concurso cultural visa divulgar a tecnologia Grafismi S.C.A. e suas possibilidades para os 

diferentes públicos de interesse da marca, assim como buscar a captação de novos tipos de 

estampas para a coleção de forma pública, democrática, eleita pelo próprio target.  

1.3. O concurso será direcionado e dividido em duas categorias por públicos para a inscrição: 

(categoria 1 – profissionais) profissionais das áreas de arquitetura, decoração, design e artes; 

(categoria 2 – estudante e hobby) estudantes de arquitetura, decoração, design, artes, 

publicidade e público em geral.  

1.4. O concurso será dividido em cinco fases como seguem: 

Fase 1 – Divulgação e Inscrições, no período de 19 de junho de 2012 a 10 de agosto de 2012; 

Fase 2 – Etapa da seleção através de votação popular, no período de 13 a 31 de agosto de 

2012, pelo link no Facebook do Concurso Grafismi S.C.A., resultando em 50 semifinalistas (50 

estampas mais votadas); 

Fase 3 – Seleção técnica entre os 50 semifinalistas do voto popular pela Comissão julgadora, 

no período de 01 de setembro a 14 de setembro, resultando em 6 vencedores, 3 em cada 

categoria – profissionais e estudantes/hobby. 

Fase 4 – Etapa de seleção Especial da S.C.A., através da Comissão técnica julgadora da 

promotora, durante todo o período do concurso, de 19 de junho de 2012 a 14 de setembro de 

2012, resultando em 4 vencedores gerais (em qualquer uma das categorias).  

Fase 5 – Divulgação dos ganhadores e premiação, no período de 17 de setembro a 31 de 

outubro de 2012.  

1.5. A Comissão técnica julgadora será composta por até 15 (quinze) pessoas, escolhidas pela 

promotora, dentro do seu quadro funcional ou não, a seu exclusivo critério. 



 

 

1.6. A Comissão técnica julgadora avaliará e selecionará as estampas conforme os seguintes 

critérios:   

* potencialidade e aplicabilidade da estampa nos produtos e na tecnologia Grafismi;  

* criatividade e atratividade da estampa. 

 

2. Da Participação: 

2.1. Poderão participar do concurso cultural todas as pessoas físicas residentes e domiciliadas 

no Brasil, com idade superior a 18 (dezoito) anos, no momento do concurso.  

2.2. O participante poderá participar com qualquer número de estampas, na forma deste 

Regulamento. 

2.3. Ao participar do presente Concurso, o participante garante e declara que a sua estampa: 

(i) é original e não viola a propriedade intelectual, privacidade ou direitos de publicidade ou 

quaisquer outros direitos legais ou morais de terceiros; (ii) tampouco viola leis e regulamentos; 

e (iii) não foi publicado anteriormente em qualquer meio de comunicação, sob pena de 

responsabilização civil e criminal.  

2.4. Não poderão participar do concurso funcionários das empresas diretamente envolvidas 

com o mesmo e citadas nesta cláusula, seus parentes, compreendidos como ascendentes, 

descendentes, cônjuges e colaterais, S.C.A. Indústria de Móveis Ltda., RBA Publicidade Ltda., 

BRA Comunicação Interativa Ltda., Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. 

2.5. A participação neste concurso cultural é voluntária e gratuita, não estando condicionada, 

em hipótese alguma, à aquisição de qualquer produto, bem ou serviço. Como concurso 

cultural não implica em qualquer tipo de sorteio, vale-brinde, ou operação assemelhada e 

independe de qualquer modalidade de sorte, não estando, portanto, sujeita à autorização 

prévia, conforme estabelecido na Lei nº 5.768/71 e Decreto nº. 10.951/72. 

2.6. Da mesma forma, o participante declara que no ato da inscrição cederá à S.C.A. Indústria 

de Móveis Ltda. e Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda. os direitos de propriedade intelectual, 

de forma gratuita e exclusiva, total e definitivamente, bem como a título universal, em caráter 

irrevogável e irretratável, todos os direitos autorais e de propriedade industrial que possam 

eventualmente surgir sobre a estampa participante deste concurso, independente de 

solicitação prévia.   

2.7. Os participantes das estampas escolhidas estarão sujeitos à verificação final, incluindo, 

sem limitação, a confirmação de elegibilidade e conformidade nos termos deste Regulamento. 

Se um participante escolhido não atender a todos os requisitos deste Regulamento, a sua 

seleção será cancelada, sendo eleito automaticamente o seguinte participante melhor 



 

 

qualificado segundo os critérios descritos no presente Regulamento, a exclusivo critério da 

promotora.  

 

3. Das Inscrições: 

3.1. As inscrições (envio das estampas) para o concurso cultural serão abertas no dia 19 de 

junho de 2012 e encerradas no dia 10 de agosto de 2012. 

3.2. O resultado dos ganhadores será divulgado no dia 17 de setembro de 2012 através da 

página no Facebook do Concurso Grafismi S.C.A.  

3.3.  As inscrições deverão ser feitas através do site http://site.sca.com.br/scamigracoes/, no 

link do Concurso Grafismi S.C.A., preenchendo o formulário com todas as informações 

solicitadas.   

3.4. Os arquivos das estampas inscritas deverão ser enviados através de formulário de 

inscrição no formato de desenho vetorial nas seguintes extensões: Adobe Illustrator CS5 (.ai), 

Corel Draw 13 (.cdr), AutoCad 2005 (.dwg e .dxf), pdf e eps. Caso sejam enviados em extensões 

que não correspondem a estas descritas neste regulamento, as mesmas serão 

automaticamente desclassificadas. 

3.5. As estampas enviadas após o período do concurso cultural determinado serão 

automaticamente desclassificadas.  

3.6. Não serão aceitas estampas que apresentem conteúdo obsceno e/ou pornográfico; 

ofendam a liberdade de crença e as religiões; tenham a intenção de divulgar produtos ou 

serviços alheios aos objetivos do concurso; infrinja alguma lei brasileira; tenham sido 

produzidos por terceiros. Não será aceita fotografia composta, imagem manipulada ou 

retirada da internet. 

3.7. Cada estampa recebida para a participação do concurso será previamente moderada e 

poderá ser recusada sem qualquer tipo de aviso prévio. A decisão da publicação ou não das 

estampas/imagens é de decisão soberana dos organizadores do concurso, não cabendo 

recurso. 

 

4. Da Votação: 

4.1. No dia 13 de agosto, as estampas inscritas serão publicadas na página de Facebook do 

Concurso Grafismi S.C.A. para votação popular. 

§ 4.2. De 13 de agosto a 31 de agosto qualquer pessoa poderá votar em qualquer estampa 

participante, sem limitação de votos, podendo votar quantas vezes, em quantas estampas e 

em quantas categorias quiser. A votação se dará através de Likes. §   

http://site.sca.com.br/scamigracoes/


 

 

4.3. Fica livre aos participantes fazerem a divulgação própria de suas estampas para buscarem 

o maior número de votos possíveis. 

4.4. Somente serão validados os votos (Likes) registrados na página oficial do Concurso 

Grafismi S.C.A. no Facebook de autoria da promotora deste concurso cultural. 

 

5. Da Premiação: 

5.1. Os 10 vencedores, quatro da seleção da promotora e seis por votação popular aprovados 

tecnicamente pela comissão da promotora, receberão os seguintes prêmios cada um: 

 1 Adega Climatizada Digital 23 Garrafas AVGEP23DC4B1IN, marca Ge Profile, na cor 

Alumínio Escovado, podendo ser escolhida a voltagem nas opções 127V/220V. As 

medidas sem embalagem da Adega são: 635x470x450mm. 

 Divulgação das estampas e nomes dos vencedores em um anúncio de página dupla do 

Concurso na revista nacional Casa Vogue edição 327 – Novembro 2012.  

 Entrevistas dos vencedores com seus nomes, foto e estampa no blog da promotora e no 

da apoiadora. 

 1 quadro de 70x70cm com a sua estampa vencedora realizada com a tecnologia Grafismi 

S.C.A.  

5.2. Não haverá premiação na forma de dinheiro, nem de participação de lucros e resultados 

de vendas de produtos e serviços da promotora e apoiadora, inclusive, das estampas 

selecionadas como resultado da participação nesse Concurso. 

5.3. Caso a estampa vencedora seja assinada por mais de um autor, a mesma somente terá 

direito a um prêmio. 

5.4. O prazo de entrega dos prêmios será de no máximo 60 (sessenta) dias, contados do 

anúncio das estampas aprovadas.  A entrega dos prêmios se dará no endereço em território 

nacional informado no ato da inscrição. 

Caso a apoiadora desta campanha não tenha tal produto disponível em estoque no momento 

da premiação, a mesma se reserva ao direito de trocar por um produto de similar valor. 

5.5. O resultado do Concurso e os nomes dos ganhadores serão publicados nos meios de 

comunicação da empresa promotora e apoiadora entre os dias dia 17 de setembro e 31 de 

outubro de 2012.  

5.6. O participante será excluído automaticamente em caso de fraude comprovada, podendo 

ainda responder por crime de falsidade ideológica ou documental.  

 

 



 

 

6. Da Cessão de direitos e veiculação:  

Ao se inscrever no Concurso cultural, todos os participantes autorizam automaticamente:  

6.1. A veiculação de sua estampa por tempo indeterminado, nos meios de comunicação 

existentes ou que possam existir.  

6.2. Autorizam por tempo indeterminado o uso de sua imagem (foto pessoal), texto e nomes 

em mídias impressas ou eletrônicas para divulgação da promotora e apoiadora sem nenhum 

ônus para os organizadores.  

6.3. Todos os participantes do concurso asseguram desde já que são os detentores dos direitos 

autorais e patrimoniais pertinentes à sua respectiva obra.  

6.4. O participante autoriza a aplicação de sua estampa em produtos da promotora e 

apoiadora, sem qualquer ônus para as mesmas, por tempo indeterminado.  

 

7. Das Considerações Finais 

7.1. Este Concurso tem caráter exclusivamente cultural. Dúvidas relacionadas a este concurso 

e seu regulamento poderão ser enviadas para o fale conosco da S.C.A., através do site 

www.sca.com.br.  

7.2. Todas as dúvidas e casos omissos neste regulamento serão analisados por uma comissão 

composta pela equipe organizadora e sua decisão será irrecorrível.  

7.3. Para todos os efeitos legais, os participantes do presente concurso cultural declaram 

cientes de tudo que está exposto neste regulamento, isentando a promotora de qualquer 

reclamação ou demanda que porventura venha a ser apresentada em juízo ou fora dele.  

7.4. A promotora não se responsabiliza por participações de estampas que não sejam 

computadas por problemas nos servidores de qualquer natureza, erros ou problemas técnicos 

na transmissão de dados ou em provedores de acesso dos usuários, bem como erros na 

execução de rotinas de software que possam vir a ocorrer. 

7.5. A promotora reserva-se no direito de alterar qualquer item deste concurso cultural, bem 

como interrompê-lo, se necessário for, sem aviso prévio.  

7.6. A participação neste concurso cultural implica a aceitação total e irrestrita de todos os 

itens deste regulamento. 

 

 

 

http://www.sca.com.br/


 

 

ADENDO AO REGULAMENTO 

 

A S.C.A. Indústria de Móveis Ltda., promotora do Concurso Cultural Grafismi, com base no item 

7.5. do Regulamento Geral já publicado e divulgado no link 

http://site.sca.com.br/scamigracoes/regulamento.pdf, decidiu alterar o item 4.2. referente a 

forma de votação do concurso devido a identificação de uma possível fraude no aplicativo do 

Concurso Grafismi. Assim, passa a valer o seguinte item: 

4.2. A votação para as estampas inscritas ocorrerá de 13 de agosto de 2012 a 31 de agosto de 

2012, porém a partir do dia 21 de agosto, a votação passa a seguir uma nova regra, 

onde qualquer pessoa poderá votar em qualquer estampa participante, podendo votar uma 

única vez em quantas estampas quiser. A votação se dará através de likes identificados 

através do ID do usuário do Facebook. 

 

 

http://site.sca.com.br/scamigracoes/regulamento.pdf

