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Desafio CABRUCA – Arte e Inovação 

 

A Cooperativa dos Produtores Orgânicos do Sul da Bahia, também denominada 

CABRUCA, inscrita no CNPJ de nº 04.293.272.0001-88, com sede na Avenida Nossa 

Senhora Aparecida, 2038. Nossa Senhora da Vitória. CEP: 45655-506 Ilhéus, Bahia, 

como promotora vem organizar o DESAFIO CABRUCA – Arte e Inovação. 

Objetivo:  

O concurso visa oportunizar artistas e profissionais do design, a possibilidade de 

apresentar seu trabalho na arte de criar uma nova embalagem para a barra chocolate 

Cabruca 70% de 80g. Alinhado a nosso conceito, esperamos uma embalagem que 

englobe nossa identidade com modernidade, sustentabilidade e inovação. Queremos 

uma proposta que traga além de arte uma inovação para uma embalagem sustentável 

e amiga do meio ambiente. 

Queremos lançar uma nova linha de chocolate mostrando que nosso ambiente de 

trabalho e nossos produtos prezam o espírito nobre da preservação. 

O concurso será sem restrição geográfica somente será selecionada uma arte.  

Etapas: 

Inscrições das 08:00 horas do dia 01 de dezembro de 2019 às 23 horas e 59 minutos 

do dia 08 de dezembro de 2019. 

Envio dos trabalhos:  até 22 de janeiro de 2020 às 23 horas e 59 minutos. 

1º Seleção: 23 de janeiro de 2020 à 25 de janeiro de 2020 – os trabalhos devem 

atender a padrões pré-definidos e verificação de originalidade. 

2º Seleção:  26 de janeiro de 2020 à 28 de janeiro de 2020 - análise dos trabalhos por 

uma equipe técnica formada por um membro externo profissional na área e dois 

membros internos da cooperativa, selecionando MÁXIMO  18 (DEZOITO) trabalhos 

que passarão para próxima etapa.   

3º Seleção:  29 de janeiro de 2020 à 02 de fevereiro de 2020 - análise dos trabalhos 

pelos jurados, que irão escolher 10 (DEZ) finalistas.  

4ª Seleção: de 03 à 05 de fevereiro de 2020 - seleção final: em uma reunião presencial, 

os jurados irão escolher os 3 (TRÊS) finalistas.  

Etapa final: dia 06 de fevereiro de 2020 – divulgação dos 3 (TRÊS) finalistas. 

Do júri: O júri será composto por 5 (cinco) representantes da CABRUCA. Não poderão 

participar do concurso Membros da Comissão Técnica e Julgadora. 
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Tema 

Chocolate da Mata Atlântica do sul da Bahia. Plantado e produzido conectando 

homem e floresta. 

Chocolate duma Cooperativa do sul da Bahia. Plantado e produzido conectando 

homem e floresta para as gerações futuras. 

Regulamento: 

Poderão se inscrever no Desafio CABRUCA – Arte e inovação artistas, profissionais do 

design e demais interessados no tema.   

Os autores e projetos inscritos deverão atender a todas as determinações 

estabelecidas pela promotora neste Regulamento, quanto a prazos, formatos, 

materiais e identificação. Cada autor somente poderá inscrever um trabalho. Caso o 

autor tenha interesse em utilizar a logomarca da CABRUCA, solicitar no ato da 

inscrição.  O não atendimento a essas determinações poderá acarretar a 

desclassificação do projeto inscrito, a critério exclusivo da promotora. 

Das inscrições e prazos: 

Os interessados que desejarem inscrever seu projeto no Desafio CABRUCA – Arte e 

Inovação deverão preencher a Ficha de inscrição disponível no site 

www.cabruca.com.br , aba Concurso Desafio CABRUCA – Arte e Inovação. 

Preenchendo a ficha de inscrição o candidato estará automaticamente confirmando 

que está de acordo e aceita todas as normas do regulamento do Desafio CABRUCA – 

Arte e Inovação. 

Os trabalhos deverão ser enviados até 22 de janeiro de 2020 às 23 horas e 59 minutos 

e devem ser apresentados em tamanho A4 no formato JPG com tamanho de máximo 

de 3 Mb.  

Posteriormente, serão solicitados aos 3 melhor colocados o envio do trabalho em 

tamanho A3, com 300 DPI, com 10 Mb para que sejam utilizados na exposição, 

premiação e lançamento da nova embalagem. 

Do Júri 

O Júri, será composto por 5 (CINCO) representantes da CABRUCA. Não poderão 

participar do concurso Membros da Comissão técnica e Julgadora. 

Os projetos inscritos serão avaliados e julgados de acordo com as regras estabelecidas 

para este concurso. Em caso de empate entre projetos concorrentes, caberá ao 

Presidente da Comissão Julgadora a decisão. O júri se reserva o direito de não atribuir 

colocação caso considere que os trabalhos inscritos não reúnam qualidades 

suficientes.  

http://www.cabruca.com.br/
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A decisão da Comissão Julgadora será soberana, não cabendo impugnação ou 

recursos, por quaisquer vias. 

Casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pela produção do concurso, 

sem a possibilidade de contestação. 

 A decisão do júri é soberana não sendo admitido recurso. 

Critérios de avaliação e julgamento: 

A definição do projeto ganhador ocorrerá através das seguintes etapas e obedecerá 

aos critérios de avaliação e julgamento: 

Etapa 1. Serão analisadas as informações constantes na Ficha de Inscrição dos 

participantes, bem como a adequação dos trabalhos às exigências contidas neste 

regulamento. Os projetos que cumprirem essas condições passarão para a próxima 

etapa. 

Etapa 2. Será realizada uma pré-seleção por uma equipe técnica formada por um 

membro externo profissional na área e dois membros internos da cooperativa, 

selecionando 18 (dezoito) trabalhos que passarão para a 3º Etapa. 

Etapa 3. O júri avaliará os trabalhos e selecionará seguindo os seguintes critérios: 

criatividade, projetos ligados ao tema proposto e que apresentem em sua descrição o 

referencial para material de produção.  

Cada jurado irá escolher (2) dois trabalhos que seguirão para 4ª etapa. 

Etapa 4. Os jurados, dentre os trabalhos selecionados na etapa anterior e em reunião 

presencial, escolherão os (3) três trabalhos mais votados. Dentre estes o 1ª, 2º e 3º 

colocados.  

Etapa 5. Divulgação das 3 artes finalistas.  

Etapa 6. Divulgação da arte finalista, da data da premiação e evento de lançamento da 

embalagem. 

Prazos e condições para inscrição: As inscrições para o Desafio CABRUCA – Arte e 

Inovação, poderão ser efetuadas das 08:00 horas do dia 01 de dezembro de 2019 às 

23 horas e 59 minutos do dia 08 de dezembro de 2019. 

Não haverá cobrança de taxa de inscrição. 

Premiação 

Haverá apenas 01 (um) projeto vencedor escolhido pela decisão soberana da 

Comissão Julgadora. 

Serão 03 (três) finalistas que receberão prêmios – 1º, 2º e 3º colocados.  
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Os vencedores e finalistas receberão:  

1º colocado: prêmio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) + chocolate linha comemorativa. 

2º colocado: prêmio de R$ 3.000,00 (três mil reais) + chocolate linha comemorativa. 

3º colocado: prêmio de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) + chocolate linha 

comemorativa. 

Os trabalhos premiados em 1º, 2º e 3º lugar serão exibidos em uma exposição aberta 

ao público, com a identificação dos autores, no evento de lançamento do chocolate. 

Os projetos ficarão expostos na sede da cooperativa.  

Os vencedores serão convidados para o evento de lançamento do chocolate. As 

despesas de locomoção, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade da 

organização do evento, que efetuará o pagamento das despesas diretamente ao 

fornecedor/prestador de serviço, não sendo reembolsada nenhuma despesa adicional.  

Desclassificação:  

Artes com formas obscenas ou que causem constrangimento serão desclassificadas. 

O participante será eliminado e automaticamente excluído do concurso, sem aviso 

prévio, em caso de fraude comprovada pela Comissão Apuradora. 

Disposições gerais:  

Ao se inscrever, o autor do trabalho que ficar entre os 3 trabalhos finalistas, escolhidos 

pela comissão julgadora e divulgados no site da CABRUCA - Desafio CABRUCA – Arte e 

Inovação, cedem o direito de imagem à promotora sobre o trabalho produzido para: 

utilizar em suas outras linhas de produtos, marketing e propaganda. 

A inscrição e a participação neste concurso importarão na concordância e aceitação, 

pelo participante, de todas as cláusulas e condições do presente Regulamento. 

O envio, pelo autor, da ficha de inscrição implicará na aceitação plena e expressa das 

condições aqui estabelecidas. 

O projeto inscrito deverá ser de autoria exclusiva do inscrito como autor e constituir-se 

de trabalho inédito, não podendo ser cópia ou adaptação de outros trabalhos já 

existentes e divulgados, sendo de inteira responsabilidade de quem o inscrever 

quaisquer consequências da não observação deste requisito. 

O participante assume, desde já, total e exclusiva responsabilidade a respeito de toda 

e qualquer eventual reinvindicação de terceiros, que se sentirem prejudicados pela 

cessão de direitos do autor, na medida em que foram cedidos de forma livre e 

desembaraçada de todos e quaisquer ônus ou restrição, respondendo judicialmente o 

caso. 
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As autorizações/cessões citadas anteriormente não implicam em qualquer obrigação 

de divulgação ou pagamento de qualquer quantia por parte da realizadora, salvo as 

expressamente mencionadas. 

A participação neste concurso é voluntária e gratuita, não estando condicionada, em 

hipótese alguma, à sorte, ao pagamento de preço e/ou à compra de produtos ou uso 

de qualquer bem, direito ou serviço pelo participante, de acordo com o artigo 3º, 

inciso II, da Lei 5768/71 e com artigo 30, do Decreto 70951/72.  

O foro para dirimir questões relativas ao presente evento será o de Ilhéus/BA, com 

exclusão de qualquer outro. 

Da premiação dos candidatos 

Os 3(três) primeiros colocados receberão premiações em dinheiro, sendo: 1º; 2º e 3º    

Os vencedores serão avisados por e-mail e os resultados serão conhecidos por meio do 

site e Instagram da CABRUCA. 

 


