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CONCURSO PARA CRIAÇÃO DO SELO – PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO ABEMEL 
 

A Associação Brasileira dos Exportadores de Mel (ABEMEL) com apoio do Projeto BRAZIL LET’S BEE em 
parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) lança o concurso 
para criação do selo setorial do Programa de Certificação ABEMEL. 
 
As propostas devem ser encaminhadas até o dia 31 de outubro de 2014, observadas as informações dispostas 
no Regulamento aprovadas pela Comissão Organizadora do Concurso.  
 
REGULAMENTO DO CONCURSO 
 
1. DO CONCURSO 
 
1.1. O concurso é aberto a alunos de graduação ou da pós-graduação dos cursos de publicidade, marketing, 
design gráfico e áreas afins. 
1.1.1.É obrigatório que cada candidato apresente o apoio de um professor ou profissional com experiência 
em publicidade, marketing, branding, design gráfico e áreas afins.  
1.2. A inscrição é individual. A inscrição deve apontar o nome do aluno e do profissional ou professor que 
apoiará a proposta. 
1.3. Cada participante poderá se inscrever com até 2 (dois) trabalhos/criações. 
1.4. As propostas inscritas no concurso devem guardar comunicação com a identidade visual do Projeto 
BRAZIL LET’S BEE, disponível em: http://www.brazilletsbee.com.br/brandbook/Brazil-LetsBee-brandbook.pdf 
1.5. Os trabalhos inscritos deverão ser originais e inéditos. 
1.6. Não serão aceitos trabalhos fora dos critérios estipulados neste regulamento, não cabendo qualquer 
recurso de seu autor.  
1.7. Os participantes são responsáveis pela originalidade e autoria do trabalho. 
1.8. A assinatura do(s) participante(s) na ficha de inscrição implicará na aceitação plena das condições 
estabelecidas neste regulamento.  
 
2. DA INSCRIÇÃO 
 
2.1.Os candidatos deverão preencher corretamente a ficha de inscrição anexa a este regulamento 
(acompanhada de breve currículo do participante e do professor ou profissional que presta apoio) e enviar 
juntamente ao trabalho inscrito. 
2.2.As inscrições são isentas do pagamento de taxas. 
2.3.O envio dos trabalhos poderá ser feito a partir do dia 15 de outubro e se encerra às 23h59min do dia 31 
de outubro de 2014. 
2.4.Caso os arquivos enviados para upload estejam danificados, o candidato será automaticamente 
desclassificado, sem aviso prévio. 
2.5. O envio da ficha de inscrição acompanhada dos arquivos em PDF deverá ser feito para o e-mail 
gerencia@abemel.com.br com cópia para abemel@abemel.com.br . O assunto do e-mail deverá ser 
“Proposta selo setorial”. O envio deve se ater a somente um e-mail por candidato. 
2.6. A proposta vencedora do Concurso será utilizada em todo material que a ABEMEL julgar pertinente, entre 
eles: flyers, folders, cartazes, faixas, banners, stands em feiras, embalagens de empresas certificadas, peças 
impressas e digitais ou qualquer outra mídia promocional e/ou institucional. 
2.7. A Comissão Organizadora se reserva o direito de não realizar a premiação caso as propostas não atendam 
aos critérios de avaliação. 
 
3. DAS PROPOSTAS 
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3.1.Os participantes podem encaminhar até 2 (duas) propostas de selo setorial. Deve ser enviado um arquivo 
em PDF contendo a arte do selo com aplicação em cores, preto/branco e negativo, além do selo vetorizado 
(formatos “ai”, “eps”, ou “cdr”). 
3.2.Também deve ser encaminhado em arquivo PDF exemplo de aplicação do selo em rótulos de vidro de mel 
e de extrato de própolis. 
3.3.As propostas de selo, englobando nome e design gráfico devem ser passíveis de registro junto ao INPI. 
3.4.As propostas inscritas devem prever a aplicação em conjunto com as marcas BRAZIL LET’S BEE e ABEMEL. 
3.5.O selo deve representar os atributos previstos pelos três pilares que compõe o Programa de Certificação 
ABEMEL, quais sejam: pilar de qualidade, organizacional e socioambiental, disponíveis no portal da entidade 
(www.brazilletsbee.com.br). 
3.6.O selo deve ser capaz de traduzir o manifesto da marca BRAZIL LET’S BEE, disponível no portal da 
entidade. 
3.7.O selo deve ser elaborado considerando mercados interno e externo, uma vez que será utilizado em 
produtos de valor agregado em ambos. 
3.8.O selo deve ser de fácil aplicabilidade em rótulos e materiais promocionais. 

 
4. DA AVALIAÇÃO 
 
4.1.As propostas inscritas no Concurso serão avaliadas pela Comissão Organizadora do Concurso, composta 
pela Diretoria da entidade, Comitê Gestor do Projeto BRAZIL LET’S BEE e gestor da Apex-Brasil. 

4.2.As propostas inscritas no Concurso deverão atender aos aspectos técnicos de construção, determinados 
neste regulamento, bem como, às necessidades de comunicação especificadas a seguir: 

a) Aspectos técnicos: linguagem gráfica contemporânea, legibilidade, harmonia, tipografia coerente com 
a criação, paleta de cores coerentes e facilidade de aplicação em diferentes mídias. 

b) Necessidades de Comunicação: o selo deve traduzir a personalidade da ABEMEL e do Projeto BRAZIL 
LET’S BEE. 

c) Apresentação da proposta: organização e aparência 

4.3.Para a avaliação serão considerados os seguintes critérios: 

a) Adequação ao objetivo proposto. 
b) Qualidade técnica. 
c) Viabilidade técnica para impressos e publicações de qualquer natureza. 
d) Aplicabilidade aos rótulos de produtos (seja em cores, em preto e branco, em variadas dimensões). 
e) Originalidade e criatividade. 
f) O cumprimento do prazo de inscrição e das normas do regulamento. 

4.4.Após a data de término das inscrições a Comissão Organizadora do Concurso terá até dia 07 de novembro 
para avaliar as propostas recebidas e poderá ou não, convidar os três primeiros finalistas para entrevista 
pessoal a ser realizada em Rio Claro, SP – sede da ABEMEL. A entidade não arcará com despesas de 
deslocamento dos finalistas. As entrevistas, se necessárias, serão realizadas entre os dias 10 e 14 de 
novembro de 2014. 

4.5.A divulgação oficial do vencedor será no dia 21 de novembro de 2014. A divulgação será feita no portal da 
entidade, indicando apenas os três finalistas em ordem de classificação. 

5. DA PREMIAÇÃO 
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5.1.O candidato que apresentar a proposta vencedora receberá como premiação o valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). A premiação será feita mediante a entrega pelo candidato do selo nas versões descritas no item 
3.1, acompanhado de manual de uso do selo. 
 
5.2.Esta entrega deve ser realizada em até 10 dias após a divulgação do vencedor, sob pena de cancelamento 
da premiação. O valor será depositado em conta bancária indicada pelo vencedor, mediante recibo. 
 
5.3.Em caso de não observância pelo candidato vencedor do prazo disposto no item 5.2, a Comissão 
Organizadora do Concurso solicitará ao segundo finalista a entrega, observado o disposto no item 5.1. 
 
6. DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE DO SELO VENCEDOR 
 
6.1.Considera-se que, ao se inscrever no Concurso, o candidato declara ser o autor do selo e manifesta ter 
tomado conhecimento e concordado com este regulamento. 
 
6.2.O trabalho inscrito no concurso e classificado em primeiro lugar terá a sua propriedade intelectual cedida 
de pleno direito à ABEMEL e ao Projeto BRAZIL LET’S BEE, e por prazo indeterminado. A ABEMEL poderá 
utilizar e proceder ao registro junto ao INPI, não cabendo à entidade e empresas certificadas quaisquer ônus 
sobre seu uso, pagamento de cachês, direitos autorais e outros pagamentos/ressarcimentos que venham a 
ser reivindicados pelos participantes do concurso, inclusive sendo-lhe permitido fazer adaptações, visando a 
sua adequação ao conceito e à imagem institucional. 
 
6.3.Fica estabelecido que todos os inscritos no concurso ao proceder a inscrição neste concurso, 
automaticamente, concordam com a cessão dos direitos autorais para uso pleno do selo em qualquer 
campanha e nas formas previstas neste regulamento. Logo, o vencedor do concurso autoriza a veiculação do 
seu nome e imagens, bem como permite aos organizadores deste concurso, a critério próprio, sem limite de 
tempo ou ônus, a utilização e/ou divulgação das imagens inscritas no concurso, em portfólios, em websites ou 
homepages na internet (incluindo nas aplicações interativas), televisão aberta ou fechada, publicações 
impressas, estampas, outdoors, exposições, eventos institucionais ou em qualquer outra mídia, aceitando e 
reconhecendo não fazer jus a nenhum tipo de remuneração ou indenização pelo trabalho inscrito no 
concurso. 
 
6.4.O ato de inscrição implica na concordância e aceitação de todos os itens, condições e disposições deste 
regulamento. 
 
6.5.Quaisquer dúvidas e esclarecimentos referentes a este concurso deverão ser encaminhadas para 
gerencia@abemel.com.br com cópia para abemel@abemel.com.br . O assunto deverá ser “Esclarecimento- 
concurso selo”. 
 
6.6.Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão Organizadora.  

 

Rio Claro, 03 de outubro de 2014. 

Flávia Salustiano 
Gerente do Projeto BRAZIL LET’S BEE 

Vide Anexo I a seguir. 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO - CONCURSO PARA CRIAÇÃO DO SELO – PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO ABEMEL. 

NOME DO ALUNO: 
NOME DO PROFESSOR OU PROFISSIONAL DE APOIO: 
 
DADOS DO ALUNO 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO:  
 

 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 
 

 

(  ) GRADUAÇÃO EM: 
(Indicar o curso e período com estimativa de conclusão) 

 

 

(  ) PÓS-GRADUAÇÃO EM: 
(Indicar o curso e período com estimativa de conclusão) 

 

 

E-MAIL PARA CONTATO: 
 

 

FONE PARA CONTATO: 
 

 

Anexar breve Curriculum 
 

Envio em PDF junto ao e-mail único. 

 
DADOS DO PROFESSOR OU PROFISSIONAL DE APOIO 
 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO OU EMPRESA DE ATUAÇÃO  
(Em caso de empresa, indicar CNPJ) 

 

 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO OU 
EMPRESA DE ATUAÇÃO:  
 

 

(  ) GRADUAÇÃO EM: 
 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO: 
 

 

E-MAIL PARA CONTATO: 
 

 

FONE PARA CONTATO: 
 

 

Anexar breve Curriculum 
 

Envio em PDF junto ao e-mail único. 

 
O simples envio desta ficha de inscrição automaticamente implicará na aceitação de que para fins de validação da 
participação neste concurso, ambos têm conhecimento que o ato de inscrição considera a concordância e 
aceitação de todos os itens, condições e disposições do regulamento do CONCURSO PARA CRIAÇÃO DO SELO – 
PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO ABEMEL.  
 


