


Desde 1999  transforma negócios  

por meio do design e da inovação. 

cbd.org.br 



 

O PRÊMIO: 

Novo produto CBD: 





DESIGN PARA UM MUNDO MELHOR  

É o propósito do CBD desde a realização da maior Bienal Brasileira 

de Design que abordou as temáticas design, inovação e 

sustentabilidade na indústria brasileira.  

 

Em 2018 tornou-se signatário do Pacto Global, a 1ª empresa 

brasileira de design a compartilhar os objetivos de 

desenvolvimento sustentável (ODS) da ONU. 



Produtos, projetos, serviços e experiências que levem em consideração a construção de um mundo melhor, 

que visem melhorar nossa qualidade de vida e o ambiente em que vivemos, por meio de soluções 

economicamente viáveis, socialmente justas e ambientalmente corretas. Valorizar a cadeia do design e a 

economia circular. Promover alternativas capazes de gerar um impacto positivo no mundo em que vivemos. 

 

Um atributo capaz de valorizar soluções inovadoras e sustentáveis,  melhorar produtos, serviços e negócios 

olhando para um futuro melhor. Buscar soluções que utilizem processos mais limpos e de menor impacto, 

eficiência na produção, redução no uso de matéria-prima, redução de resíduos, redução e reuso da água, 

reciclabilidade, reutilização, fácil manutenção, novos modelos de negócios, eficiência energética,  

economia circular, rastreabilidade, transparência, replicabilidade, inclusão, democratização, entre outros. 

 

O que é Design para um Mundo Melhor na visão do Centro Brasil Design 



Enaltecer soluções economicamente viáveis, socialmente justas e 
ambientalmente corretas  e valorizar a cadeia do design com vistas à 
economia circular é a proposta do DESIGN FOR A BETTER WORLD AWARD – 

uma iniciativa com a assinatura do Centro Brasil Design. 



O DFBW Award é uma premiação que valoriza 
soluções que impactam de forma positiva a 
sociedade em busca de um mundo melhor. 



É direcionado às pessoas, aos negócios, startups e organizações que contribuem com  
as suas soluções para transformar o mundo, nas diversas áreas, nas devidas proporções  
e nos mais variados usos e aplicações.  
  
Todos podem apresentar iniciativas que visem um mundo melhor.  

PARA QUEM? 



O prêmio vai dar destaque às soluções inovadoras na comunicação evidenciando 
aspectos que destaquem a comunicação para um mundo melhor.  
 
São materiais de comunicação, campanhas publicitárias, embalagens, design gráfico, 
identidade visual, cartazes e ilustrações,  branding, pontos de venda, expografia, 
vídeos, aplicativos, sites, marketing digital, animações. 

COMUNICAÇÃO 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 



O prêmio pretende contemplar as mais diversas áreas do design sempre com o 
propósito de enaltecer iniciativas e soluções de impacto positivo, que tragam por meio 
do design, alternativas para a construção de um mundo melhor.  
 
São produtos, design de interiores, embalagens, moda, design social, design inclusivo, 
design vernacular, design de serviços, UX, UI, games, food design, gestão do design, 
entre outros. 
 
Nesta área de atuação há um destaque para a economia circular.  

DESIGN 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 



ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO 

Contemplar as mais diversas áreas da arquitetura e do urbanismo que visem criar 
ambientes e espaços mais inclusivos, mais verdes, com maior atenção ao impacto 
gerado ao meio ambiente.  
 
São projetos arquitetônicos de prédios, edifícios públicos, espaços de trabalho, 
ambientes construídos, green buildings, casas, espaços comerciais e de 
entretenimento, áreas verdes, museologia, cenografia, design de interiores, entre 
outros. 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 



O prêmio vai contemplar a área de cidades que visa dar destaque às iniciativas 
voltadas ao ambiente em que vivemos sempre olhando para um futuro melhor para 
todos. Cidades mais amigáveis, inclusivas e humanas. 
 
São projetos e iniciativas que valorizem soluções de impacto positivo no que diz 
respeito ao uso do solo, às soluções baseadas na natureza, a valorização do verde, o 
planejamento urbano sustentável,  mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, 
cidades resilientes e sociedade 5.0.  

CIDADES 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 



MAKER KIDS 

Aqui o prêmio olha para o futuro e valoriza soluções de crianças de 0 a 14 anos.  
Todas as ideias e projetos que voltados a um futuro melhor. 
 
A proposta é valorizar o olhar infantil e incentivá-lo na busca de produtos e serviços  
de impacto positivo para a sociedade. 
 
Esta área de atuação engloba a cultura maker por meio da soluções criativas  
de crianças. É a ideia de que qualquer pessoa pode construir, consertar ou criar  
os seus próprios objetos.  

ÁREAS DE ATUAÇÃO 



Os projetos serão avaliados por um júri internacional que deverá olhar para questões  
como economia circular, inclusão física e cultural, eficiência energética, redução de resíduos, 
redução do uso de água, redução da poluição, redução do consumo, materiais menos 
impactantes, melhoria do meio ambiente ou melhoria do bem-estar das pessoas, maior 
reciclabilidade, reutilização, reaproveitamento, viabilidade econômica, obsolescência, 
intercambialidade, design universal, manutenção mais fácil e durabilidade estendida  
em produtos, processos, serviços e projetos. Soluções de impacto positivo. 

DESIGN INOVAÇÃO IMPACTO 

CRITÉRIO 



FEEDBACK DOS JURADOS 

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO  

PREMIADOS NO DFBW AWARD NÃO PAGAM A TAXA DE 
INSCRIÇÃO DO IF DESIGN AWARD 2022 

40% DESCONTO EM CONSULTORIA CBD 

INCLUSÃO DO PREMIADO NO INDEX BILÍNGÜE DE SOLUÇÕES  
PARA UM MUNDO MELHOR 

SELO DFBW 

BENEFÍCIOS 



INDICAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS, EVENTOS  
E TALK SHOWS 

CONTATO COM A REDE DE PARCEIROS NACIONAIS  
E INTERNACIONAIS DO CBD 

DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO SOBRE COMPETITIVIDADE NOS 
NEGÓCIOS 

VISIBILIDADE: 
 -DIVULGAÇÃO NO SITE DO CBD; 
 -MÍDIAS SOCIAIS DO CBD; 
 -DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA  
 -E-BOOK DOS PREMIADOS 

BENEFÍCIOS 



Lançamento: 24/05 

DINÂMICA DO PRÊMIO 



Letícia Castro | leticia@cbd.org.br | 41 98406-9676 
Juliana Buso   | juliana@cbd.org.br| 41 99602-6230 

Vamos construir um mundo melhor! 


