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Prêmio Design MCB lança selo que  
reconhece o bom design nacional 

 

 
 
 
O Prêmio Design Museu da Casa Brasileira começa o ano com novidade. A partir 
de agora, o bom design nacional que traz o reconhecimento da mais renomada 
premiação do segmento no país, terá sua valorização reforçada por meio do selo 
Prêmio Design MCB. 
 
 
Destinada aos 1º e 2º lugares, além de menções honrosas, de todas as 
categorias/modalidades da premiação, o selo destaca os produtos e agrega valor, 
sinalizando que os premiados passaram pela avaliação criteriosa das comissões 
julgadoras do Prêmio Design MCB, formadas por renomados profissionais e 
acadêmicos da área. 
 
Inicialmente, o selo será disponibilizado para os premiados do 24º e 25º Prêmio 
Design. A aplicação poderá ser feita sempre que desejada pelo premiado, sob 
aprovação prévia do MCB, e é prevista para diversos suportes (no próprio produto, em 
embalagens, pontos de venda, internet, anúncios, etc.). A iniciativa visa possibilitar ao 
público a fácil identificação do bom design e reforçar uma finalidade fundamental da 
premiação: o reconhecimento, a validação e o incentivo às empresas e profissionais 
do design nacional. 
 
26º Prêmio Design MCB 
O calendário da 26ª edição do Prêmio se inicia a partir de 2 de maio, com as 
inscrições para o Concurso do Cartaz, que elege a principal peça de divulgação da 
premiação. A participação é aberta a todos. O autor do cartaz vencedor receberá 
R$3mil e ainda terá um contrato de R$5mil, para a criação de outras peças gráficas no 
decorrer do ano. 
 
Sobre o Prêmio Design 



Considerado referência e verdadeiro “selo de qualidade”, o Prêmio Design Museu da 
Casa Brasileira (MCB), já em sua 26ª edição, tem trajetória que reflete a própria 
história do design brasileiro. Criado em 1986, é realizado pela Secretaria de Estado da 
Cultura de São Paulo, através do Museu da Casa Brasileira. 
 
 
SERVIÇO 
Museu da Casa Brasileira 
Horário: de terça a domingo das 10h às 18h 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano  
Tel:. 3032-3727 
Ingresso: R$ 4,00 – Estudantes R$ 2,00  
       Domingos e feriados – gratuito 
 
Acesso a portadores de deficiência física. 
Visitas orientadas: 3032-2564 - agendamento@mcb.org.br 
Site: www.mcb.org.br  
 
Estacionamento: de terça a sábado até 30 minutos, grátis; até 2 horas, R$12,00, 
demais horas, R$2,00. Domingo e feriados, preço único de R$15,00. Eventos 
Noturnos, preço único de R$20,00. 
Bicicletário com 20 vagas 
 
Informações para a imprensa | Museu da Casa Brasileira 
Solange Viana - Coordenadora de Comunicação | comunicacao@mcb.org.br  
Mercedes Guilloux – Assist. de Comunicação |assistcomunicacao@mcb.org.br   
Izabelle Prado - Assistente de Comunicação | assist2comunicacao@mcb.org.br   
 
Informações para a imprensa - Secretaria de Estado da Cultura: 
Ciro Bonilha – (11) 2627-8166 cbonilha@sp.gov.br 
Ellen Oliveira – (11) 2627-8243 ellenoliveira@sp.gov.br  

mailto:agendamento@mcb.org.br
http://www.mcb.org.br/
mailto:comunicacao@mcb.org.br
mailto:assistcomunicacao@mcb.org.br
mailto:assist2comunicacao@mcb.org.br
mailto:cbonilha@sp.gov.br
mailto:ellenoliveira@sp.gov.br

