
7º Prêmio Max Feffer revela seus vencedores 

A Suzano Papel e Celulose anuncia os vencedores do 7º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico, 
aberto a diretores de arte e criação, designers, produtores de agências e outros profissionais, 
além de estudantes, que desenvolveram peças gráficas impressas nos segmentos promocional, 
editorial e de embalagens, entre outros. Com curadoria de Ronald Kapaz, fundador da Oz 
Design e um dos responsáveis pela criação da Associação dos Designers Gráficos (ADG), o 
evento deste ano foi marcado por novidades. Antes, somente os papéis Reciclato, Supremo 
Alta Alvura e Supremo Duo Design eram usados na criação das peças, enquanto, desta vez, 
toda a linha de produtos da Suzano foi utilizada. A premiação recebeu 565 peças nas 
categorias Editorial, Promocional, Embalagem, Miscelânea e Estudantes, com 21 trabalhos 
sendo premiados. 

“O design tem na sua essência o desafio de integrar informação com poesia, ciência com arte, 
sentido com sensibilidade, conteúdo com forma. Para o 7º Prêmio Max Feffer, propusemos que 
os designers olhem com atenção para essa dinâmica e busquem entender como e quando a 
mensagem planejada e desenhada escolhe esta ou aquela forma de nos tocar, e como o 
equilíbrio entre estes dois universos expressivos pode ser parte importante do que chamamos 
uma bela solução de design”, destaca Kapaz, em nota enviada ao PortaldaPropaganda.com. 

O corpo de jurados teve a presença internacional da designer gráfica, artista plástica e 
fotógrafa canadense Marian Bantjes. Além dela, o júri foi composto por Chico Homem de Mello, 
João de Souza Leite, Kiko Farkas, Rafik Farah e Rico Lins. O tema deste ano escolhido pelo 
curador foi “A arte de equilibrar razão e emoção”. 

Premiados 

Seguindo as diretrizes do International Council Of Graphic Designers Association (Icograda), o 
julgamento das peças se dividiu em dois momentos: primeiro, cada um dos jurados atribuiu 
uma nota 0, 1 ou 2 a cada uma das peças avaliadas; depois, em conjunto e obedecendo à 
pontuação alcançada na primeira fase, eles escolheram os cinco primeiros lugares em cada 
uma das categorias, debatendo entre si o motivo de cada escolha. 

Nas categorias Editorial, Promocional e Miscelânea, a premiação é em dinheiro e divide-se da 
seguinte maneira: os primeiros lugares recebem o valor de R$ 15 mil; os segundos, R$ 7 mil; 
e os terceiros ficam com o valor de R$ 3 mil. Já na categoria Estudante, o primeiro lugar leva 
para a casa um iMac, o segundo, um tablet para desenho e, o terceiro, uma câmera fotográfica 
digital. 

Na categoria Estudante, Rafael Aguiar ficou em primeiro lugar com o trabalho “Kapta”. Miguel 
Nóbrega e Natalia Nabekura ocupam a segunda posição com “Redesign da revista Cult” e 
Amanda Coimbra é a terceira com “O Cavaleiro Inexistente, uma tradução intersemiótica”. 



 
"Kapta", de Rafael Aguiar 

 

Heloisa Etelvina é a vencedora da categoria Miscelânia, com “Selos Inhotim”. O segundo lugar 
foi para “Miya série[k*]!”, de Larissa Miyazato. Zeuner Fraissat foi o terceiro com “Livro de 
Linguagem Fleury”. 

 

 
"Selos Inhotim", de Heloisa Etelvina 

 



 
"Chinese tea box", de Carlo Giovani Estúdio 

 

Na categoria Editorial, “Coleção moda brasileira”, de Elaine Ramos, foi o vencedor. Empatados 
em terceiro lugar estão: “Caixa Gorki”, de Flávia Castanheira; “s/nº”, de Eduardo Hirama; “O 
design gráfico brasileiro: anos 60”, “O mundo codificado”, “Bartleby, o escrivão” e “Primeiro 
amor”, todos de Elaine Ramos; “Capas da copa”, assinado por Elaine Ramos e Mayumi 
Okuyama; “Moby Dick”, “Contos para crianças impossíveis” e “Abbas Kiarostami”, de Luciana 
Facchini; “Maria do Matué”, de Mariana Hardy e André Coelho; e “Nova arte nova”, de André 
Stolarski e André Lima. A Editora  Cosac Naify ganhou o Prêmio Destaque pela qualidade dos 
trabalhos inscritos pelos seus profissionais. 

 
“Coleção moda brasileira”, de Elaine Ramos 

 

 



Por decisão do curador e dos jurados, a categoria Embalagem não teve nenhum premiado, 
assim como não houve um primeiro lugar para Promocional. Além disso, a categoria Editorial 
trouxe 11 terceiros lugares. Ronald Kapaz explica a decisão: “Quando olhamos as peças de 
Embalagem, acreditamos que nenhuma delas equilibrava razão e emoção, como estava 
proposto nesta edição. Seguimos diretrizes internacionais de julgamento das peças e premiar 
uma delas seria colocar em dúvida a credibilidade do prêmio. Quanto aos terceiros lugares, 
achamos que seria injustiça escolher somente um, já que todos tinham o mesmo nível de 
qualidade e atingiram a mesma pontuação na fase de análise dos jurados”. 
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