
No começo de 2011, a timeline do
Twitter de designers do mundo
todo foi invadida pela hashtag
#NikeBetterWorld, que, de tanto ser
retuitada e comentada, entrou nos
TrendingTopics. Foi um feito e tanto
para o que parecia ser apenas mais
um site inovador da Nike.

Acontece que a tal página
mostrava um pouco do que é possível
fazer com HTML5.CSS3 e JavaScript,
com rolagem em paralaxe (planos que
se movem em velocidades diferentes)
e uma estética limpa e focada na
informação, causando um burburinho
na comunidade do design. Tudo isso
só foi possível graças ao talento e à 
criatividade de Ian Coyle e Duane





King, em colaboração com a agência
de publicidade Wieden+Kennedy. A 
dupla de designers decidiu se unir em
2005 para fazer projetos criativos e 
fornecer consultoria de design.

Em 1998, Ian começou a 
trabalhar como freelancer em Vicenza,
na Itália. Depois, se mudou para
Denver, Estados Unidos e, em 2001,
cofundou a agência interativa FL2,
que logo se tornou renomada por criar
soluções inovadoras usando o Flash.
Depois de sete anos como diretor de
criação da empresa, comandando
uma equipe de 20 talentosos

profissionais, Ian deixou a FL2
para começar um pequeno estúdio
experimental. A nova empreitada se
chamava Superheroes Inc., efoi por
meio dela que ele conheceu Duane,
seu futuro comparsa.

Duane diz ter nascido
com um lápis na mão. Sua carreira
começou em Dallas, no Texas, em
1998, onde trilhou o caminho de
designer júnior para diretor de
criação, trabalhando com clientes
como Neiman Marcus, Herman Miller,
Northrop Grumman e id Software. Em
2005, Duane também montou seu

próprio estúdio, com escritórios nas
cidades de Santa Fé e Nova
York, ambas nos Estados Unidos.

Pouco tempo depois, Ian
e Duane se conheceram quando
os estúdios de ambos trabalharam
no primeiro projetojuntos. Esse
relacionamento profissional acabou
virando uma amizade que, de acordo
com a dupla, tem sido tão divertida
quanto produtiva.

O site dos dois oferece a 
potenciais clientes a possibilidade
de realizarem uma colaboração
juntos, em vez de simplesmente



02-03 Ian e Duane
implementaram
navegação em
paralaxe com
HTML5e JavaScript
no site para a 
campanha da Nike

04-05 Ian criou
estes cartões em
letterpress para
o Museu de Arte
Moderna de Nova
York

06 O projeto de
brandingque Duane
desenvolveu para a 
fabricante de vidros
artesanais Luigi
Bormiali foi feito
com tanto cuidado
quanto as taças e 
jarras da marca

07 O site Birdbook.
org, que a dupla
desenvolveu para
o fotógrafo Andrew
Zuckerman,é
um exemplo
impressionante de
design interativo

contratá-los. De acordo com Ian,
isso reflete fielmente o processo de
criação do estúdio. Eles não gostam
de simplesmente receber o briefing,
fazer o que o cliente pede e receber
o cheque de pagamento: para Ian e 
Duane, o mais gratificante é buscar
novas possibilidades para criar as
melhores soluções possíveis.

"Acreditamos que a 
colaboração com os clientes é 
essencial para o sucesso do projeto",
explica Ian. "Além disso, trabalhar com
um grupo diverso de pessoas é bom
para expandir a visão. Nosso processo

de criação não é linear: muitas vezes,
as melhores partes de nossos projetos
nascem a partir de bifurcações no
meio do caminho."

Essas'bifurcações'ficam
bem evidentes nos trabalhos da
dupla para clientes como Nike e Luigi
Bormioli, além do embasbacante
projeto para o famoso fotógrafo
Andrew Zuckerman, o site Birdbook.
org. O site conseguiu fazer com
que uma coleção de fotos de um
livro de mesa ganhassem vida na
tela do computador. 0 tratamento
cuidadoso dado às imagens e 



o uso inteligente de mecanismos de
rolagem e overlays informativos são
os grandes destaques, pois combinam
acessibilidade e interatividade com
uma experiência de usuário agradável,
que foca nas fotografias.

Essa abordagem, segundo
Duane, é fruto das habilidades
variadas da dupla. Sua expertise
em design gráfico se mescla com os
conhecimentos em design interativo e 
a obsessão por letterpress de Ian, para
gerar resultados ótimos e inovadores.
"Contudo, acho que o mais importante
talvez seja o fato de ambos sermos

muito observadores", conta Duane.
"Usamos o mundo como inspiração.
Quem gosta de contar histórias
precisa ter histórias próprias, observar
a cultura e fazer parte dela."

Além do trabalho do estúdio,
a dupla também cuida e escreve para
ositeThinkingforaliving.org.Com
visual impecável, a página é repleta
de pensamentos de alguns dos
profissionais notáveis do mercado
de design. Em uma visita casual,
você pode se deparar com um texto
sobre a profissão escrito por Michael
Cina, do estúdio YouWorkForThem,

ou com artigos como "Relearning
from Paul Rand" [Reaprendendo com
Paul Rand, em tradução livre], escrito
pelo designer Nate Brugos,que são
um prato cheio para designers que
querem ter algo novo para refletir.

"0 site foi fundado por
Duane em 2008, com a ajuda de
um pequeno grupo de parceiros
dedicados e, hoje, se tornou uma
plataforma que seleciona e publica
conteúdos relacionados ao design",
explica Ian. "Em resumo, o objetivo do
projeto é semear grandes ideias."

Duane acrescenta que o 



site também é uma rede construída
com amizade, paixão e dedicação
ao design:"É uma aliança de
pessoas com maneiras parecidas
de pensar, que querem publicar e 
disseminar novas ideias por meio de
sites segmentados, conferências,
workshops e publicações".

Diante de um estúdio tão
envolvido com novas tecnologias e sua
implementação na esfera criativa, é 
surpreendente descobrir a fascinação
de Ian e Duane por técnicas
tradicionais. Na longa lista de suas
influências estão nomes lendários

como Paul Rand, Dieter Rams,Alan
Fletcher, Ray e Charles Eames,
Philippe Starck e Marcel Wanders.
"Em um mundo movido à tecnologia,
as técnicas artesanais se tornam
ainda mais importantes",justifica Ian.
"Admiramos o simples desejo de fazer
algo bem-feito."

O cuidado que os designers
tanto valorizam faz parte de todos
os projetos no portfólio do estúdio.
Eles não usam rolagem em paralaxe
e efeitos de JavaScript só para
impressionar - tudo sempre deve ter
uma razão de ser.

É provável que isso venha
dos anos de experiência da dupla,
ou do fato de eles nunca saberem
exatamente como suas ideias irão
se desenvolver. "Saber desviar do
caminho é uma arte, mas saber
como manter seu olhar fixo à frente
é algo ainda mais complexo", diz Ian.
"Especialmente quando não se sabe
para onde está indo."
www.iancoyle.com
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