
O designer 

DesignStudio 
Paul Stafford e Ben Wright, fundadores do 
DesignStudio, se orgulham de produzir designs 
visualmente fortes que funcionam como uma 
ferramenta poderosa para seus clientes. A 
missão do estúdio é aproximar dois mundos 
distintos do design oferecendo os valores de 
uma grande empresa de branding, que é capaz 
de produzir marcas globais com a elegância e a 
habilidade de uma pequena empresa. Desde o 
início, Paul e Ben trabalharam com grandes 
empresas, como Nokia, e também com 
pequenas marcas, como a Heinrup, de 
acessórios de luxo, e o restaurante mexicano 
Benito's Hat.www.wearedesignstudio.com 

O briefing 

A moeda de £ 2 com a imagem 
da Bíblia do rei James 
Para o design da nova moeda de £ 2, Kevin 
Clancy, secretário do Comitê para o Design de 
Moedas, Medalhas e Selos do Reino Unido, 
queria ideias modernas. O DesignStudio foi 
indicado para o trabalho por ser uma agência 
jovem, com novas ideias e famosa por ser 
inovadora. O cofundador e diretor de criação 
Paul Stafford conta a seguir como foi o projeto. 

O DesignStudio se envolveu no 
trabalho de concepção da moeda 
de £ 2 com a imagem da Bíblia do 
rei James [chamada assim por ter 

seu texto original traduzido para o inglês a pedido do rei 
James I, que governou Inglaterra, Escócia e Irlanda entre 
1567 e 1625], por conta da recomendação de um amigo, 
que tem contato com Kevin Clancy, secretário do Comitê 
para o Design de Moedas, Medalhas e Selos do Reino Unido. 
Kevin já trabalhou com inúmeros designers e agências antes 
de ocupar esse cargo no Comitê, por isso, sempre busca 
novidades. Felizmente, ele gostou do fato de sermos uma 
agência nova. 

A etapa preliminar do processo foi uma reunião 
na Biblioteca Britânica com todos os artistas e designers 
selecionados. Ali, fomos apresentados a uma cópia original 
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da Bíblia do rei James. Essa foi nossa primeira descoberta 
em relação a qualidade e a perfeição da Bíblia, e algo 
que instantaneamente ressoou em nossas referências. A 
base deste trabalho foram as palavras agilidade, beleza e 
funcionalidade. Acredito que já tínhamos formulado nossa 
ideia nesse encontro inicial. 

A sutileza e a perfeição da produção impressa 
da Bíblia influenciaram a história do design, assim como a 
própria comunicação da palavra. A tradução, publicação e 
circulação do material foram marcos da história porque, até 
aquele momento, os textos da Bíblia eram lidos e entendidos 
apenas por professores de religião e pessoas ligadas à Igreja. 
O desafio do nosso design era captar todos esses conceitos. 

Necessidade de mudança 
Pensamos em criar duas moedas envolvendo o público no 
processo de impressão da Bíblia do rei James. Nosso plano 

original incluía usar a primeira moeda para representar a 
página impressa, com a fonte em baixo-relevo, e a segunda 
para apresentar um bloco de impressão, com a fonte elevada 
e invertida. Elas deveriam se encaixar perfeitamente uma 
na outra. Achamos que isso poderia estimular a coleção das 
moedas, pois as pessoas iriam querer ter as duas versões. 

0 feedback foi negativo. Tínhamos de fazer apenas 
uma moeda. Outra vez, apresentamos à Casa da Moeda 
inúmeras opções, mas, mesmo assim, tivemos de criar uma 
única moeda, o que foi um desafio. Depois de concordarmos 
com o feedback, vários ajustes precisaram ser feitos no 
texto, além de algumas melhoras na produção. Nunca 
tínhamos trabalhado com moedas, portanto, estávamos 
dispostos a ouvir atentamente os conselhos de profissionais 
experientes. 

A partir desse ponto, trabalhamos juntos com 
a equipe de produção da Casa da Moeda e os ajustes 



passaram a se relacionar mais à ideia do que à fabricação. A 
tipografia e o espaço entre os blocos de letras foram arrumados e 
tivemos de considerar a junção dos dois metais que compõem a 
moeda de £ 2 - algo que não necessita ser levado em conta com 
outras moedas britânicas. Outra coisa que precisávamos ter em 
mente era o local em que ficaria a circunferência do círculo interno. 

Esses problemas eram menores. Entretanto, uma 
questão causou empecilhos. Um dos lados da moeda é elevado, 
para reproduzir o bloco de impressão, e o outro é afundado, para 
replicar a página impressa. O problema aconteceu com a fonte em 
baixo-relevo. Elas são difíceis de imprimir e quase impossíveis de 
polir.Trabalhamos com a equipe e discutimos a possibilidade de 
levantar uma camada fina do lado impresso e inserir as letras nela. 
Porém, sentimos que isso prejudicaria a integridade do design e 
confundiria a ideia. De qualquer forma, era uma possível solução 
para o problema que tínhamos. 

Foi um desafio resolvido com a equipe de produção. 
Explicamos a eles que a parte em baixo-relevo era o elemento 

principal do design, e decidimos fazer alguns testes. A equipe da 
Casa da Moeda foi muito receptiva às nossas sugestões. Com 
ajuda, tempo e esforço deles, conseguimos produzir o efeito que 
desejávamos. 

Comitê de design 
A Casa da Moeda possui um comitê de design formado por nomes 
importantes do mercado, como o pedagogo e escritor Christopher 
Frayling, famoso por seus estudos sobre cultura popular. 
Conceitos de design gerados a partir de concorrências são sempre 
divulgados para o comitê sem revelar os autores. Depois, seus 
integrantes escolhem dois ou três favoritos. A primeira reunião 
considerou esse feedback original - no nosso caso, a criação de 
uma única moeda, que preservasse a ideia de início. 

Após essa etapa, foram feitas mais algumas reuniões 
com o comitê.Todas as vezes os integrantes comentavam o 
andamento do projeto e o feedback sempre foi relacionado 
ao conceito inicial. O fato de terem muito conhecimento em 



design ajudou. No nosso caso, apreciaram a integridade da ideia. 
Comentários foram feitos acerca de ajustes tipográficos e escolhas 
que sustentassem o conceito original. Kevin Clancy discutia os 
feedbacks conosco e, a todo momento, insistia que os comentários 
do comitê deveriam ser considerados e avaliados, depois podíamos 
determinar se eram viáveis. Felizmente, eles confiavam muito no 
que estávamos fazendo; tanto que nunca fomos questionados. 

Dinheiro em caixa 
Criar a fonte em baixo-relevo foi um detalhe pequeno que se tornou 
o maior desafio do processo. Entretanto, era um obstáculo que 
precisávamos superar para poder representar nosso conceito. 0 
principal empecilho de problemas técnicos costuma ser o fato de a 
equipe de produção ignorá-los. Já trabalhamos com pessoas que 
insistiam em dizer que não podiam fazer nada a respeito de um 
problema. Por isso, foi muito bom conhecer e trabalhar com uma 
equipe que tem verdadeira paixão pelo que faz e desejo de tentar, 
experimentar e alcançar sempre a melhor solução. 

Este projeto foi totalmente diferente; uma nova experiência 
e um novo meio, que incluiu trabalhar com pessoas novas e encarar 
desafios. Cada parte do processo tinha seu próprio elemento 
empolgante - como visitar a Casa da Moeda para ver os ajustes de 
produção sendo feitos em cada letra. Desde o início até o final, foi 
um projeto muito legal de se trabalhar e, tanto profissional quanto 
pessoalmente, foi nosso maior sucesso. O feedback foi fenomenal. 

Outras reações - de clientes, colegas e amigos -
também foram muito positivas. Moedas são um material com 
que qualquer pessoa pode se relacionar, pois é algo acessível. A 
grandeza do que criamos é algo fora do meu alcance. 0 grande 
número de pessoas que terão acesso, tocarão e usarão o objeto é 
inimaginável. Nosso trabalho existirá além de iPods, dispositivos 
móveis e sistemas de jogos. A vida de uma moeda se estende mais 
do que qualquer coisa que já criamos. É um 
marco para nós. Aqui no estúdio, é possível 
sentir o orgulho que nos ronda. Este é um 
projeto sobre o qual todos querem falar. 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 44, p. 68-71, abr. 2011.




