




Para Chuck Anderson, o design nãoé 
uma bandeira sustentável ou apenas 
uma fo rma de ganhar d inheiro: é 
deixar as coisas boni tas. Mais do que 
o peso de sua lista de clientes, que 
inclui marcas como Google e 
Microsoft, o que mais dá orgulho ao 
designer é te r existido uma história 
interessante e uma conexão humana 
po r t rásde cada projeto feito. 

É provável que a ascensão 
meteórica de Chuck desde 2004, 
quando realizou seu primeiro projeto 
grande para a revista ESPN, até 
recentemente, com o trabalho que fez 
para o Windows 7, seja reflexo dessa 
maneira diferente de enxergar o 
design. Na entrevista a seguir, ele 
explica por que não vê nada de errado 
em apenas criar coisas belas e por 
que, para ele, o resultado ideal de 
qualquer trabalho é obter um bom 
relacionamento com o cliente. 

Computer Ar ts : Como foi t raba lhar 
na criação da ar te do Windows 7? 
Chuck Anderson: No começo f iquei 
int imidado, pois achei que seria muito 
burocrático. No entanto, foi bem 
divertido trabalhar com eles, o que me 
surpreendeu. Já realizei projetos para 
empresas menores que me deram 
muito ma i sdo rdecabeça .Aún i ca 
coisa que a Microsoft pediu foi para o 
logo do Windows f icar no centro das 
imagens. 0 resto f icou a meu critério. 

CA: O t raba lho chegou até você de 
que fo rma? 
CAN: A agência Landor entrou em 
contato comigo oferecendo um 
trabalho para uma "grande empresa de 
software".Tive de assinar um contrato 
de sigilo e eles então disseram que 
quer iam me contratar para criar 
embalagens, telas de login e papéis 
de parede do Windows 7. Eu pensei 
"caraca, é um t rabalho grande!'" Levei 
cerca de 3 meses pa ra te rm ina r tudo e, 
hoje, as imagens são vistas pelos 
milhões de usuários do Windows 7. 

CA: Qual é o s igni f icado de ter uma 
l ista com grandes c l ientes? 
CAN: Esses cl ientes não caíram do céu; 
trabalhei muito para conquistá- los. Por 
isso, tenho mui to orgulho do que já f iz 
até hoje, mas o mais bacana de tudo é 
que sempre há uma história 
interessante por t rás de cada um 
desses projetos.Tenho orgulho de ter 
me tornado amigo dos diretores de 
arte com quem trabalhei . Sempre que 
reclamo de algo, refl i to sobre todas as 
ót imas oportunidades que tive, e meus 
t rabalhos colaboram para isso. 

CA: Você sempre t raba lhou sozinho? 
CAN: Fundei o NoPattern com 17 anos, 
antes de terminar o ensino médio. No 
começo, era só um lugar para meus 
trabalhos pessoais. Quando terminei a 
escola, em 2003, tive alguns empregos 
aqui e ali, mas acabei saindo de todos, 
pois a quant idade de freelances 
aumentava. Nunca fui contratado por 
nenhum estúdio.Tive de aprender 
sozinho como administ rar um negócio. 

CA: O seu pr imeiro grande t raba lho 
surgiu de que fo rma? 
CAN: Eu t inha 18 anos e passava horas 
folheando revistas velhas em livrarias. 
Ficava olhando ilustrações e designs, e 
pensando em como deveria ser 
interessante trabalhar com isso. 
Procurava o nome dos diretores de 
arte, ia para casa e mandava um e-mai l 
me apresentando. Quando não 
conseguia encontrar o e-mai l certo, 
inventava umas 15 combinações de 
possíveis endereços baseados no 





nome do diretor de arte. Foi assim 
que consegui o meu primeiro grande 
job, para a revista ESPN. Mandei o 
e-mai l e fui contratado. 

CA: Você parece ser bem determinado. 
CAN: Estava decidido a tentar minha 
sorte, não t inha nada a perder. Meus 
pais não t inham dinheiro para pagar 
uma faculdade, e eu t ambém não 
t inha uma reputação para ser 
manchada, então resolvi enviar os 
e-mails e ver se alguém estava 
disposto a trabalhar comigo. O projeto 
para a ESPN foi muito importante para 
o meu portfólio e para a minha 
autoconfiança. Foi a primeira vez que 
senti como se estivesse fazendo algo 
certo. Senti que poderia t rabalhar com 
qualquer revista depois disso. 

CA: Você ainda estava procurando 
um est i lo próprio nessa época? 
CAN: Foi uma etapa experimental 
para mim.Trabalhava muito com 
aquarela, escaneando depois, e 
t ambém fazia mais colagens. Ainda 
faço isso, mas criei o nome NoPattern 
[Sem Padrão,em inglês] para nunca 
precisar me l imitar a um único estilo. 
Apesar de ter f icado conhecido por um 
tipo de trabalho, s into-me livre para 
fazer experimentos sem medo de 
desapontar as pessoas. 

CA: Ainda t rabalha com mídias 
t radic ionais? 
CAN: Uso minha tablet em 9 9 % dos 
meus trabalhos, mas gosto de ter 
crescido em uma época na qual não 
havia computadores, pois isso me 
forçou a aprender a desenhar bem. Se 
não tivesse aprendido, acho que não 
trabalharia de maneira tão f lu ida com 
a tablet. Acho que é a mistura perfeita 
entre analógico e digital. 

CA: Quando começou a usar luz e 
cores em seus t rabalhos? 
CAN: Não me lembro direito, mas foi 
durante o desenvolvimento do projeto 
SVSV,em 2004, que comecei a 
aperfeiçoar essas técnicas. Olhando 
para trás, acho que foi o melhor 
trabalho que f iz nesse estilo. 

CA: Então você d i r ia que não 
melhorou tecn icamente até hoje? 
CAN:Todo designer sempre vai dizer 
que ainda tem muito a aprender. 0 
problema que vejo na integração de 
luz na fotografia é que mui tas pessoas 
são preguiçosas e não pensam no 
que aconteceria com os elementos 
da foto após a mudança na 
i luminação. De qualquer maneira, 
a coisa começa a f icar divertida 
quando se tem domínio completo de 
suas ferramentas e técnicas. 

CA: Como você escolhe suas cores? 
CAN: É um processo bem aleatório. 
Gosto de usar um tom de rosa meio 
avermelhado,que nãoé nem muito 
feminino, nem muito agressivo. 
Também gosto de azuis, sempre 
justapostos uns aos outros. 

Não estudei teoria das 
cores, sou completamente autodidata. 
Ganhei uma cópia do Photoshop aos 
14 anos e comecei a fazer 
experimentos, e a acumular horas de 
prática. Talvez pudesse ter feito 
escolhas menos interessantes se 
tivesse ido para a faculdade. 

CA: Que direção você está seguindo 
cr ia t ivamente? 
CAN: Estou me dedicando a fazer 
minhas próprias fotos e a realizar 
t rabalhos pessoais em geral. Um dos 
grandes desafios enfrentados por 
art istas que fazem trabalhos 
comerciais é criar projetos pessoais. 
Felizmente, meus clientes me 
procuram por causa do meu lado 
experimental .Também quero 
t rabalhar com livros. Sonho em fundar 
uma editora, mesmo se for só para 
publicar revistas pequenas e baratas. 
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