
MAURÍCIO ARRUDA É O PRIMEIRO DESIGNER BRASILEIRO 

CHAMADO PELA IKEA, REDE SUECA DE MÓVEIS BARATOS E 

CONTEMPORÂNEOS, PARA DESENVOLVER PEÇAS EXCLUSIVAS 

No final do ano passado, o lon-
drinense Maurício Arruda, 38, 
abriu o computador e leu uma 
mensagem que causou reviravol-
ta em sua trajetória profissional. 
Ele era o único brasileiro selecio-
nado pela marca sueca Ikea -uma 
das gigantes mundiais na venda 
de móveis com desenho contem-
porâneo e custo baixo- para de-
senvolver cinco peças conceituais 
para a coleção de 2014. 

Arruda foi descoberto por um 
"cool-hunter" ("olheiro de tendên-
cias", em tradução livre) da mar-
ca europeia devido à repercussão 
no exterior de sua linha de mó-
veis José. Essas peças de ecode-
sign, inspiradas em objetos de fei-
ras livres, traziam caixotes plás-
ticos empilháveis em estruturas 
modulares. Uma síntese moder-
na do design popular brasileiro. 

"Os suecos pesquisaram para 
ver quem se adaptaria aos de-
safios do estilo Ikea. Conheciam 
cada trabalho do meu site", con-
ta. Assinar contrato de longo 
prazo com a marca significa um 
impulso de rara equivalência co-
mercial no Brasil. Basta citar que 
a rede, fincada em 38 países, es-
colheu apenas 20 escritórios in-
ternacionais. "A intenção é de-
senvolver parcerias avaliadas on-
line e em workshops periódicos 
em Estocolmo." Em 2012, acon-
tecerá a prototipagem; em 2013, 
a produção. Em 2014, as 238 
lojas da rede -assim como o si-
te de vendas- lançam, na mes-
ma data, as cem peças criadas 
pelos novos designers. 

Maurício Arruda se mudou 
para São Paulo há pouco mais 
de dez anos. Já foi professor 
de design de interiores, partici-
pante da Agenda 21 para cons-
trução sustentável nos países em 

desenvolvimento e, hoje, está 
à frente do coletivo Whydesign, 
junto com os arquitetos Guto 
Requena e Tatiana Sakurai. Seu 
escritório desenha e produz deze-
nas de itens, inclusive tecidos, 
para clientes como Bertolucci, 
Micasa, Cartel 011 ou La Lampe. 

A pegada criativa de Arruda 
vai do conceituai ao reciclável, 
das soluções simples ao inusita-
do. "Ruas e pessoas influenciam 
o meu trabalho. Caçambas de en-
tulho, catadores de papel e locais 
populares chamam a minha aten-
ção." Um exemplo dessas refe-
rências está no Pallet Project, di-
vidido com o escritório britânico 
Studiorama. "A partir da ideia do 
'faça você mesmo', monto peças 
com o reuso de estruturas de ma-
deiras inutilizadas nas cargas do 
Ceagesp." 

Ele garante que continuará com 
ações experimentais. Mas, desde 
já, avalia que produzir em grande 
escala para o mercado internacio-
nal exigirá planejamento futuro e, 
principalmente, foco em espaços 
mais reduzidos. "A Ikea investe 
muito na Ásia e em economias 
emergentes. A habitação urbana 
requer novo dimensionamento." 
Outra posição que defende é a 
permanência. "Levo em conta a 
memória do móvel como uma 'sus-
tentabilidade'. Gostar e manter 
cada peça por mais tempo." 

Esses objetivos se juntam ain-
da à curiosidade que o design bra-
sileiro contemporâneo desperta 
no circuito mundial. "Ultrapassa-
mos a fase do futebol e do Carna-
val. Hoje, somos uma indicação de 
criatividade." Maurício Arruda co-
meça a perceber o que atrai o olhar 
estrangeiro: "Nosso estilo basea-
do no improviso, no bom humor e 
na simplicidade". Ei 
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Fonte: Serafina, São Paulo, p. 20, ago 2011.




