
Enes acharam um
lugar no mercado

or que um pequeno em-
preendedor deveria se ar-
riscar a competir em mer-
cados tradicionais e con-
siderados maduros, como

o de sabão e detergentes, dominado por
enormes corporações? Ao desafiar gigan-
tes desse setor, como Procter & Gamble e
Unilever, os americanos Adam Lowry e
Eric Ryan provaram que é possível, sim,
conquistar espaço num terreno já ocupa-
do. Há cinco anos, eles fundaram a Me-
thod, fabricante de produtos de limpeza
que fatura 32 milhões de dólares por ano.
Mesmo curta, sua história já é considerada
sucesso de marketing e inovação. Embora
seu faturamento seja muito pequeno quan-
do comparado ao dos líderes desse merca-
do, a Method é tratada seriamente como
concorrente. Sua história tem sido respei-
tada e estudada também por empresas que
não dependem desse mercado, como a
Jonhsoris. E a forma relativamente simples
como a companhia cresceu num mercado
aparentemente impenetrável vem inspiran-
do empreendedores de todas as áreas.

Lowry, de 31 anos, e Ryan, de 33, são
amigos de infância. Foram colegas de es-
cola secundária em Detroit, mas seguiram
carreiras distintas. Formado em engenha-
ria química, Lowry desenvolveu sacos de
lixo biodegradáveis. Graduado em publi-
cidade, Ryan prestou serviços a grandes
clientes, como os revendedores de auto-
móveis Saturn, as lojas Gap e a marca Col-
gate. Reencontraram-se em São Francis-
co, em 1999. Descontentes com suas car-
reiras, viram-se discutindo a tendência
americana de revisitar produtos massifica-
dos com o auxílio do design. Indagaram-
se que tipo de mercadoria ainda poderia
ser reinventado. Resposta: o material de
limpeza, com suas embalagens despojadas
de charme e eternamente largados na des-

A trajetória de dois amigos de infância que
conseguiram furar o cerco de empresas
gigantes, como Unilever e Procter & Gamble
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As lições da Method
O que se pode aprender com os '
empreendedores que conseguiram
avançar num setor dominado por
grandes conglomerados

Quebre tradições
Produtos de limpeza costumam
não ter charme. A Method
rompeu essa regra com
embalagens que lembram peças
de arte contemporânea

Terceirizetudo
A Method tem 45 funcionários,
ante mais de 140 000 da
Procter & Gamble. Tudo é
produzido e distribuído por
50 fornecedores terceirizados

Faça rápido
Do desenvolvimento ao
lançamento de novos produtos,
passam-se poucos meses,
enquanto as empresas tradicionais
não levam menos de um ano

Erre e aprenda
A válvula econômica de uma
embalagem de sabão foi rejeitada
pelos consumidores. Em poucas
semanas, a Method trocou-a por
um sistema tradicional

pensa ou embaixo da pia da cozinha. "Mó-
veis e acessórios são escolhidos de acordo
com o impacto e a emoção que eles cau-
sam", diz Ryan. "Mas os produtos para man-
ter a casa limpa tendem a ser feios e ficam
escondidos. Por que tinha de ser assim?"

Com essa idéia na cabeça, Lowry e
Ryan foram à luta atrás de investidores —
mas não encontraram quem acreditasse
na idéia de fazer produtos de faxina boni-
tos. Com 300 000 dólares de economias
pessoais, criaram os protótipos de produ-
tos para cozinha e banheiro, todos com
embalagens coloridas. Nem só de design
é feito o apelo dos produtos Method. A
matéria-prima é natural (no lugar de in-
gredientes petroquímicos, os tensoativos
derivam de açúcar de beterraba e de óleo

Produtos da
Method: o design
das embalagens
fez toda a diferença
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de amêndoa) e a concentração dos pro-
dutos é maior do que a média encontra-
da na concorrência, para justificar o pre-
ço de 15% a 20% superior.

No início, os dois empreendedores
visitavam pessoalmente lojas e super-
mercados em São Francisco para mos-
trar suas criações. A primeira venda
eles nunca esqueceram. Era fevereiro
de 2001 quando um mercadinho fez

um pedido para o dia seguinte. Ryan e
Lowry só tinham protótipos. Não havia
uma linha de produção em funcionamen-
to. Os dois saíram ensandecidos à cata dos
amigos e parentes a quem haviam confia-
do amostras para testes. Completaram as
embalagens já usadas com o líquido de ou-
tras e fizeram a entrega no tempo certo. Se-
guiram batendo de porta em porta, pros-
pectando novos clientes.



Logo a dupla concluiu que não iria
muito longe com aquele esquema ama-
dor. O primeiro passo foi contratar um
executivo experiente. Recrutaram Alastair
Dorward, que trabalhou como consultor
da Bain & Company na área de varejo. O
segundo foi terceirizar a fabricação, o en-
vase e a distribuição. Assim, os dois pode-
riam se concentrar no que sabiam fazer
melhor — criar novos produtos. Hoje, a
Method tem apenas 45 funcionários e tra-
balha com mais de 50 fornecedores, que
também fazem a distribuição.

O passo mais difícil era convencer a
Target, sexta maior rede de supermerca-
dos dos Estados Unidos, com l 433 lojas,
a comercializar a linha Method. A Target
é conhecida por oferecer produtos arro-
jados e capitalizar a tendência de dar es-
tilo a produtos massificados. Para entrar
numa rede com essas características, Ryan
e Lowry precisavam de um nome de pe-
so na área de design que desse respaldo à
marca. Concluíram que esse nome era
Karim Rashid, designer de
cadeiras e acessórios de co-
zinha com serviços presta-
dos também a grifes italia-
nas de moda Prada e Arma-
ni. Mandaram um e-mail
provocativo para Rashid:
"Procuramos um gênio ca-
paz de reinventar esse ícone
que repousa em todas as pias
da América. Será você nos-
so gênio?" Rashid aceitou o
desafio e criou uma garrafa
fluorescente que lembra um
enorme peão de xadrez. Ain-
da em 2001, os peões já or-
navam as prateleiras de al-
gumas lojas Target.

Ryan e Lowry sabiam que
tão ou mais difícil quanto fu-
rar o cerco de um mercado
consolidado é manter-se vi-
vo nele. Não tardaram a sur-
gir concorrentes com emba-
lagens simpáticas e fragrân-
cias naturais semelhantes às
da Method. A empresa tenta
manter a vantagem compe-
titiva surpreendendo o con-
sumidor e lançando produtos novos. Faz
isso com enorme velocidade. Enquanto as
gigantes não demoram menos do que um

Rashid (acima) e loja da Target:
contratação de um designer famoso
para entrar nos supermercados

ano para fazer um lançamento, a Method
leva poucos meses para transformar uma
idéia em realidade. Seus últimos lança-
mentos formam uma linha de aromatiza-
dores de ar que lembram peças de museu
de arte moderna. "Podem muito bem fi-
car do lado de um vaso de flores no ba-
nheiro", diz Rashid.

Um dos pontos de acerto da Method
está em reconhecer rapidamente quando
as novidades do design foram além do que
os usos e costumes dos consumidores po-
dem aceitar. Quando um produto não é
bem recebido, é adaptado instantanea-
mente ou substituído. "Errar faz parte do
jogo", diz Lowry. "Nosso trabalho é diag-
nosticar rapidamente o erro e corrigi-lo."
Tempos atrás, Rashid inventou uma em-
balagem de sabão líquido para lavagem de
roupa que, ele acreditava, encantaria o con-
sumidor. Era pequena, ergonômica e ti-
nha uma válvula que permitia a saída de
uma quantidade fixa do produto. Os con-
sumidores abominaram a novidade. A Me-
thod descobriu que eles estão acostuma-
dos a controlar a quantidade de sabão que
jogam na máquina de lavar de acordo com
o teor de sujeira impregnado no tecido. A
embalagem imediatamente ganhou uma
válvula tradicional e o sabão hoje é um dos
carros-chefe da empresa. •
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