
Cadê a ousadia?
Design menos comportado ainda é avis rara no setor de home care

ao, os produtos na foto abaixo não
são cosméticos. São detergentes
para louças da americana Method,
empresa criada há sete anos com o

seguinte princípio: levar inovação em design
aos produtos de limpeza doméstica. Os funda-
dores do negócio, Eric Ryan e Adam Lowry,
dois jovens universitários, tiveram a ideia ao
reparar como muitos consumidores - eles
próprios, inclusive - sentiam-se constrangidos
em deixar lava-louças, limpadores, desinfe-
tantes e itens que tais à mostra nas suas casas.
Carrancudos, parecendo produtos tóxicos, os
frascos desses produtos invariavelmente aca-
bavam escondidos em armários ou "varridos"
para debaixo das pias.

Lançando mão de produtos com fórmulas
biodegradáveis, acondicionados em embala-
gens que tranquilamente passariam por obras

de arte moderna (algumas delas, como as que
são abaixo reproduzidas, projetadas pelo bada-
lado designer egípcio-inglês Karim Rashid), a
Method não pára de crescer em vendas e em
admiradores.

Uma iniciativa desse género seria bem-
recebida no Brasil? "É o tipo da pergunta de
um milhão de dólares", brinca Beto Almeida,
diretor de criação da consultoria de marca
Interbrand. "Fabricantes provavelmente a con-
siderariam um passo muito adiante", diz ele,
"ainda mais sem pesquisas ou casos de mer-
cado sinalizando chance de sucesso". Para
Almeida, embora o asseio do lar seja um aspec-
to fortemente valorizado pelos brasileiros, o
mercado interno vive um estágio aquém do
dinamismo de outros países, e por isso dificil-

mente comportaria produtos
e marcas com propostas

EMPATIA

Desenhados por Karim
Rashid, frascos da
Method visam criar
vínculos emocionais
entre consumidor e
produtos de limpeza
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mais emocionais e menos funcionais, como já
ocorre no mercado de cosméticos.

Custo prepondera
Embora o status quo do ramo de produtos de
limpeza refreie ações mais ousadas de emba-
lagem, António Muniz Simas, sócio-diretor da
consultoria de marca e de design de embala-
gens DIL Brands, vê no setor um processo de
amadurecimento, ainda que lento. Simas lem-
bra que, até poucos anos atrás, o substantivo
"design" soaria alienígena a muitos fabricantes
de home care, tirante as multinacionais da área.
"Hoje os industriais desse segmento estão mais
conscientes dos benefícios do bom design, mas
o custo de produção, no caso dos invólucros,
ainda prepondera bastante."

A DIL Brands foi a responsável pela refor-
mulação estrutural do indefectível frasco "caixa
d'água" do limpador multiuso Veja, da Reckitt
Benckiser, cerca de dois anos atrás. Com ideias
da consultoria desenvolvidas em softwares
de modelagem tridimensional, o recipiente
ganhou uma silhueta mais ergonómica e futu-
rista. Simas tenta resgatar da memória outros
recentes projetos de embalagem executados
para produtos nacionais de limpeza doméstica,
mas conclui que o de Veja foi o único.

Na Interbrand, que recentemente criou for-
mas e grafísmos das embalagens dos limpado-
res Assim Limpeza Pesada e Assim Limpeza
Perfumada, da Hypermarcas, o projeto estrutu-
ral para a praia do home care não é usual. "É
mais tailor-made", diz Beto Almeida. "Como

são basicamente vendidos em supermercados,
ambiente onde o formato da embalagem pode
ser um diferencial competitivo, o design precisa
ser mais valorizado por esses produtos", enten-
de Simas. Como mostra o caso da Method,
embalagens com visuais menos conformados
podem ser valorosas aliadas para marcas novas.
Podem, acima de tudo, mudar o estado anímico
desse mercado, não sem razão visto por muitos
consumidores como "estagnado", como alerta
uma recente pesquisa nacional, discutida nas
páginas que seguem. (GK) ÍH
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Text Box
Fonte: Embalagemmarca, ano. 8, n. 95, p. 44-46, jul. 2007.




