
design x suj eira

A Method revoluciona o segmento
de limpeza com posicionamento
inovador, design arrojado e
produtos ecologicamente corretos



Uma idéia na cabeça e algumas economias. Foi assim
que, em 2000, os amigos de infância Adam Lowry e Eric
Ryan fundaram a Method - empresa de produtos de
limpeza que não agridem a natureza e têm embalagens
com um design realmente inovador. Tudo começou
um ano antes, numa manhã gelada em São Francisco,
nos Estados Unidos, quando eles se reencontraram
após anos afastados. Insatisfeitos com o rumo de suas
carreiras, resolveram investir nesse segmento - que,
tão sem charme e dominado por grandes corporações
mundiais, condenava detergentes e demais apetrechos
de combate à sujeira a permanecerem sob a pia ou
escondidos na despensa.

Os dois constataram que algumas marcas de
produtos mantinham a mesma cara desde a época
em que foram criadas, há décadas. Foi aí que a dupla
percebeu um nicho que poderia ser preenchido
com produtos eficientes e de design encantador.
E o melhor: seriam lançados com um argumento
ecologicamente correto. A tarefa não parecia
das mais difíceis para eles. Afinal , Adam Lowry
é engenheiro químico, e Eric Ryan, publicitário.
Ambos possuem experiência em grandes empresas,
respect ivamente no desenvolvimento de produtos
que não agridem a natureza e na consolidação de
marcas.

Mas para que a nova marca tivesse um apelo forte, eles
perceberam que ela não deveria competir apenas no
design e na eficiência. Teria que redefinir a linha entre
limpeza e sujeira, oferecendo uma experiência prazerosa
e deixando a casa com deliciosos e diferentes aromas,
entre eles, pepino, limão e o exótico ylang-ylang.

Para ajudá-los a entrar nesse mercado concorrido, em
2001 os amigos convidaram nada mais nada menos do
que o designer Karim Rashid. "No verão de 2001, Eric
e Lowry enviaram um e-mail para Rashid perguntando
se ele não queria ser o gênio criativo da Method na área
de design e realmente fazer a diferença", conta Lindsay
Balton, assessora de imprensa da empresa.

Eles apostaram na criatividade de Rashid para levar os
inovadores produtos da Method às gôndolas de grandes redes
como a Target - que não aceita produtos que não tenham
um excelente apelo de vendas, sobretudo visual. Considerado
o papa do design de interiores, produto, moda e arte (veja
box), Karim Rashid é conhecido por suas criações sensuais e
de traços extremamente modernos. Desafiado pela Method,
o designer - que já assinou peças para Alessi, Umbra e
Prada, entre outras marcas - criou uma embalagem de sabão
semelhante a um peão de xadrez. O sucesso foi absoluto.

Com o crescimento do negócio, os amigos de infância
alugaram um escritório e, para tornar a empresa mais
profissional, contrataram o executivo Alastair Dorward
(ex-consultor de grandes empresas e que, anos antes,
havia vetado Eric para uma vaga de emprego). Por
sugestão de Dorward, terceirizaram a fabricação, o
envase e a distribuição. Bingo!

Era dada a largada para um negócio que hoje é o
sétimo que mais cresce na América, lança mais de
130 produtos e fa tura 32 milhões de dólares por
ano e tem incomodado gigantes como Procter &
Gamble, Unilever e Clorox por sua agilidade em
inovar ou subst i tuir produtos que não agradam
seus consumidores.



Desde que o excêntrico Karim Rashid aceitou o desafio
de Lowry e Ryan, em 2001, os executivos não pararam
de inovar, nas embalagens e nos produtos. Tudo
porque a Method não está calcada apenas no design
de suas embalagens práticas e funcionais. Sua filosofia
fica evidente no slogan "People against dirty" (gente
contra a sujeira). A sujeira aqui não é compreendida
apenas como a que é encontrada em casa.

Eles consideram sujo tudo o que agride a natureza e o
que é não é esteticamente atraente. Por exemplo: realizar
testes em animais, criar produtos tóxicos e que poluem
o ambiente, assim como lançar detergentes e sabão com

embalagens que não são recicláveis. "A casa é um lugar
interessante e emocionante, mas os produtos usados para
cuidar desse espaço não eram atraentes e freqüentemente
eram tóxicos", afirma Eric.

Por isso, a proposta da Method é usar fórmulas com
ingredientes biodegradáveis e óleos naturais, como
soja, coco e palma. Lowry explica que "o objetivo é
tornar a empresa totalmente sustentável até 2020".
Nada mais atual, oportuno ou em consonância com a
onda verde - que privilegia produtos ecologicamente
corretos para consumidores cada vez mais exigentes
nesse aspecto.



C A S E M E T H O D / E U A

Design, o diferencial - Rashid permaneceu à frente da
área de design da Method por mais cinco anos. Nesse
período, criou peças que se transformaram em ícones da
empresa na área de embalagens, ajudando a difundir o
nome Method por quase todos os continentes. Um dos
exemplos mais famosos é o sabão para lavar pratos, cuja
embalagem lembra um pino de boliche.

No lugar de Rashid, entrou seu discípulo Joshua Handy
(que trabalhou para ele no escritório de Nova York).
Josh, como é conhecido na Method, tem trabalhado
com design de produtos nos últimos 14 anos, rodando
mais de quatro países. O discípulo ainda não superou o
mestre, mas já mostrou a que veio, tendo conquistado
recentemente prêmios nacionais e internacionais na área
de design pela criatividade de suas peças para a Method.

O resultado até este momento é excepcional. Sua marca
de produtos premium, que são 20% mais caros do que os
disponíveis no mercado, está presente em mais de 25 mil
pontos-de-venda dos Estados Unidos, Canadá e, mais
recentemente, Reino Unido. Além disso, conquistou
definitivamente espaço nas grandes redes, como Target,
Gristede's, Waitrose, Shoppers Drug Mart, Wegmans,
Costco, Duane Reade e John Lewis.

Tudo porque Ryan e Lowry apostaram em um
posicionamento diferente para seus produtos e
acreditaram no design como uma importante
ferramenta para seduzir o consumidor, cansado de
peças que careciam de beleza e de charme. Segundo
Eric, o sucesso é "resultado do casamento harmonioso
entre o estilo e a qualidade do produto". '

Produtos premium, 20% mais caros do que os disponíveis no
mercado, estão presentes em mais de 25 mil pontos-de-venda dos
Estados Unidos, Canadá e, mais recentemente. Reino Unido



Designer único

Inventivo, provocador. Essas duas palavras podem definir

bem o estilo de Karim Rashid. Meio inglês, meio egípcio, o

designer possui mais de 2.000 produtos no mercado'e nada

menos do que 70 projetos espalhados por restaurantes,

bares e hotéis ao redor do mundo. Alguns, em museus

como o Victoria e Albert, em Londres, e o MoMa, em Nova

York - o mais recente é uma lixeira da Umbra, que desde

2005 faz parte do acervo permanente desse museu.

Nascido no Cairo e criado no Canadá, ele se formou em

design industrial na Universidade de Carleton, em Ottawa,

e seguiu depois para a Itália afim de continua r seus estudos

com Caetano Pesce e Ettore Scottsass. Na volta aos Estados

Unidos, montou um estúdio em Nova York, de onde saíram

criações para algumas das mais importantes empresas

modernas. Vencedor de diversos prêmios internacionais

nas áreas de arquitetura, interiores e design, o inquieto

Rashid pesquisa e desenvolve com rapidez e fluidez, como

seu pai fazia em sua infância (o pai era um criativo, que

confeccionava de roupas a peças de mobília).

O designer se orgulha de fazer peças de qualidade

acessíveis às massas, sobretudo na área de serviço - para a

qual parece ter uma predileção momentânea."Assim como

móveis e outros artefatos, objetos usados para limpeza

deveriam ser visíveis e celebrados em nosso espaço, ao

invés de escondê-los em um armário", declarou ele em seu

site no Brasil, sobre um aspirador de pó portátil que criou

recentemente. Até em terras brasileiras ele já mostrou

seu talento. Quem não se lembra do hit que foi a linha

Aranha, que leva seu nome, criada para a Melissa, marca

da Grendene? Este é Karim Rashid, um homem múltiplo

- como seu talento.

Para saber mais sobre a Method:

www.methodhome.com
www.karimrashidbrazil.com

Rashid e duas de suas criações para a Melissa: inventivo e
provocador são duas palavras que definem esse designer meio
egípcio, meio inglês

ecarvalho
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