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SISTEMATIZAÇÃO DE IDEIAS DE NEGÓCIO ASSOCIADAS À APICULTURA

Ideia inovadora - PELÍCULA ALIMENTAR ECOLÓGICA FEITA DE CERA DE

ABELHAS

1. Resumo da ideia de inovação

Cerca de 25% do mel consumido na Europa é utilizado como

ingrediente em produtos alimentares. Embora o mel não seja um

ingrediente inovador em si mesmo, as indústrias de alimentos e

bebidas desenvolvem produtos inovadores a partir do mel, como

ingrediente para snacks (doces salgados), infusões prontas a beber

e cereais. A valorização da apicultura na região poderá passar por

encontrar soluções de inovação e estabelecer mecanismos de

colaboração que permitam o empreendedorismo e a criação de valor em torno deste

recurso. O maior potencial de inovação poderá advir da utilização da cera, para formular

novos produtos ecológicos, com uma matéria-prima natural e reutilizável.

Considerando a necessidade urgente da redução do plástico e a consequente preocupação e

tendência dos consumidores, para a escolha de alternativas mais ecológicas, e considerando

que num futuro próximo, a regulamentação europeia poderá ser muito mais rigorosa na

matéria que respeita ao uso dos plásticos, são necessárias alternativas naturais e

sustentáveis para o embalamento dos produtos. Por outro lado, também se verifica

atualmente uma maior tendência de mobilidade e de comer fora de casa, mas levando a sua

própria comida, o que aumenta a necessidade de embalar os alimentos. O produto aqui

apresentado é uma solução que se enquadra perfeitamente nas tendências futuras descritas.

Esta ideia propõe o desenvolvimento de películas alimentares aderentes, produzidas a partir

da cera de abelha. Estas películas são usadas para cobrir alimentos, protegendo-os de forma

segura e ecológica. Ideal para proteger lanches e snacks rápidos, a transportar, são também

úteis em casa, como forma de cobrir e proteger alimentos. As películas podem ter padrões

que as tornem mais atrativas e identificáveis com a região, como por exemplo, os padrões de
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tecelagem e mantas tradicionais do Baixo Alentejo, para uma clara diferenciação do

produto/região. Outro aspeto importante é a necessidade de assegurar diferentes tamanhos

e formatos dos panos, de forma a cobrir diferentes necessidades de uso. Os panos de cera de

abelha são uma alternativa natural com elevado potencial ecológico e estético.

2. Categorização da ideia de inovação/Etapa de processamento na cadeia de valor

Inovação de produto: O produto em si já existe. No entanto, este produto ainda não foi

produzido e comercializado profissionalmente na região com elevados padrões de qualidade

e design, que o tornem mais atrativo.

3. Necessidade que é satisfeita pela ideia

A ideia satisfaz a necessidade urgente de encontrar alternativas de embalamento mais

ecológicas e biodegradáveis, que possam reduzir o elevado número de embalagens plásticas

utilizado atualmente. Ao nível do B2B há um potencial para esta ideia. A procura de soluções

de economia circular e de utilização de materiais ecológicos é elevada. Este tipo de material

substitui películas de plástico, e pode ser usada ao nível das lojas de produtos biológicos,

mas também ao nível B2C, diretamente ao cliente final, nomeadamente em vendas on-line.

Num caso ou outro, um design e marketing profissional é central, pois sendo a produção

muito fácil de copiar, a diferenciação neste caso deveria surgir pelo uso de padrões

diferenciadores.

4. Prova de Tecnologia e/ou de conceito

Existem diversas empresas com este produto. Deixam-se os links de algumas empresas de

referência:

https://innovationorigins.com/start-up-of-the-day-environmentally-friendly-cling-foil-made-f

rom-beeswax/
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https://innovationorigins.com/start-up-of-the-day-environmentally-friendly-cling-foil-made-from-beeswax/
https://innovationorigins.com/start-up-of-the-day-environmentally-friendly-cling-foil-made-from-beeswax/
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https://peelo.store/en/pages/voskove-obrusky-vceli-obal-zakazkova-vyroba?gclid=CjwKCAjw

qIiFBhAHEiwANg9sznffbj_E3V4EQ4iVT_eZsZzg7Nt3ahOgwqs_KlNAMOE_qbyZYdk0GxoColYQ

AvD_BwE

 

5. Desenvolvimento das etapas necessárias para implementação do processo.

Etapa 1: Definir quais as necessidades do cliente que esta ideia satisfaz, que necessidades

ambientais ou sociais esta ideia satisfaz, tendências atuais do mercado, análises da

concorrência.

Realização de estudo de mercado.

Etapa 2: Análise do modelo de negócio

Determinação dos custos de investimento e estruturas de receitas relevantes e

desenvolvimento de um modelo empresarial viável;

Planeamento e cálculo de custos (incluindo design, marca, comunicação, marketing,

produção, embalagem...);

Avaliação, análises SWOT.

Avaliação e interpretação dos resultados da etapa 1 &2. Decisão sobre a viabilidade.

Etapa 3: Teste de conceitos, para verificar a viabilidade do conceito: Fase piloto de

lançamento no mercado

Desenvolvimento de marca, design de marca

Introdução de teste a um grupo-alvo

Determinação do preço

Avaliação dos resultados da fase piloto e adaptação do modelo de negócio, concepção,

embalagem, preços e canais de distribuição/marketing
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6. Recursos necessários

Recursos humanos: 1 gestor de projeto;

Desenvolvimento do design de produto (formatos e padrões);

Desenvolvimento de marca (custos externos);

Produção de protótipos (unidade de produção ou por adjudicação externa);

Avaliação e interpretação dos resultados da etapa

Decisão sobre a viabilidade e lançamento no mercado do modelo de negócio

O grau de equipamento necessário para a produção será definico em função do tipo de

empresa. Se for o próprio apicultor, será necessário, os equipamentos para a extração da

cera (cerificador, sistema de água quente os sistema de vapor) e para a obtenção de ceras de

opérculos (prensa, centrifugador de opérculos, etc.). Será ainda necessário a higienização da

cera (purificação e esterilização).

Se o projeto incluir apenas a fase da moldagem das ceras, será necessário o equipamento

para moldagem.

Desenvolvimento de Página web para vendas.
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