
m dos temas mais comentados atualmente é Inovação. Mas o que é Inovação?
Onde ela se aplica? No meu departamento? No dia-dia? A resposta é: no seu

cotidiano, transformando crises em oportunidades, problemas em vantagens.

As escolas, as academias, as revistas, os carros, as casas, os objetos e os processos,
as formas de trabalho... tudo evolui. Precisamos questionar, cada vez mais, o "PARA
QUE?" Experimente questionar algumas das suas tarefas e se surpreenda ao não reali-
zar alguma delas ou ao fazê-las de forma diferente.

Todos os seres humanos são cria-
tivos, mas alguns não exercitam esta
competência. Procure ler mais, in-
clusive coisas diferentes, estudar
outras línguas, fazer outros cami-
nhos, visitar outros lugares, usar ou-
tras roupas, experimentar outros sa-
bores, ousar um pouco, deixando que
a crença do possível supere o medo
de errar.

Precisamos distinguir criativida-
de de inovação: a p r imei ra gera
idéias, a segunda, produtos, negóci-
os. Inovação é a aplicação das idéias
resultando numa solução.

O conhecimento é cinético, as-
sim só nos resta testar limites e pos-
sibilidades, sempre se pode avançar
um pouco. Obviamente, com tantas
mudanças de comportamento, as
embalagens e as indústrias deste se-
tor também precisam evoluir. Quem
busca apenas copiar o que outros fi-
zeram ou fazer um pouco mais ba-
rato está fadado a ser mais o barato
e copiado por outro que também
pode fazer mais barato ainda.

Inovar gera produtos c serviços
mais competitivos. Seu cliente ou
consumidor sempre o aval iará e
comparará com seus concorrentes e
substitutos daqui e do mundo, o jogo
agora é global.

Viajar e conhecer outras culturas,
outros mercados é apenas para esta-
belecer o piso, não o limite, quem
procura visitar uma feira para copiar
ou fazer algo mais "baratinho", será
o mais "baratinho". Precisamos co-
nhecer o que existe para não nos ba-
searmos nas soluções já encontradas
e não corrermos o risco de criarmos
o que já foi inventado, economizan-
do assim etapas e aumentando a ve-
locidade da nossa própria evolução.



Philip Kotler fala "A sobrevivên-
cia das empresas reside na sua capa-
cidade de inovação e diferenciação
por meio das novas Marcas, concei-
tos e embalagens"

E diante do novo cenário mundial
de globalizações, fusões , aquisições,
novos hábitos e novas situações de
consumo, tornou-se fundamenta l a
busca por inovações como alavanca
para expansão e crescimento, pois au-
menta a competitividade!

No caso específico de embalagens,
inovações abrem espaço para elevar
o preço e ampl ia r as margens de
ganho, uma vez que o consumidor irá
reavaliar a relação custo-bencfício do
produto em questão.

Existem enormes oportunidades
para aplicarmos os conceitos de ino-
vação no nosso setor. Podemos:
• Trabalhar por redução de custos;
• Diferenciação por apresentação;
• Agregar serviços, conveniência, sta-
tus, valor.

O fan tás t i co exemplo chinês esta
em pauta, não se trata apenas de ten-
tar reduzir custos, diminuindo espes-
sura , peso, mas de encontrar outras
soluções realmente impactantes. O
exemplo da água que saiu da garrafa
PET para uma solução form fil l seal
é um excelente exemplo.

Porém, mesmo em escala menor,
digo sem investimos em equipamen-
tos ou linhas novas, podemos sempre
melhorar uma embalagem, tornan-
do-a mais conveniente ao consumi-
dor em algumas das suas e t apas ,
usando soluções de outras categorias
ou incluindo um acessório. Aqui um
bom exemplo é o do molho de salada
que incorporou um spray para apli-
cação.

Convém lembrar também que a
vontade é definida pela alma, a de-
cisão pela mente e a ação pelo cor-
po, mas a sustentação é dada pela
alma, mente e corpo, juntos!

Assim, desejo aos que começarem
a prat icar inovação: saúde, sorte e
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