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Técnica nº 3 – Associação de Ideias 

 

Permitir que a mente faça associações livres de palavras, conceitos e 

objectos pode gerar rasgos de criatividade. Recentemente, a marca de sopas 

Campbell utilizou esta técnica para desenvolver uma nova linha de produtos. 

Começou com a palavra “manusear”. Surgiram associações com as palavras 

“utensílio” e “garfo”. Houve quem fizesse piadas sobre comer a sopa com um 

garfo e quem reflectisse sobre o facto de isso só ser possível se a sopa instantânea 

tivesse grandes pedaços de vegetais ou de carne. Foi assim que surgiram as sopas 

com pedaços Campbell’s Chunky. 

 

Exercício Numero 3 

Para aumentar a linha de produtos da marca Ovopor. Começar com a 

palavra água 

 

 

Solução para o problema: 

Solução nº1 

 

Água 

 

 Casca de Ovo 

   

 Membrana da Casca do Ovo 

  

 Extracção 
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 Colagénio 

   

  Produtos de Cirurgia/ Produtos Cosméticos 

 

 

A empresa Ovopor que se dedicava à venda de ovos, (presume-se) para pastelaria, pensaram 

noutra forma de rentabilizar os ovos que eram utilizados para a confecção dos Bolos. Assim 

surgindo a ideia do fertilizante que já se  explicou pensaram ainda que da casca do ovo ainda 

poderiam tirar algum proveito.  Após vários estudos que comprovam a existência de cerca de 

10% na membrana da casca do ovo , passa-se à sua extracção em 3 fases distintas: 

Utilização da água  para lavar bem as cascas dos ovos 

Separação da membrana da casca 

Extracção do colagénio da membrana 
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Lembraram-se que havendo excesso de resíduos de ovos, toneladas de cascas, havia a 

necessidade de valorizar esses mesmos resíduos. Transformá-los em produtos diferentes.  

A ideia de aumentar a linha de produtos aliado a evitar problemas ambientais, os proprietários 

decidiram fazer uma empresa paralela à existente. 

Utilizando bastante água para lavar todas as cascas de ovos que iriam ser utilizadas, para a 

elaboração do novo produto. Estas seriam bem secas, e trituradas até fazer pó da casca de 

ovo. Ou seja o pó da casca de ovo como fonte de cálcio. Seria então FERTELIZANTE NATURAL 

para plantas e culturas naturais ou biológicas. 

 Inserido em latas de 0,5Kg para utilização doméstica e aqui num litro de água uma medida de 

cálcio e regar-se-iam as plantas, vasos domésticos. 

 Para uso agrícola, seriam latas de 2Kg a 10Kg e seria utilizado directamente na terra (tipo 

espalhar adubo industrial) e posteriormente regado. 

Teríamos então um novo produto, Fertilizante de plantas e culturas naturais. Simultaneamente 

cuidados ambientais na recolha dos resíduos (cascas de ovo) e teríamos também culturas 

naturais o que não saturaria os campos agrícolas, haveria um melhor ambiente, e melhor 

saúde pública. 

Então temos:  

Água 

 

                       Casca de Ovo 

      

        Secagem 

                                                              Trituração 

 Fertilizante natural para plantas e culturas agrícolas  

 

 

 


