
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: SISTEMA DE PINTURA DE LOGOMARCATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: ENGENHARIAS E ARQUITETURAÁREA: 

SUBÁREA: ENGENHARIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE HORTOLÂNDIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): WELLINGTON RODRIGUES DE SOUZA, EDINEIA SILVA DE OLIVEIRA, SABIANA
HILDEBRANDO MONTENEGRO
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ALEX CANDIAGO, EDUARDO CÉSAR DOS SANTOSORIENTADOR(ES): 



             Sistema de Pintura de Logomarca      

 

1. Resumo 

A Logomarca é a representação gráfica através de símbolo do nome de uma 

empresa definindo a sua identidade visual. Sendo vista como uma característica 

e também vem carregada de atributos e conceitos pré-determinados a um 

público alvo. Tem como objetivo facilitar o seu reconhecimento qualitativo entre 

os compradores. Esta logomarca será grafada em laminas de serra-fita com tinta 

apropriada ao material a ser impresso sendo este definido por diversos tipos de 

metais os quais determina o diferenciado tipo de impressão e este se fará de 

forma continua e automática na realização do corte e modelagem da mesma. 

Com a impressão da logomarca neste material busca-se como resultado 

evidenciar o nome e a qualidade do produto a ser comercializado. 

 

2. Introdução 

Este trabalho será desenvolvido com intuito de implantar no processo de 

produção, um nome ou logomarca do produto no processo de corte de lâmina de 

serra fita. Busca-se desenvolver um equipamento de pintura, que vai funcionar 

de forma continua usando o sistema de tração de uma máquina de corte vertical. 

O departamento técnico da produção será responsável, por todas as etapas e 

desenvolvimento do projeto. Como será desenvolvido um novo produto, não foi 

possível prevê os tipos de ferramentas ou equipamentos, a ser usados para 

alcançar o objetivo final. A função do equipamento será imprimir ou marca a logo 

marca, da empresa no produto final durante o processo de fabricação. Este 

equipamento será implantado, entre dois processos já existem em nossa linha 

de produção. Esta nova abordagem na implantação, deste procedimento visa 

alcançar uma confiabilidade dos nossos clientes em relação aos nossos 

produtos. O custo inicial do equipamento será de aproximadamente de R$300,00 

reais para a material prima do protótipo, o produto usado nos equipamentos não 

causara danos ao meio ambiente.  Em um mercado competitivo, os índices de 

confiança dos clientes em relação aos produtos estão sempre em evidencia e a 

logomarca para alguns clientes específicos, tem uma referência ou um conceito 

que pode fazer a diferença na hora de compra e vender. 
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3. Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo identificar todas as peças, durante o processo 

de corte com a logomarca da empresa.  Observado as imagens abaixo de 

grandes marcas no mercado nacional e internacional, a ideia é desenvolver um 

elemento de identidade visual da empresa e através dele que a empresa será 

identificada em qualquer lugar, independente do conceito gráfico em que está 

inserida. De um ponto de vista geral, a marca pode ser conceituada como a 

conexão entre uma empresa, sua missão, valores, visão e consumidores. 

Segundo o autor e professor Philip Kotler, conhecido como o “pai do Marketing 

moderno”, a marca tem até seis níveis de significados, que são: benefícios, 

atributos, valores, personalidade, cultura e usuário. 

 

4. Metodologia. 

Este projeto será desenvolvido a partir de um protótipo e terá um custo 

aproximado de R$ 300,00 reais. Sendo o operador e responsável pelo projeto 

devera desenvolver uma metodologia partindo de um desenho gráfico para 

orientação básica no desenvolvimento. As ferramentas como máquina de solda, 

dobradeiras, ferramentas de corte e trena serão usadas na produção e 

realização, materiais básicos na execução. Para custos mais baixos o processo 

será implementando um sistema de pintura (pulsão) no último cilindro para 

impressão da logomarca. 

  

5. Desenvolvimento 

A parti do departamento técnico de produção, observamos que para evitar gastos 

podemos no próprio processo, instalar (embutir) um sistema de marcação de 

logomarca a fim de estabelecer conexão aos produtos. Existe um sistema de 

cilindro que segura a chapa para evitar cortes errados, nesse mesmo ponto far-

se-á o sistema de marcação da logomarca, usando a própria trava do cilindo 

para marcar a chapa (pulsão) no caso de pintura poderemos travar e pintar, 

colocando um processo de aquecimento por iluminação para secagem da tinta 

que ao sair não sofrerá borrões. Com isso sempre poderá obter-se o controle de 

qualidade desses materiais. 
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6. Resultados Esperados 

Ao notar que os esforços com qualidade não tinham a serventia adequada, e 

após a venda o produto perdia-se a identidade da empresa produtora. Visto isso 

não se aplicaria a devido suporte técnico pois não se tinha a possibilidade de 

saber a fonte produtora do material. Com base nesta estrutura aplica-se a 

identificação de fácil acesso para tais suportes, sejam eles substituição de 

produtos defeituosos ou instalação correta conforme normas técnicas. Espera-

se, com esse projeto visar a melhoria do processo pois não só as empresas 

poderão ter um controle de sua matéria prima mas também otimizaria todo 

processo. 
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