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Introdução 

A personalização de papel abriu novas expectativas em festa infantil, as 

lembrancinhas não são mais apenas pintadas ou decoradas com um certo 

personagem, mas sim com nome e idade da criança, assim deixando as 

lembrancinhas totalmente personalizadas e exclusivas para aquela criança. 

Para a criação dos personalizados, foi utilizada a impressora de corte Silhouette 

Cameo. Com isso, tem se uma vantagem de cortar diferentes modelos de 

embalagens, conforme pedidos dos clientes, as montagens das artes são realizadas 

no Stúdio Silhouette, um “software” próprio da impressora, similar a um “photoshop”, 

onde é feito todas as modificações e alterações dos projetos. 

No presente trabalho foi levado em consideração opiniões de autores como Ricca 

(2004), que relata sobre o atual mercado de trabalho, Chiavenato et al. (2003) expõe 

seus conhecimentos sobre análise “SWOT”, detalhando sua utilização como 

estratégia empresarial e o SEBRAE que destaca a situação de personalizados para 

festas infantis comercializados no Brasil. 

O objetivo do trabalho é utilizar métodos para empreender com uma impressora de 

corte no segmento de papelaria personalizada, com isso buscar um crescimento 

financeiro para o negócio, tornando-o rentável. Utilizando métodos como Análise 

SWOT, 4P’s e Fluxograma de Processo Sob Encomenda. 

 

METODOLOGIA 

Ricca (2004) visa que para se destacar no mercado é necessário oferecer produtos 

de melhor qualidade a preços mais competitivos. O que se nota uma preocupação 

em compreender as necessidades e exigências do mercado, para poder se destacar 

entre seus concorrentes atuando pela melhor estratégia empresarial.  

O atual trabalho refere se em uma comercialização no segmento de personalizados 

em papel no qual seu objetivo é se manter no mercado de atuação. Utilizando como 

principal ferramenta a impressora Silhouette Cameo.   

Outro ponto de vista dos autores Chiavenato et al. (2003) expõe como estratégia 

externa antecipar oportunidades e ameaças para a concretização da visão, missão e 

dos objetivos do projeto, como por exemplo: 

Missão: Atender as necessidades e desejos dos clientes, tornando os seus sonhos 

em realidade, através de qualidade e comprometimento.  
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Visão: Ser a melhor empresa do mundo no ramo de personalizados. 

Valores:  

1. Único 

2. Responsabilidade 

3. Qualidade  

4. Comprometimento  

5. Pontualidade 

6. Diversidade 

Objetivos: Aumento de vendas e crescimento, reconhecimento no mercado.  

Metas: Vender ao menos 5 mil itens nos primeiros 3 anos. 

Desenvolvimento 

No desenvolvimento do trabalho abordamos os seguintes temas: desenhos técnicos, 

componentes críticos, definição de custos e processos de produção, avaliação 

financeira e econômica do projeto, análise de valor, análise de venda e demanda, 

marketing e monitoramento do cliente. 

Resultados Preliminares 

Revisamos nosso layout e estudamos a disposição e alocação das pessoas, móveis, 

ferramentas, maquinários ou áreas, dentro de uma metodologia aplicada, utilizada 

nas organizações com o objetivo de aperfeiçoar os recursos disponíveis, ganhando 

agilidade, facilitando as atividades e diminuindo os custos nos processos. 
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Com base no “layout”, abaixo estão detalhadas cada etapa do processo, com os 

equipamentos a serem utilizados em cada tarefa.  

 

 

Referência bibliográficas  

SEBRAE. Previsão de demanda dos consumidores: como fazer? Disponível em: < 

http://blog.sebrae-sc.com.br/previsao-de-demanda/> Acesso em 22 de março 2018  

 

SILHOUETTE BRASIL. Disponível em:< http://www.silhouettebrasil.com.br/ > Acesso 

em 14 de março 2018 

Item Processo Equipamento Descrição 

1 

Estoque de Matéria 

Prima 

Estantes/Caixa 

organizadora 

Ambiente onde ficam armazenados os papéis 

de várias cores e gramaturas. 

Estoque de Insumos 
Estantes/Caixa 

organizadora 

Ambiente onde ficam armazenadas as 

lâminas, base de corte, colas, fitas e alguns 

modelos de embalagens primárias. 

2 Criação da Arte 
Computador/Estúdio 

Silhouette 

Setor onde nascem os projetos conforme 

especificação do cliente. 

3 Impressão Impressora 
Após a criação do projeto, o mesmo segue 

para o processo de impressão. 

4 Corte 
Impressora 

Silhouette 

Quando o papel já estiver impresso, passa 

para a máquina de corte, que funciona como 

uma plotter, sendo necessário fazer ajustes a 

cada troca de gramatura. 

5 Inspeção Régua 

A inspeção é realizada no decorrer do 

processo produtivo e é realizado uma 

amostragem no estoque de produto acabado. 

6 Embalagem - 

Após passarem pela inspeção, são levadas 

para o setor de embalagem e ficam 

aguardando a retirada pelo cliente. As peças 

não conformes são descartadas. 

http://blog.sebrae-sc.com.br/previsao-de-demanda/

