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Apresentação

Somos Fabiano e Raquel, casados, pais da Gabriela,
engenheiros e empreendedores apaixonado pelo mercado de
lembrancinhas personalizadas. Muito prazer!

Em 2012 fundamos o portal Como Fazer Lembrancinhas, que
tornou-se referência no Brasil, impactando mais de 500 mil
pessoas por ano.

Em 2019 consolidamos o sucesso e crescimento da
empresa que agora se chama Lembrancinhas Lucrativas.

Desde então já são mais de 2.600 alunas com suas vidas
transformadas em todo o Brasil e exterior, através de nossos
cursos online.

Este EBOOK foi escrito especialmente para você que busca
mais informações sobre como trabalhar no lucrativo mercado
de lembrancinhas personalizadas. 

Espero que possa encontrar aqui o que procura.

Tenha uma ótima leitura.

Se você está lendo este GUIA PRÁTICO é
porque se interessou de alguma forma por

começar a trabalhar com lembrancinhas ou

tem curiosidade em saber como trabalhar

nesse mercado lucrativo.



7 Perguntas Mais
Frequentes Sobre
Trabalhar Com
Lembrancinhas



1. Vale a pena trabalhar com
lembrancinhas?

2. Como começar a trabalhar
com lembrancinhas?

3. Quais os equipamentos para
começar?

4. Quanto investir para começar
com lembrancinhas?

5. Quanto posso ganhar
trabalhando com lembrancinhas?

6. Qual a atitude mais
importante para empreender?

7. Como conquistar o sucesso com
lembrancinhas?



Essa é a pergunta "errada" que mais recebemos no projeto.
Apesar de as pessoas buscarem por um SEGREDO mágico, a
resposta é muito simples:

- SIM! Vale a pena trabalhar com lembrancinhas.

Agora, você precisa entender que vale a pena: trabalhar com
lembrancinhas, trabalhar com bolos, trabalhar com roupas,
trabalhar com sabonetes, trabalhar com alimentação, com
remédios e etc.

Entenda agora que, o "que vale a pena" é TRABALHAR.

1. Vale a pena trabalhar com lembrancinhas?

O negócio de lembrancinhas não é
diferente de nenhum outro
negócio.

É uma atividade que dará retorno
assim que você se dedicar ao
trabalho e seguir um plano testado.

Não caia na armadilha de procurar
um segredo para criar sua renda de
forma fácil e sem esforço.

Esse segredo não existe.

As pessoas estão em busca de facilidades demais e isso
pode atrapalhar você.

Para que você se sinta satisfeita com o seu trabalho você
precisará de estudo, organização, dedicação e determinação.



Para começar a trabalhar com lembrancinhas
você precisa seguir os 5 PASSOS  ensinados
no final deste Guia Prático.

Mas, antes de você seguir estes passos  é
importante entender que todo e qualquer
negócio depende exclusivamente da sua
dedicação e da sua determinação.

Você está no CONTROLE de tudo!

2. Como começar a trabalhar com
lembrancinhas?

Se você não entrar em ação e não fizer nada do que aprender,
o seu negócio jamais existirá. Nem mesmo um "bico" você vai
ter, porque será difícil ganhar algum dinheiro. Sempre que
você quiser conquistar algo em sua vida, vai precisar
entrar em ação. Você sabe disso né?

Mudar horários;
Acordar mais cedo;
Pedir a colaboração da família; e 
Arrumar o seu cantinho de trabalho.

A principal atitude que você vai precisar ter para começar
com lembrancinhas é organizar a sua rotina diária para
trabalhar em casa.

É extremamente importante que você mude sua vida para
que o negócio possa se instalar no seu dia a dia.

Lembre-se, você precisa entrar em ação! Você precisar pôr a
mão na massa, precisa se mexer e fazer acontecer.



Nesta resposta vamos quebrar pra você
mais um MITO que rola muito na internet e

que te deixa confusa.

SIM! Você pode, tranquilamente, começar

com lembrancinhas tendo apenas o seu

computador.

Quando nós começamos a trabalhar com

lembrancinhas, utilizamos tudo o que

tínhamos na época: um computador ruim e

uma impressora ainda pior.

Para começar você NÃO precisa de uma impressora nova, um

supercomputador, uma máquina de corte, furadores caríssimos e todos

os tipos de papéis do mercado.

- Isso é mentira!

Você pode e deve trabalhar com seu computador para fazer toda a parte

gráfica e criação de artes digitais. E, uma boa solução para a impressão é
terceirizar o serviço. 

Para fazer os recortes você vai usar as famosas tesouras!

É exatamente como eu ensino para minhas alunas. Começar

tranquilamente trabalhando com tesouras até que você atinja uma

quantidade em vendas que permita você investir em máquinas e

equipamentos novos.

3. Quais os equipamentos para começar a
trabalhar com lembrancinhas?
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4. Quanto devo investir para começar a
trabalhar com lembrancinhas?

Começar com o que você já tem é
fundamental. 

Calma... este é um assunto de muitas

dúvidas, mas você não precisa se

desesperar. Você não precisa investir

muito do seu dinheiro para começar com

lembrancinhas.

Fazer um curso rápido;

Criar a sua marca profissional;

Comprar as lembrancinhas cruas, para personalizar; e

Fazer a divulgação inicial do seu novo negócio;

Neste momento inicial é mais interessante que você invista o mínimo

possível com equipamentos e utilize seu dinheiro para:

A maioria das pessoas gasta o dinheiro que tem na compra de todos os

equipamentos e materiais “da moda” e acaba esquecendo que, depois de

tudo comprado, chega a hora de fazer as vendas.

Agora é hora de você estudar mais do que fazer. É claro que você vai

fazer, vai produzir lembrancinhas, mas vai fazer isso de um jeito mais

rápido, pra poder se preparar para conquistar clientes.

Invista o mínimo possível em equipamentos para poder se dedicar a

aprender a vender o seu trabalho.
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5. Quanto posso ganhar trabalhando com
lembrancinhas?

Quando você decide empreender precisa ter

em mente que todo o ganho do negócio

dependerá, exclusivamente, do nosso

comprometimento com os resultados.

Trabalhando com seriedade, definindo os

processos de produção corretamente, os

preços do seu trabalho e aprendendo a

vender, você pode conquistar vendas de até
R$ 4.000 mensais em poucos meses.

Eu e Raquel, com a nossa loja Mais Mimos, chegamos aos R$ 4.000,00 em
vendas quando ainda trabalhávamos fora, em empregos fixos.
Trabalhávamos em casa durante a noite/madrugada e conseguimos
chegar a este valor em vendas seguindo o plano de trabalho que
criamos.

Temos alunas que começaram o seu trabalho com lembrancinhas do
absoluto ZERO. Foi o caso da Juliana, de São Paulo que depois de colocar
em prática todas as ações que ensinamos, passou  a vender mais de 10
mil reais todos os meses. Veja abaixo:



6. Qual a atitude mais importante para
empreender com lembrancinhas?

A atitude mais importante, sem dúvida alguma, é começar. É o famoso
“entrar em ação”. A palavra é COMEÇAR!

Desde 2013 estamos acompanhando dezenas de alunas que receberam
todas as informações necessárias para começar o seu negócio, fizeram
os cursos, compraram materiais e equipamentos, e principalmente
fizeram acontecer na prática. Elas começaram com toda a força de
vontade!

Começar um novo negócio abre muitas portas e oportunidades pra
você, te ajudando a descobrir novos caminhos para o sucesso. Este início
permite que você entre no mundo do empreendedorismo.

Um caso famoso, como exemplo pra você, é do jovem David McConnell,
que aos 20 anos de idade vendia livros de porta em porta, no ano de
1886. Um dia ele resolveu levar perfumes junto com os livros, nas casas
dos clientes. Os perfumes começaram a fazer mais sucesso do que os
livros e David acabou mudando de produto e de negócio.

Ele viu uma nova oportunidade e passou a vender os perfumes, reuniu
uma equipe de vendedoras e assim fundou a AVON.
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7. Como conquistar o sucesso trabalhando
com lembrancinhas?

A principal forma de alcançar o sucesso é, antes de tudo, definir o que é
“sucesso” para você. Pra você pode ser construir um pequeno negócio
em casa que te traga uma renda extra. Ou, talvez, construir uma grande
empresa de festas que atenda a toda a sua cidade.

Veja que são “sucessos” diferentes e é
você quem os determina. Antes de
pensar em sucesso, pense onde você
quer chegar e o que você quer
conquistar.

Defina o seu objetivo de sucesso e
esteja determinada a conquistá-lo de
qualquer forma.

O sucesso tem que ser perseguido todos os dias. Não há espaço para
amolecer ou desistir. O sucesso está 100% relacionado com a sua
determinação de fazer algo dar certo.

Ele já existe pra você. Você é uma pessoa de sucesso, mas precisa
buscá-lo com todas as suas forças.

Você tem tudo para dar certo com lembrancinhas. Só precisa do
conhecimento certo, pra te ajudar a ir mais rápido e errando menos.

Você não trabalha no seu negócio PARA dar certo.
Você trabalha no seu negócio ATÉ dar certo.

A persistência é o segredo para as conquistas.
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5 Passos Simples Para
Começar o seu Trabalho Com
Lembrancinhas



Organizar a Sua Rotina Diária

Escolher o Nicho de Trabalho

Selecionar as Lembrancinhas

Equipamentos e Materiais

Personalizando as Lembrancinhas



O seu primeiro passo deve ser a organização da sua rotina diária, do seu
espaço de trabalho e do entendimento da sua família. 

Algumas mudanças serão necessárias. Para conquistar algo novo precisamos
de atitudes novas. Faça uma anotação de toda a sua rotina diária de uma
semana. Anote todos os horários e marque as atividades mais importantes e
que não podem sofrer mudança de horário, como a escola das crianças, por
exemplo.

Depois de tudo anotado, é hora de você analisar quais são os espaços de
horários “vagos” que você consegue reunir, fazendo pequenos ajustes nas
suas atividades. A união destes horários será o tempo que você utilizará para
trabalhar durante o seu dia.

PASSO 1. Organizar Sua Rotina Diária

Acordar 1 hora mais cedo que o normal
para se dedicar ao seu trabalho com
lembrancinhas.

Essa atitude é uma das melhores, pois te
permite trabalhar em um horário em que
todos ainda dormem na sua casa. 

Acordar mais cedo vai te dar um ótimo
resultado no curto prazo.

Em segundo lugar, separe e organize um espaço físico na sua casa para ser o

seu escritório home-office. Mesmo que você use a mesa de jantar da sala,

reserve aquele cantinho para ser apenas seu. Informe ao maridão e os filhos

que ali é o local de trabalho da mamãe.

Mesmo estando em casa, é importante que você crie um clima profissional

para você. Deixe ali o seu caderno de anotações, sua garrafinha de água e

acessórios. 

De preferência, utilize aquele quartinho da bagunça para ser o seu cantinho de

trabalho. Sua produtividade e organização serão ainda melhores.



Seu segundo passo será conhecer os mercados de lembrancinhas para
maternidade e de festas infantis. São os 2 mercados que nós
recomendamos para você começar a trabalhar.

O mercado de maternidade possui uma energia mais meiga, mais cuidadosa,
perfumada, delicada, com tons de cores pastel e produtos mais bem
trabalhados.

Por se tratar de um momento de forte significado emocional, as pessoas
tendem a investir em produtos mais bonitos, mais bem produzidos e que
transmitam cuidado e carinho.

A grande maioria das festas são inspiradas em personagens de desenhos ou

filmes famosos, mas não é uma regra. Uma sugestão interessante é você
criar a sua própria maneira de representar estes temas famosos, criando os

mesmos elementos, porém com o seu toque de criatividade.

Agora, se você quiser se diferenciar de verdade, pode investir sua energia

nos temas que NÃO sejam relacionados a personagens famosos. Faz uma

grande diferença pro seu negócio.

Você encontrará clientes que desejam fazer as festas infantis com temas

mais lúdicos como Nuvens, Marinheiro, Princesa, Rei, Floresta Encantada,

etc.

PASSO 2. Escolher o Nicho de Trabalho

Trabalhar com lembrancinhas de
maternidade é uma boa opção para você
criar e vender produtos de maior valor.

Já o mercado de festas infantis tem uma
energia mais alegre, mais prática, com
cores vibrantes e temas divertidos. 
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Latinhas em diversos tamanhos;

Tubetes grandes e pequenos;

Caixinhas de Acrílico, Acetato, Plástico;

Cofrinhos e Maletinhas;

Porta-trecos e Estojos. 

Um fator importante pra você começar de forma rápida é se dedicar a criar
lembrancinhas com os produtos mais utilizados pelo mercado como:

Estes são os produtos de rápida personalização, onde você precisa apenas
criar a arte personalizada, colar no produto e embalar para entrega.

PASSO 3. Selecionar as Lembrancinhas

A criação de lembrancinhas personalizadas
pode depender exclusivamente da sua
criatividade.

Se você parar para pensar, qualquer
produto legal, bonito, pode se transformar
em uma lembrança, bastando apenas você
definir onde vai colar uma arte
personalizada.

Potinhos de alimentação, canecas plásticas, copos descartáveis para festas,

enfeites, garrafas plásticas e até caixas de leite higienizadas. Basta usar a sua

criatividade em produtos que muitas vezes estão bem perto de você.

Lembre-se que é a personalização do produto é que encanta as clientes.

Recomendamos que apenas com o passar do tempo e com aprendizado é que

você deverá começar a trabalhar com outros produtos mais sofisticados, com

mais itens de montagem e recortes.

Agora, o importante é você começar a trabalhar com as lembrancinhas.



Esta é uma etapa importante, pois é
aqui que muitas pessoas se perdem e
gastam demais, sem necessidade.

Há uma ilusão muito grande pela
internet de que é necessário ter vários
equipamentos, impressoras, máquinas
de corte, furadores, etc. 

PASSO 4. Equipamentos e Materiais

Fique fora dessa! Economize seu tempo e seu dinheiro nesse momento.

Você pode começar a trabalhar com lembrancinhas tendo apenas o seu
computador em casa. O serviço de impressão pode ser terceirizado em
gráficas e os recortes podem (e devem) ser feitos a mão, por bastante tempo.

O que pode acontecer é você acabar comprando tudo quanto é equipamento,
se esquecendo de se preocupar com a divulgação e as vendas de suas
lembrancinhas.

O tempo vai passando e todo aquele investimento que foi feito em máquinas e
materiais começa a se tornar um baita prejuízo.

Para começar o seu trabalho com lembrancinhas, de forma rápida e direta, você
precisa apenas de um computador e tesouras.

Comece sempre tirando o máximo de resultados do mínimo de estrutura
que você já tiver. Se você tem apenas o seu computador, então vamos tirar o
máximo possível dele, até chegar a hora de investir em outros equipamentos.

Foi assim que começamos lá em 2008 e esta foi uma atitude importante já que
reduziu muito nosso custo inicial.

Essa atitude permitiu que juntássemos dinheiro para reinvestir no negócio.
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PASSO 5. Personalizar e Divulgar

Nome da criança;

Data do evento;

Frase ou Mensagem;

Neste início você precisa ser rápida e eficiente, para ter os seus resultados o
mais breve possível. Por isso, você pode e deve trabalhar com moldes prontos.
Na internet você encontra muitos modelos soltos gratuitos, mas o melhor é
comprar moldes mais baratos, que tenham permissão para uso irrestrito.

Para a edição destes moldes você pode trabalhar com alguns programas como
Photoshop, Corel, GIMP ou CANVA (Conta Grátis Online). Estes programas
vão permitir que você edite e inclua as informações da sua cliente.

As informações principais são:

Como uma das suas maiores dificuldades por ser o pouco tempo disponível,
então trabalhar com modelos de arte prontos vai facilitar muito o começo do
seu negócio de lembrancinhas.

As minhas alunas do curso Início Rápido com Lembrancinhas dão pulos de
alegria quando fazem o download do Pacote de 30 moldes que a gente dá de
bônus no curso.

É um "belo" bônus não é mesmo? :)

Agora você está na fase final, chegando
ao último passo para começar a trabalhar
com lembrancinhas.

Já viu que precisa se organizar, já sabe em
quais mercados vai trabalhar, já escolheu
suas lembrancinhas e já aprendeu que não
precisa gastar muito com equipamentos.

Agora é hora de trabalhar as artes
digitais para personalizar as
lembrancinhas e se desenvolver mais.
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Conclusão

A partir de agora  você já sabe como

começar a trabalhar com lembrancinhas de

forma rápida e eficiente. Você conheceu a

resposta das 7 maiores dúvidas deste

negócio lucrativo.

Além disso, você aprendeu os 5 passos pra

começar o seu negócio de lembrancinhas

ainda hoje.

Parabéns!
Você chegou ao final da leitura do Guia Prático e já faz parte de um pequeno
grupo de elite. Agora você já tem uma idéia melhor sobre o mercado de
lembrancinhas personalizadas e já sabe o que fazer para começar a trabalhar
com as suas lembrancinhas. Você já está a frente de muita gente!

Agora, mesmo com todas essas informações que acabamos de te passar,

você ainda deve estar se perguntando se vale a pena trabalhar com

lembrancinhas personalizadas, e justamente pra ajudar você a começar, vamos

terminar este guia com:

10 Vantagens de Trabalhar com Lembrancinhas

Tem Trabalho O Ano Inteiro

Você Vai Fazer o Seu Horário

Você Vai Trabalha em Casa

Vai Estar Perto dos Filhos e Família

Vai Ajudar nas Despesas de Casa

Vai Trabalhar Com O Que Gosta

Ser Reconhecida Pelo Seu Trabalho

Vai Melhorar Sua Autoestima

Baixo Investimento Inicial

Vai Ganhar O Seu Próprio Dinheiro



Tenho uma solução pra você fazer isso agora mesmo.
Dentro de 7 dias você estará com seu negócio de
lembrancinhas funcionando, pronta pra fazer as
primeiras vendas.

Clique abaixo e saiba mais como fazer isso!

Autor: Fabiano Machado

FM
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