INSTRUÇÕES AUTOCOLANTES PERSONALIZADOS DE PEQUENO FORMATO
A seguinte informação tem o objetivo de auxiliar a criação dos ficheiros de impressão da forma correta. Se, uma
vez lidas as instruções, continuar a ter dúvidas, pode consultar-nos.
Para as seguintes instruções, toma-se como referência o formato quadrado de 5x5cm. É possível seguir o presente
fluxo de trabalho para os outros modelos que estão disponíveis no documento "MODELOS". S
FORMATO DO FICHEIRO
Por motivos de produção, os arquivos de impressão dos autocolantes personalizados devem ser enviados em PDF
sem senha de proteção. Lembre-se de manter sempre separadas as camadas do documento através da opção
Conservar capacidades de edição do Illustrator na caixa de diálogo Guardar Adobe PDF.

Guardar PDF e
manter a
separação das
camadas

MODELO
Descarregue o ficheiro "MODELOS" para definir o formato do seu projeto. Neste caso, e para ter certeza da
correta realização do ficheiro, recomenda-se que seja usado o nosso modelo. Transfira o ficheiro e insira a sua
imagem na camada “Arte” e crie a camada “Tinta branca” se assim foi selecionado no painel de definições do
produto. Por último, elimine as camadas “Área de segurança” e “Informação prática”, guarde seu documento em
PDF e mantenha a separação das camadas.

SNEAKER

Transfira o
modelo

Insira sua
imagem na
camada "Arte"

SNEAKER

Crie a camanda Elimine as camadas
“Tinta Branca” “Área de segurança”
(opção segundo
e
definição)
“Informação Práctica”

Guarde o
ficheiro

Resultado
impresso
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Como é possível comprovar, o modelo inclui uma linha em escala 1:1 com 2mm de sangramento ao longo do
perímetro da peça. É importante que a sua arte chegue até esta linha, de modo que, por exemplo, se você seleciona
um autocolante de 50x50mm, o ficheiro de impressão deverá ter dimensões de 54x54mm. Da mesma forma, se
inclui uma área de segurança representado pela linha vermelha. Todos os elementos gráficos relevantes (logotipos,
tipografia) devem estar dentro desta área de segurança.

Tamanho do
documento: 54x54mm

Margem de sangramento
(2mm)
54mm

Área de segurança
Os elementos críticos da imagem
não devem exceder este limite
(tipografia, logotipos, etc)

50mm

Linha de corte

Tamanho final do
autocolante: 50x50mm

SNEAKER
50mm
54mm

O ficheiro final deve incluir sua arte e as linhas de Corte e Sangramento. Lembre-se de eliminar as
camadas “Área de segurança” e “Informação prática” e estender sua imagem até os limites do documento:

SNEAKER
Ficheiro correto

SNEAKER

SNEAKER

A camada “Área de
segurança” não foi
eliminada

Os elementos críticos
da imagem invadem a
Área de segurança

SNEAKER
Falta a marcação

Resultado impresso

SNEAKER
Falta a linha de corte

gráfica do
sangramento
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BRANCO SETORIZADO
A impressão do branco setorizado se reserva ao vinil autocolante transparente e tem como finalidade ressaltar
determinados aspetos da sua imagem. O motivo é porque as cores obtidas através da impressão digital não são cores
com um alto poder de cobertura, por isso a tinta herda certa transparência do material sobre o qual se imprime.
Autocolante sem branco setorizado

SNEAKER

SNEAKER
Imagem ﬁnal

Vinil transparente

Resultado ﬁnal

Pegatina con blanco sectorizado

SNEAKER
Imagem ﬁnal

SNEAKER
Camada Tinta branca

Vinil transparente

Resultado ﬁnal

Se deseja evitar que a sua arte varie em relação à cor original, deve-se criar uma camada denominada “Tinta branca” e
posicioná-la abaixo das áreas que deseja ressaltar. Esta opção é interessante para gerar contrastes de transparência.
1

Adicione uma camada nova através do botão
Criar nova camada no painel de Camadas e
atribua o nome de “Tinta branca”

Botão Criar nova camada
2

No painel de Amostras, mantenha pressionada
a tecla Ctrl (Windows) ou a tecla Cmd (Mac OS)
e clique no botão Amostra nova ou escolha
Amostra nova no menu do painel.

Botão Amostra nova

3

3

Em seguida, estabeleça a seguinte definição :

Nome da amostra: Tinta branca
Tipo de cor: Tinta plana
Modelo de cor: CMYK
Valores CMYK: 1000, 0, 0, 0

Pressione OK para guardar a amostra

4

Faça o contorno das regiões que deseja imprimir
em branco e atribua ao traço a cor da amostra
de Corte recém-criada.

AUTOCOLANTES COM CORTE E MODELO PERSONALIZADO
Se a opção escolhida for Modelo e corte personalizado, pode-se criar autocolantes adaptadas à forma desejada.
Neste caso, o tamanho mínimo de impressão é de 2x2cm e o máximo de 15x15cm. Para gerar o ficheiro de
impressão de forma correta, leve em consideração as seguintes indicações:
• Crie um novo documento com as dimensões do seu autocolante e adicione 2mm do sangramento
• Introduza sua imagem na nova camada chamada “Arte”
• Faça a linha de corte em uma nova camada chamada “Corte” (ver Criação de linha de corte).
• Se selecionada, crie a camada “Tinta branca” (ver Branco setorizado).
• Guarde o PDF e certifique-se de manter as camadas separadas (ver Formato do ficheiro).

Crie um novo
documento com
2mm de
sangramento

Insira sua imagem
na camada “Arte” e
a linha de corte na
camada “Corte”.

Crie a camada
“Tinta
Branca” (opção

segundo definição)

Guarde o ficheiro e
mantenha a
sepação das
camadas

Resultado
impresso
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CRIAÇÃO DA LINHA DE CORTE
Para uma correta criação da linha de corte, realize os seguintes passos:
1

Adicione uma camada nova através do botão
Criar nova camada do painel de Camadas e
atribua o nome "Corte".

Botão Criar nova camada

2

No painel de Amostras, mantenha pressionada
a tecla Ctrl (Windows) ou a tecla Cmd (Mac OS)
e clique no botão Amostra Nova ou escolha
Amostra nova no menu do painel.

Botão Amostra nova
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Em seguida, estabeleça a seguinte configuração:

Nome da amostra: Corte
Tipo de cor: Tinta plana
Modelo de cor: CMYK
Valores CMYK: 0, 100, 0, 0

Clique OK para guardar a amostra

4

Faça a linha de corte desejada na camada
Corte e atribua a cor da amostra Corte
recém criada.
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Recomendações para a criação do corte personalizado
Trate de simplificar as formas ao máximo possível

O traço do corte precisa ser uma linha contínua e fechada.

OUTRAS DICAS ÚTEIS
RESOLUÇÃO E ESCALA DO DOCUMENTO
Para a impressão de autocolantes personalizados de pequeno formato, a resolução ideal do documento é de 300
dpi a escala 1:1 (tamanho real) da imagem final a imprimir.

Resolução a 300dpi

Resultado ﬁnal

Resolução inferior a 300dpi

Resultado ﬁnal

COR E PERFIL ICC
A arte final deve ser enviada no modelo de cor CMYK. Um erro comum é enviar os ficheiros em RGB, um modelo de
cor que serve para ecrãs, mas não para impressão. O modelo de cor dos seus documentos pode ser modificado
através dos seguintes caminhos, a depender do programa utilizado:
• Adobe Illustrator: Ficheiro > Modo de cor do documento > Cores CMYK
• Adobe Indesign: Editar > Espaço de fusão de transparência > CMYK de documento
• Adobe Photoshop: Imagem > Modo > Cores CMYK

• Adobe Illustrator / Indesign / Photshop: Editar > Atribuir perfil
Os ficheiros criados com o perfil RGB ou om CORES PANTONE serão convertidos com este perfil de
separação padrão Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004).
*Devido aos processos físico-químicos que ocorrem nos processos de impressão, as tintas reagem de formas diferentes
a depender do suporte utilizado para impressão. É preciso ter em consideração que, por exemplo, alguns materiais
absorvem mais tinta que outros. Por este motivo, e apesar de contar com equipamentos de impressão de última
tecnologia, infelizmente não podemos garantir a reprodução exata das cores mostradas no ecrã. Os desvios de cor
gerados por esta razão não poderão ser motivos de reclamação.
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CRIAÇÃO CORRETA DO PRETO
Em algumas ocasiões, a cor preta requer uma atenção especial. Para conseguir um preto enriquecido utilize os
seguintes valores: C:65 M:35 Y:35 K:100. Esses valores são ideais para elementos gráficos. Para textos, no entanto,
recomendamos que se utilize o preto 100K (CO MO YO K100).
• A aparência do preto pode ser definida no Adobe
Ilustrator & Adobe Indesign através do seguinte
caminho: Editar > Preferências > Aparência do Preto
• No Photoshop, os valores de cor podem ser verificados
ao colocar o ponteiro na janela de Informações
Exemplo do preto 100K
(para visualiza-la: Janela > Informação)

Exemplo do preto enriquecido

TIPOGRAFIA
Para garantir a reprodução correta das famílias tipográficas utilizadas na sua
imagem, recomendamos que converta todos os textos em vetores. Desta
forma, os contornos dos textos convertidos passam a ser linhas compostas
fixadas dentro do documento, assim se evita a possibilidade de que a fonte
possa sofrer qualquer tipo de alteração.
Os textos podem ser convertidos em contornos através dos seguintes caminhos, a depender do programa utilizado:
• Adobe Illustrator & Adobe InDesign: Com o texto selecionado: Texto > Criar contornos
• Adobe Photoshop: Selecione a parte onde esteja o texto, em seguida pressione o botão direito do rato e clique
na opção criar vetor de trabalho.
Lembre-se que para a impressão de autocolantes de pequeno formato, o corpo mínimo da tipografia será de 6pt
enquanto que a espessura mínima do traço é de 0.25pt, espessura inferior a este valor não garantem uma reprodução
ideal da imagem.
IMPRESSÃO SOBREPOSTA / RESERVA
A impressão sobreposta consiste na sobreposição de duas cores diferentes dentro de uma mesma zona, a dar
como resultado a geração de uma terceira cor, resultado da mistura das duas cores anteriores. O fenómeno
oposto se chama Reserva (não confundir com reserva de branco), e nele, a cor superior cria uma cobertura e por
isso, sua impressão se realiza sobre uma superfície “limpa” (em branco) adaptada aos contornos da sua forma.

Sem sobreposição (reserva)

Sobreposição ativada

Por diferentes motivos, a opção de impressão sobreposta pode estar ativa sem estar conscientes disto, o que
poder dar margem a resultados não desejados como o surgimento de cores não prevista, a aparição de
elementos escondidos por trás de uma imagem e, inclusive, o sumiço de textos que deveriam estar visíveis
(devemos ter uma atenção especial com os textos brancos).
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Verifique a definição de Impressão sobreposta dos seus documentos através dos seguintes caminhos dependendo
do programa usado:
• Adobe Illustrator: Janela > Atributos
• Adobe Indesign : Janela > Saída > Atributos
Recomendamos que desative as opções ImprSobre. preenchimento & ImprSobre. vetor com o intuito de evitar resultados
inesperados.
TRANSPARÊNCIA
Se seu documento possui efeitos de transparência (como objetos com sombreado suave ou esfumados),
recomendamos que rasterize toda a ilustração.Assim, reduzimos a possibilidade de erros relacionados com outros
processos de tratamento de transparências como nos documentos acoplados. Embora o acoplado divida a ilustração
transparente em zonas baseadas em vetores e áreas rasterizadas, não podemos garantir um efeito de
“costura” (provavelmente não desejado) onde coincidam rasterizados e vetores.
• Para rasterizar ilustrações no Illustrator, selecione a região que contenha os sombreados suaves ou
esfumados e clique em Objeto > Rasterizar
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