Tutorial para utilização da faca e criação da arte.
A margem de segurança do corte deve ser no mínimo de 0,2 cm, ou seja, o conteúdo deve estar afastado
do corte. A sangra da imagem, em artes que não contenham bordas brancas, deverá ser de 0,15 cm.
Veja os exemplos abaixo:

exemplo

5x4 cm - Arte-final sangrada - corte especial

5x7 cm - Arte-final borda branca - corte reto
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margem de segurança de 0,2 cm
faca de corte
margem de sangra de 0,15 cm
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Evite que algum objeto ou parte dele seja descartado do layout. Tudo que ultrapassar a margem de
segurança será sangrado.

Dicas para finalização e envio da arte.
1. Desenvolva o layout no tamanho e formato da faca disponibilizada para download;
2. Calibre as cores em CMYK;
3. Indicamos os softwares (CorelDraw, InDesign, Photoshop ou Illustrator);
4. Transforme em curva todas as fontes utilizadas em seu arquivo;
5. Objetos com efeitos de transparência devem ser convertidos em uma única imagem;
6. Ao inserir imagens no layout, certifique-se que estejam em CMYK e com resolução de no mínimo 300 dpi;
7. Desconsidere as margens de sangra caso o seu arquivo possua bordas brancas;
8. Utilize outlines (espessura de linhas ou bordas) superiores a 0.3 pts (ou 0,01 cm);
9. Para garantir uma boa leitura, fique atento ao tamanho de suas fontes. O mínimo recomendado é de 6 pts;
10. Após seguir os passos acima, NÃO ESQUECER de salvar e enviar em PDF;
11. Imagens com direitos autorais deverão ser respeitadas;
12. Peças gráficas como impressos ou ímãs, destinados ao público infantil deverão seguir as normas
do INMETRO (tamanho mínimo 3,4 cm).
• Revise sempre todo o conteúdo como textos e medidas antes de enviar seu material.
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