Sunnyvale completa 33º aniversário
Aos 33 anos, completados em 24 de outubro, a empresa mantém o foco na tecnologia e
permanece voltada a desenvolver soluções para diversos setores da economia. Marca
reconhecida e respeitada no mercado nacional, possui certificação ISO 9001, desde 2000, o
que garante aos clientes a certeza de qualidade em seus produtos.
Fundada em 1978, pelo visionário Luiz Mititomo Nishikawa, que decidiu montar uma empresa
para importar, revender e prestar serviços de pós-vendas e equipamentos de alta tecnologia,
Nishikawa já antevia que mais cedo ou mais tarde o mercado brasileiro teria de se abrir para as
novas tecnologias, a fim de melhorar os processos produtivos.

O nome Sunnyvale é uma alusão aos notáveis avanços tecnológicos que despontavam no
chamado Vale do Silício nos Estados Unidos, o “Vale do Sol”. Desde o início, até os dias de
hoje, a empresa procura reafirmar seu compromisso de trazer ao mercado as mais avançadas
tecnologias. Foi uma das primeiras a trazer a então revolucionária tecnologia de codificação a
jato de tinta, hoje complementada por gravação a laser e laser Yag, e responsável pelos
principais produtos comercializados pela empresa. Difundiu as vantagens de se embalar
produtos a vácuo e a importância dos equipamentos para a inspeção e controle de qualidade
como detectores de metais, e inspeção por raio-x. Possui também a linha de robôs para
paletização e equipamentos especiais para a indústria do plástico e da borracha como
injetoras,periféricos e maquinas de corte para perfis. A empresa não abandona também seu
espírito inovador, onde visualiza um problema ou necessidade, vai atrás da solução.
Ciente de sua responsabilidade também em relação ao desenvolvimento da sociedade e
na preservação dos recursos naturais do planeta, tem como objetivo realizar ações que
promovam estes conceitos. No que diz respeito a sociedade, a Sunnyvale é parceira ativa de
projetos como a Fundação Gol de Letra, que tem como fundadores os ex-jogadores da seleção
brasileira de futebol, Raí e Leonardo. Em relação ao meio ambiente, a Sunnyvale desenvolve
um trabalho de recolhimento das embalagens de fluídos utilizados nos equipamentos Ink-Jet
Domino, bem como os resíduos provenientes dessa utilização.

Fachada: Fábrica em Itaquaquecetuba

Fachada: Matriz em São Paulo
É admirável que uma empresa de perfil familiar tenha chegado aos dias de hoje mantendo-se
próspera e em constante expansão, com uma rede de distribuidores que cobre
comercialmente, praticamente todo o país e no apoio técnico ao cliente.
Para mais informações: marketing@sunnyvale.com.br

