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“SEJA SEU PRÓPRIO PATRÃO”

Por muitas vezes usamos o slogan “Seja seu 
próprio patrão” ou “Tenha uma renda extra”, e 
agora vamos explicar como. Com a sublima-
ção é sim possível abrir uma pequena empre-
sa com um baixo investimento e ter como 
viver da personalização de brindes.

Neste ebook iremos mostrar tudo, de como 
funciona o processo, até os melhores produ-
tos, maquinários e também os valores de in-
vestimento para você iniciar no ramo da Subli-
mação, que lhe permitirá personalizar milha-
res de itens diferent



O QUE É SUBLIMAÇÃO?

QUAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS
PARA INICIAR MEU NEGÓCIO?

Sublimação é uma técnica de estamparia e 
personalização de brindes que consiste no 
uso de uma prensa térmica (pressão e calor) e 
uma impressora (tinta) onde com a pressão e 
calor, realiza a transferência da tinta do papel 
impresso para o produto a ser personalizado, 
sendo ele tecido ou demais itens.
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Para iniciar no ramo da sublimação, são ne-
cessários:

 UM COMPUTADOR;

UMA IMPRESSORA JATO DE TINTA COMPATÍ
VEL COM A TINTA SUBLIMÁTICA;

 UMA PRENSA TÉRMICA;

 PAPEL E TINTA SUBLIMÁTICOS;

Todos os itens listados acima são vendidos em 
nossa loja, e na compra de maquinários e im-
pressoras os papéis e tinta vêm como um 
brinde.



QUAIS PRODUTOS PODEM
RECEBER SUBLIMAÇÃO?

Atualmente temos uma infinidade de produ-
tos que podem ser personalizados com a Su-
blimação, então vamos citar os principais e 
mais fáceis, iniciando pelos tecidos.

O tecido usado na sublimação é o poliéster, 
pois é um dos únicos tecidos que conseguem 
absorver bem a tinta na hora da personaliza-
ção, e é importante salientar que de preferên-
cia deve-se usar tecidos e produtos da cor 
branca ou clara. Para entender melhor, vamos 
comparar com uma impressão de papel 
normal, se você imprimir algo em uma folha 
preta ou escura, a impressão não ficará visível, 
certo? O mesmo ocorre na sublimação, para 
que sua personalização no produto fique visí-
vel, o mesmo deve ser branco ou claro.



Outros produtos como as famosas canecas, 
squeezes, azulejos, MDF’s e demais, são resi-
nados, onde a resina que envolve o produto 
absorve a tinta, permitindo a personalização. 
Por isso é sempre bom comprar seus produtos 
direto de lojas especializadas em sublimação, 
nós da Ponto temos produtos de ótima quali-
dade de resinagem, que influenciam no resul-
tado final do seu produto.

As prensas mais utilizadas são a Prensa Plana, 
que tem seu formato plano, e a prensa de ca-
necas, que tem sua resistência em formato ci-
líndrico, como o da caneca.

PRENSAS E
IMPRESSORAS



Existem também as prensas combo, que 
contam com diversas resistências, lhe possibi-
litando personalizar uma gama maior de pro-
dutos, como pratos, bonés, canecas cônicas e 
etc

As Impressoras são modelos jato de tinta, ge-
ralmente da marca EPSON, onde no lugar da 
tinta padrão é inserida a tinta sublimática. Em 
loja vendemos modelos A4 (tamanho sulfite 
normal) e impressoras A3, que lhe permitem 
uma impressão em um papel maior do que o 
sulfite convencional, mas não se preocupe, 
umauma impressora A4 atende muito bem a ne-
cessidade de quem quer trabalhar com os 
produtos convencionais. 



PROGRAMA COREL

INVESTIMENTO INCIAL E
COMO COMEÇAR BEM

Na sublimação, utiliza-se o programa de veto-
rização Corel Draw, onde é preparada a arte e 
a impressão das suas estampas para persona-
lizar seus produtos.

Existem algumas maneiras de começar, de-
pendendo do seu orçamento. Nós da ponto 
montamos diversos kits de acordo com sua 
necessidade, porém o mais indicado seria o 
Kit Microempreendedor Iniciante, que 
contém uma impressora, uma prensa plana, 
uma prensa de canecas e também o curso de 
CCorel Draw, juntamente com um pack de ve-
tores (imagens) para personalizar seus produ-
tos e muitos brindes! O valor é de R$4.376,00 
em até 12x sem juros, dando tempo do seu in-
vestimento se pagar sozinho, ou R$3.939,21 a 
vista.



Os kits são uma ótima opção inicial pois já 
contém tudo, inclusive tintas, papéis e o curso 
do programa necessário para ajustar as ima-
gens para realizar a personalização de produ-
tos.

Além dos kits, você pode também comprar os 
produtos separadamente se preferir, agora 
que você já sabe a base de maquinários ne-
cessários para iniciar, pode dar uma olhadinha 
em nosso site clicando no ícone abaixo. 

No mundo dos personalizados, existem algu-
mas épocas que aquecem bem o mercado, 
aumentando bastante o número de vendas. 
Alguns exemplos são a Páscoa, Dia das Mães, 
Dia dos Pais, Natal e as demais datas come-
morativas.

ACESSE NOSSO SITE

DATAS ESPECIAIS E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS



O intuito desse PDF é explicar o que é Subli-
mação para quem não entende sobre o assun-
to, porém caso ainda hajam dúvidas, temos 
nossos atendentes, nos enviem uma mensa-
gem via Whatsapp !

11 950493559 EMANUEL
11 945623114 KELLY
11 996499799 LEANDRO
11 973661130 JULIANA
11 941163241 WILLIAM

Rua Bresser, 889 - Brás/SP

www.pontodasublimacao.com.br

/pontodasublimacao.oficial


