


A
porta de uma fachada de loja
do tamanho de uma secadora
de roupas num parque indus-
trial em Wareham, em Massa-

chusetts, l hora ao sul de Boston, pode
não parecer um portal para o futuro da
produção industrial americana, mas é.
Essa é a sede da Local Motors, a pri-
meira companhia automobilística aber-
ta a alcançar o estágio de produção. Dê
um passo para dentro e o escritório sur-
ge como um exemplo revelador do po-
der das microfábricas.

Em junho, a Local Motors lançará
oficialmente o Rally Fighter, um carro
esportivo fora de estrada (mas bom para
ruas) de 50 000 dólares. O design foi
terceirizado para as multidões, assim
como a escolha dos componentes, a
maioria deles de prateleira. A montagem
final será feita pelos consumidores em
centros de montagem locais como parte
de uma "experiência de construção". Há
vários outros projetos em andamento, e
a companhia diz que pode desenvolver
um novo veículo dos esboços ao lança-
mento em 18 meses, aproximadamente
o tempo que Detroit leva para mudar um
trinco de porta. Cada design é lançado
sob uma licença Creative Commons pa-
ra ser compartilhada. Os consumidores
são encorajados a aprimorar os designs
e a produzir os próprios componentes,
que poderão vender a seus pares.

Um problema do negócio de kits de
carros, porém, é que os veículos são ti-
picamente inspirados em carros esporti-
vos e de corrida, e com isso as ações
judiciais e as tarifas de licenciamento são
um ônus constante. Isso dificulta o lucro
e limita o crescimento do setor, apesar
do boom do "faça você mesmo". Jay

Rogers, presidente da Local Motors,
pensou num modo de contornar isso. Sua
empresa optou por designs inteiramente
originais. Eles não evocam carros clás-
sicos, mas repensam o que um carro
pode ser. A carroceria do Rally Fighter
foi desenhada por uma comunidade de
voluntários conectada pela internet. O
carro tem um frescor visual incrível —
um cruzamento de carro de corrida Baja
com avião de caça Mustang P-51. Mas
esse processo não foi nenhum politburo.
Foi mais uma competição. O vencedor
foi Sangho Kim, artista gráfico de 30
anos. Quando a Local Motors pediu pa-
ra a comunidade apresentar idéias para
veículos de próxima geração, os dese-
nhos de Kim cativaram a turma. Não

haveria um prêmio, mas a companhia
deu 10 000 dólares a Kim. A Local Mo-
tors desenhou ou selecionou o chassi, o
motor e a transmissão. Essa combinação
— profissionais cuidam de elementos
críticos para performance, segurança e
fabricação, enquanto a comunidade de-
senha as partes que darão ao carro forma
e estilo — permite que o crowdsourcing
funcione mesmo para um produto cujo
uso tem implicações de vida e morte.

A Local Motors pretende lançar entre
500 e 2 000 unidades de cada modelo.
Trata-se de um veículo de nicho; ele não
competirá com as grandes fabricantes,
mas preencherá as lacunas para designs
exclusivos. Rogers usa a analogia de um
pote com bolas de gude. cada uma delas



representando um veículo de uma gran-
de empresa automobilística. Entre as
bolas há espaços vazios que serão pre-
enchidos por grãos de areia — e esses
grãos são os carros da Local Motors.

ESTA É A HISTÓRIA DE DUAS décadas
em uma sentença: se os últimos dez
anos representaram a descoberta de mo-
delos sociais pós-institucionais na web,
os próximos dez serão de sua aplicação
no mundo real. Este artigo é sobre os
próximos dez anos.

Uma mudança transformadora ocorre
quando indústrias se democratizam,
quando elas são arrancadas do domínio
exclusivo de empresas, governos e outras
instituições e entregues a pessoas co-

muns. A internet democratizou a comu-
nicação, e por conseqüência a indústria
editorial e a radiodifusão. O resultado foi
um aumento maciço tanto de participa-
ção como de participantes em tudo o que
é digital — a cauda longa de bits. Agora
o mesmo está ocorrendo na fabricação
— a cauda longa das coisas.

As ferramentas de produção fabril, da
montagem de eletrônicos à impressão
3D, estão agora à disposição de indiví-
duos em quantidades tão pequenas que
podem ser de até mesmo uma simples
unidade. Qualquer pessoa com uma idéia
e um pouco de expertise pode pôr em
movimento linhas de montagem na Chi-
na com nada mais que seu laptop. Alguns
dias depois, um protótipo estará em sua

porta e, se tudo estiver nos conformes,
ela pode apertar mais alguns botões e
colocar o produto em plena fabricação,
produzindo centenas, milhares de unida-
des, ou mais. Ela pode até se tomar uma
microfãbrica virtual capaz de planejar e
vender bens sem nenhuma infraestrutu-
ra, e até mesmo sem estoque; a produção
pode ser montada e despachada por ter-
ceiros que atendem centenas desses
clientes simultaneamente.

Hoje, microfábricas fazem de tudo,
de carros a componentes de motos e mó-
veis sob medida de qualquer design ima-
ginável. O potencial coletivo de l milhão
de funileiros de quintal está prestes a ser
despejado nos mercados globais agora
que as idéias vão diretamente para pro-
dução sem necessidade de financiamen-
to ou ferramental. "Três caras com lap-
tops" significavam uma empresa inician-
te na internet. Agora isso também des-
creve uma empresa de hardware.

Já vimos esse quadro: é o que acon-
tece pouco antes de indústrias monolíti-
cas se fragmentarem em face de incon-
táveis pequenos ingressantes, da indús-
tria fonográfica aos jornais. Baixem as
barreiras de entrada, e a multidão inun-
dará o ambiente. A maneira acadêmica
de colocar isso é que as cadeias de su-
primento globais se tornaram indepen-
dentes de escalas. Elas são capazes de
atender tanto o pequeno como o grande,
o inventor de garagem e a Sony. Essa
mudança é impulsionada por duas for-
ças. A primeira é a explosão de ferra-
mentas de prototipagem poderosas e
baratas que facilitaram seu uso por não
engenheiros. E a segunda é a crise eco-
nômica que desencadeou uma mudança
extraordinária nas práticas de negócios
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das fábricas (principalmente) chinesas,
que se tornaram cada vez mais flexíveis,
voltadas para a web e abertas ao trabalho
customizado — de menores volumes,
mas com margens de lucro maiores.

O resultado permitiu que as inovações
do mundo online se estendam ao mundo
real. Como expressa Cory Doctorow em
seu novo livro, Makers ("Fazedores",
numa tradução livre, ainda sem previsão
de lançamento no Brasil): "Os dias de
companhias com nomes como General
Electric, General Mills e General Motors
terminaram. O dinheiro sobre a mesa é
como krill: l bilhão de pequenas opor-
tunidades empresariais que podem ser
descobertas e exploradas por pessoas
espertas e criativas".

O RENASCIMENTO DA GARAGEM está
repercutindo em fenômenos como a ex-
plosão de feiras de criadores e espaços
locais, menores, onde os hackers podem
se reunir para trabalhar. A colaboração
entre pares, a idéia de abertura plena,
emprestada do movimento do software
livre, o crowdsourcing, o conteúdo ge-
rado pelo usuário — todas essas tendên-
cias digitais começam a operar no mun-
do dos átomos também. A web era ape-
nas a comprovação do conceito. Agora,
a revolução atinge o mundo real.

Em suma, átomos são os novos bits.
Tudo começa com as ferramentas. Numa
cervejaria convertida em fábrica no
Brooklyn, em Nova York, Bre Pettis e sua
equipe de engenheiros de hardware estão
fazendo a primeira impressora 3D que
custa menos de l 000 dólares. Em vez de
esguichar tinta, a MakerBot constrói ob-
jetos espremendo um fio de 0,3 milímetro
de espessura de plástico ABS derretido.

Há cinco anos, não se conseguiria algo
assim por menos de 125 000 dólares.

Durante uma visita no fim de novem-
bro, 100 caixas contendo o nono lote de
MakerBots estavam enfileiradas e pron-
tas para sair pela porta (como consumi-
dor, estou exultando, pois uma delas
será minha). Quase 500 dessas impres-
soras 3D foram vendidas. Com cada
uma, a comunidade contribui com novos
usos e novas ferramentas para melhorá-
las ainda mais. É por isso que se diz que
a MakerBot é um produto aberto, ou li-
vre. Por exemplo, uma cabeça de protó-
tipo oferece uma resolução de 0,2 milí-
metro. Outra cabeça pode conter uma
ferramenta de corte giratória, transfor-
mando-a numa fresadora CNC. (CNC é
a sigla para controle numérico por com-
putador, o que simplesmente significa
que as máquinas são acionadas por soft-
ware.) E outra ainda pode imprimir com
glacê para sobremesas.

A MakerBot produz peças de plástico
com base em arquivos digitais. Deseja
certa engrenagem agora? Baixe um de-
senho da internet e imprima-a por conta
própria. Quer modificar um objeto que
você já possui? Escaneie-o (um pesqui-
sador da Universidade de Cambridge
desenvolveu uma tecnologia que permi-
tirá criar um arquivo 3D girando o obje-
to em frente a uma webcam), faça os
ajustes com o software gratuito Sketch-
Up, do Google, e carregue-o no aplica-
tivo ReplicatorG. Em minutos, terá em
mãos um novo objeto. Pode-se fazer
qualquer coisa dessa maneira, de jóias
finas a chassis de carro, e dezenas de
milhares de pessoas estão fazendo isso.
Já vimos esse boom do movimento de
criação faça você mesmo em platafor-

mas simples, corno camisetas e canecas
de café, se expandir para artesanatos na
Etsy, empresa que faturou 200 milhões
de dólares no ano passado. Agora isso
está chegando a plataformas mais com-
plexas — corno modelagem 3D e fabri-
cação de plástico — e equipamentos
eletrônicos de código aberto.

A segunda parte dessa nova era indus-
trial é a abertura da produção para indi-
víduos, permitindo-lhes levar seus pro-
tótipos para a fabricação em escalas
maiores. Nos últimos anos, os fabrican-



tes chineses evoluíram para atender com
maior eficiência aos pedidos pequenos.
Isso significa que empresas de uma só
pessoa podem encomendar a produção
de coisas numa fábrica que anteriormen-
te só atenderia grandes companhias.

Duas tendências estão impulsionando
isso. Primeiro, há a maturação e a cres-
cente centralização na web das práticas
empresariais na China. A geração web
está entrando na administração, e as fá-
bricas estão recebendo mais encomendas
online, comunicando-se com clientes por

e-mail e aceitando pagamento por cartão
de crédito ou pelo sistema de transações
financeiras PayPal, todas alternativas
muito mais adequadas do que as tradi-
cionais transferências bancárias, cartas
de crédito e ordens de compra. Mais que
isso, a crise econômica atual impeliu os
chineses a buscar encomendas customi-
zadas de maior margem para mitigar a
espiral deflacionária das commodities.

Para uma visão do novo mundo de
fábricas de acesso aberto na China, veja-
se Alibaba.com, maior agregadora de

fabricantes, produtos e competências do
país. Basta navegar no site para encontrar
companhias que produzem mais ou me-
nos o que se está procurando fazer. Pelo
sistema de mensagem instantânea, você
pode perguntar se eles fabricam o que
deseja. O sistema da Alibaba traduz do
chinês para o inglês, e vice-versa, em
tempo real — cada pessoa pode se co-
municar em sua língua nativa. Geral-
mente, as respostas chegam em minutos:
"Não podemos produzir isso. podemos
produzir isso e eis como pedi-lo; já pro-



que a gigante dinamarquesa de brinque-
dos hesita trilhar: armamentos pesados,
de fuzis AK-47 a granadas de fragmen-
tação, em escala Lego, que parecem di-
retamente saídos do game Halo 3. As
peças são mais complexas que o compo-
nente médio da Lego, mas são fabricadas
com a mesma qualidade e vendidas on-
line a milhares de fãs da Lego, garotos e
adultos, que querem criar cenas mais
sofisticadas que as permitidas pelos kits-
padrão. A Lego opera numa escala in-
dustrial, num campus altamente protegi-
do em Billund, na Dinamarca. Engenhei-
ros modelam protótipos que são então
fabricados em oficinas de usinagem es-
pecíficas. Depois de aprovados, eles são
fabricados em grandes unidades de mol-
dagem por injeção. Partes são criadas
para kits. e esses kits precisam ser testa-
dos como brinquedos, precificados para
o varejo de massa e despachados e esto-

cados rneses antes de sua venda na Tar-
get ou no Walmart. As únicas peças que
saem desse processo são as que vão ser
vendidas aos milhões.

Chapman trabalha numa escala dife-
rente. Ele desenha peças usando o soft-
ware 3D SolidWorks, que pode criar a
imagem que servirá de base para os mol-
des. Ele envia o arquivo para sua máqui-
na de desbastar CNC de mesa, uma fre-
sadora que custa menos de l 000 dólares,
que esmerilha as metades do molde de
blocos de alumínio. Depois coloca as
peças em sua máquina manual de mol-
dagem por injeção, derrete algumas con-
tas de resina e as injeta. Alguns minutos
depois, Chapman tem um protótipo para
mostrar aos fãs. Se eles gostarem, ele
contrata um fabricante de ferramentas
local para reproduzir o molde em aço e
uma companhia de moldagem por inje-
ção com sede nos Estados Unidos para

fazer lotes de alguns milhares. Por que
não fazer as peças na China? Ele poderia,
diz, mas o resultado seria "moldes que
demoram mais para produzir, com tem-
pos de comunicação lentos e plástico
abaixo do padrão" (leia-se: barato). Ade-
mais, diz Chapman, "se seus moldes
estão na China, quem sabe o que acon-
tecerá com eles quando você não os está
usando? Eles poderiam operar em segre-
do produzindo peças para vender em
mercados secundários que você nem se-
quer saberia que existem".

OS TRÊS FILHOS DE CHAPMAN emba-
lam as peças que ele vende diretamente.
Hoje, a BrickArms possui também re-
vendedores na Grã-Bretanha, na Austrá-
lia, na Suécia, no Canadá e na Alemanha.
O negócio ficou tão grande que em 2008
ele abandonou a carreira de 17 anos co-
mo engenheiro de software e agora sus-



tenta confortavelmente a família exclu-
sivamente com as vendas de armas Lego.
"Eu ganho mais com um dia morno na
Brick Arms do que jamais ganhei como
engenheiro de software. A vida é boa."

Em meados dos anos 30, Ronald
Goase, então recém-formado na London
School of Economics, ruminava sobre o
que, para muitos, poderiam parecer per-
guntas tolas: por que existem empresas?
Por que depositamos nossa lealdade em
uma instituição e nos reunimos no mes-
mo edifício para fazer coisas? Sua res-
posta: para reduzir "custos de transação".
Quando pessoas compartilham um pro-
pósito e têm responsabilidades e modos
de comunicação estabelecidos, é fácil
fazer as coisas acontecerem. Basta se
virar para a pessoa no cubículo ao lado
e pedir que ela faça seu serviço.

Há muitos anos, porém, Bill Joy, um
dos comndadores da Sun Microsystems,

revelou o furo no modelo de Coase. "Se-
ja você quem for, a maioria das pessoas
mais inteligentes trabalha para outros",
ele observou com justeza. Claro, isso
sempre foi verdade, mas antes pouco
importava se a pessoa estivesse em De-
troit e alguém melhor estivesse em Da-
car; uma estava aqui, e a outra, lá. E
pronto. O ponto de Joy era que isso es-
tava mudando. Com a internet, não é
preciso recorrer ao cubículo ao lado.
Pode-se aproveitar a melhor pessoa dis-
tante, mesmo que ela esteja em Dacar.

A lei de Joy virou a lei de Coase de
cabeça para baixo. Agora, trabalhar den-
tro de uma empresa freqüentemente im-
põe custos de transação mais altos do
que tocar um projeto online. Por que se
virar para a pessoa no cubículo ao lado
quando é mais fácil recorrer a um mer-
cado global de talentos? Companhias são
cheias de burocracia, procedimentos e
processos de aprovação, uma estrutura
planejada para defender a integridade da
organização. Comunidades se formam
em tomo de necessidades e interesses
compartilhados e não têm processos
além dos necessários. A comunidade
existe para o projeto, não para sustentar
a companhia em que o projeto reside.

Daí o novo modelo de organização
industrial. Ele é construído em torno de
peças frouxamente rejuntadas. As com-
panhias são pequenas, virtuais e infor-
mais. A maioria dos participantes não é
empregada formalmente. Eles se formam
e se reformam ao sabor das circunstân-
cias, impelidos mais por competência e
necessidade do que por filiação e obriga-
ção. Pouco importa para quem a melhor
pessoa trabalha; se o projeto for interes-
sante, a melhor pessoa o encontrará.

Mas a diferença entre esse tipo de
pequena empresa e lavanderias automá-

ticas e lojas de esquina, que constituem
a maioria das microempresas no país, é
que o negócio é global e high tech. Dois
terços de nossas vendas vêm de fora dos
Estados Unidos, e os produtos compe-
tem na ponta inferior com empresas de
equipamentos de defesa, como Lock-
heed e Boeing. Embora não empreguem
muitas pessoas nem ganhem muito di-
nheiro, o modelo básico é baixar o cus-
to da tecnologia num fator de 10 (sobre-
tudo não cobrando por propriedade in-
telectual). O efeito é sentido principal-
mente pelos consumidores. Baixar os
custos é um modo de democratizar a
tecnologia também.

Embora esteja encolhendo, a econo-
mia industrial americana ainda é a maior
do mundo. Mas o crescente setor produ-
tivo da China deverá assumir a primeira
posição em 2015, segundo a lHS Global
Insight, empresa de projeções econômi-
cas. Nem toda a indústria americana es-
tá encolhendo, porém—só a parte gran-
de. Uma pesquisa do Pease Group com
pequenos fabricantes (menos de 25 mi-
lhões de dólares em vendas anuais) mos-
tra que a maioria espera crescer neste
ano, muitos deles em dois dígitos. Aliás,
analistas calculam que quase todos os
novos empregos industriais nos Estados
Unidos virão de pequenas empresas.

Bem-vindos à próxima revolução
industrial. •

Text Box
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