
L U I Z A DALMAZO 

DIFÍCIL SUBESTIMAR O IM-

PACTO DOS computadores 
pessoais na nossa vida, 
ainda mais quando se sabe 
que eles são uma invenção 

relativamente recente. A ideia do PC 
nasceu em reuniões de engenheiros 
que se encontravam em universidades 
da Califórnia, em meados dos anos 70, 
para montar os próprios computado-
res com kits de peças. Foram a inven-
tividade e a troca de ideias ent re os 
"hobistas" que lançaram a semente da 
revolução dos PCs. Steve Jobs e Steve 
Wozniak se conheceram n u m desses 
clubes e, com base no que viram ali, 
decidiram criar uma empresa chamada 
Apple Computer na região que hoje é 
conhecida como Vale do Silício. Hoje, 
quase 40 anos depois, outra leva de 
pessoas que usam a tecnologia como 
hobby está dando origem ao que mui-

tos acreditam ser uma nova revolução. 
Impressoras 3D, capazes de produzir 
objetos com base em desenhos feitos 
no computador, também são vendidas 
em kit de montar. O preço dessas má-
quinas caiu drasticamente nos últimos 
meses — a mais barata custa apenas 
650 dólares. Trocando informações 
pela internet e usando sof tware gra-
tuito para desenhar os objetos, esses 
novos pioneiros estão inaugurando a 
era das fábricas dentro de casa. 

Existem diversos modelos de im-
pressora 3D. Os mais simples funcio-
nam de fo rma muito parecida com 
uma impressora doméstica. Em vez de 
tinta, a máquina derrete um fio de plás-
tico e vai depositando filetes ou gotas 
progressivamente até que o desenho 
do computador tome forma em um 
objeto real. O acabamento das peças 
prontas ainda é rudimentar. Assim co-

mo nos primordios dos PCs, boa parte 
do prazer dos "hobistas" é fazê-las fun-
cionar, mesmo que não se saiba muito 
bem qual é a utilidade prática de uma 
máquina dessas em casa. Mas isso não 
tem impedido o crescimento — e o en-
tusiasmo — dos pioneiros. "Estamos 
democratizando a manufatura", diz Bre 
Pettis, fundador da MakerBot Indus-





tries. Com sede no bairro do Brooklin, 
em Nova York, a MakerBot foi a primei-
ra empresa a quebrar a barreira dos 
1000 dólares por impressora, em janei-
ro do ano passado. Hoje, o modelo mais 
simples custa apenas 650 dólares. No 
início, as vendas de kits não passavam 
de 20 por mês. Hoje são mais de 200. 

MAIS ACESSÍVEL 

O preço dos modelos um pouco mais 
sofisticados também está caindo muito 
rápido. Mais uma vez, o fenômeno re-
pete a história dos primeiros compu-
tadores, que custavam centenas de 
milhares de dólares e estavam restritos 
às grandes empresas. A situação está 
mudando rápido. "As universidades e 
as escolas estão entre os maiores bene-
ficiados por essa nova geração de má-
quinas, pois passaram a ter acesso a 

possibilidades de ensino antes impen-
sáveis", diz Terry Wohlers, presidente 
e fundador da consultoria americana 
de desenvolvimento especializada em 
impressão 3D Wohlers Associates. A 
es tudante de design Marina Gatelli 
criou uma bicicleta sem aros feita com 
materiais leves. A invenção ganhou 
prêmios de desenho, mas a bicicleta de 
Marina não poderia ter sido exposta 
na Bienal Brasileira de Design, realiza-
da em Curitiba, no Paraná, se a Univer-
sidade de Caxias do Sul, onde ela es-
tuda, não tivesse adquirido uma má-
quina de impressão em três dimen-
sões. Mar ina fez p ro tó t ipos pelos 
processos tradicionais e também usan-
do máquina 3D. "O grau de precisão, o 
acabamento e a funcionalidade do mo-
delo feito pela nova impressora são 
muito superiores", afirma ela. "E tudo 



fica pronto em um décimo do tempo." 
A Universidade de Caxias do Sul, no 

Rio Grande do Sul, adquiriu sua pri-
meira impressora 3D há quatro anos, 
por 150 000 dólares. Desde então, já 
comprou outras máquinas de 50 000 
e 15 000 dólares para uso dos alunos e 
também de pequenos negócios insta-
lados na região. A util ização desses 
equipamentos nas empresas também 
é promissora. A Heller Design e Pro-
jetos, de Porto Alegre, desenvolve pro-
dutos para o mercado armamentista e 
de eletrodomést icos. Há um ano, a 
Heller comprou sua primeira máquina 
de impressão em três dimensões. O 
resultado foi tão positivo que, seis me-
ses depois, a empresa adquiriu o se-
gundo equipamento. "Antes os proje-

tos eram aprovados somente pelo de-
senho visto na tela do computador, e a 
validação era feita depois do produto 
fabricado", diz Álvaro Heller, presi-
dente da Heller. "Agora acontecem 
mais testes e menos lançamentos. Mas 
há mais garantias de que eles vão sa-
t i s fazer os clientes." A amer i cana 
LGM, especializada em produzir ma-
quetes, ainda fabrica modelos tradicio-
nais, que podem custar até 10 000 dó-
lares e levam semanas para ficar pron-
tos. Mas hoje oferece também a opção 
de um produto de 2 0 0 0 dólares que 
fica pronto em poucas horas. "Isso era 
impossível dez anos atrás", diz Charles 
Overy, fundador da LGM. 

Essa popularização das impressoras 
3D fez o mercado saltar de 600 milhões 
de dólares em 2000 para pouco mais 

de 1 bilhão no ano passado. É um seg-
mento promissor que começa a desper-
tar o interesse de gente grande. A HP, 
líder mundial em impressoras de papel, 
anunciou, em janeiro deste ano, uma 
parcer ia com a Stratasys, uma das 
maiores fabricantes de máquinas 3D. 

O uso de uma impressora tridimen-
sional é limitado apenas pela criativi-
dade de quem produz os desenhos. A 
Bespoke Innovations (cujo nome pode 
ser t raduzido como "inovações sob 
medida") cria próteses sob medida. 
Além de a empresa produzir de acordo 
com o perfil e a necessidade do usuá-
rio, seu fundador , Scott Summit, diz 
que vai fabricar as próteses por um 
décimo do custo daquelas feitas pelo 
processo tradicional. Existe uma dife-
rença fundamental entre os "hobistas" 

do PC de ant igamente e esses novos 
indus t r ia i s domést icos : a in te rne t . 
Quem compra uma impressora tridi-
mens ional pode fazer os desenhos 
usando programas gratuitos (um dos 
mais populares é o Google Sketchup) 
ou baixar designs prontos. Os mesmos 
fundadores da MakerBot Industr ies 
criaram um site de comparti lhamento 
de projetos chamado Thingiverse. "As 
pessoas deixarão de comprar itens pa-
ra fabricá-los em casa", diz Pettis, da 
MakerBot. Assim como a web abriu as 
portas para que todos pudessem se ex-
pressar, escrevendo num blog ou mos-
t rando ao mundo suas fotos, dá para 
enxergar o dia em que será possível 
fazer o mesmo com objetos para a casa. 
Já pensou em desenhar uma luminária 
ou uma cadeira? A hora é agora. 
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