
magine que você está sain
do para a festa de um amigo 
e esqueceu de comprar um 
presente. Daí encontra na 
internet uma imagem super 
legal em 2D de uma capa para 

iPhone. Em minutos você baixa a capa, 
faz um design personalizado e manda 
para a sua impressora 3D. Legal, não? 

A proliferação de máquinas que 
imprimem em 3D e permitem fazer um 
produto na hora marca não só um mo
mento histórico na área de produção de 
bens, mas revela também uma tendên
cia interessante: o retorno da cultura 
DI Y (do ityourself, ou faça você mesmo), 
com um novo elemento, a tecnologia. 

Ok, aqui vai um pouco de con
textualização. Até os anos 1970, as 
pessoas que v i v i a m na Europa e 
nos Estados Unidos produziam boa 
parte das coisas que consumiam. 
Roupas, comidas, objetos para casa. 
Dos anos 1970 em diante, a cultura 
do consumismo cresceu tanto que 
nesses países tudo se compra pronto. 

Isso significa que os jovens america
nos ou europeus que moram nos centros 
urbanos e entendem tudo de aparelhos 
digitais não têm a mínima ideia de como 
fazer coisas simples, como um bolo ou a 
bainha de uma calça, nem de como con
sertar o pé quebrado de uma cadeira. 

Mas o jogo está mudando. A tecnolo
gia começa a reconectar a juventude com 
o prazer de fazer as coisas. Essa tendência 
está se manifestando em vários setores, 
do marketing à fabricação artesanal. 

EU NÃO COMPREI ISSO 
Vamos começar com o marketing. 
Recentemente, foram anunciados os 
vencedores dos prêmios internacionais 
de publicidade pré-Cannes. No ano 
passado, o vencedor unânime foi o robô 
Chalkbot, desenvolvido para a Nike. 

Este ano, três campanhas feitas pelo 
Google ganharam todos os prêmios. 
Conversando com alunos de publicida
de, notei que há uma geração obcecada 
com a cultura D I Y Em vez de contar 
histórias com narrativa engraçada ou 
emotiva e imagens de sonhos, os alunos 
querem fazer mais campanhas como as 
do Google, que mostram como as coisas 
funcionam, ou seja, as campanhas tor
nam-se uma demo do próprio produto. 

Saindo do marketing e da publi
cidade para uma área mais ampla, 
companhias como MakerBot (maker-
bot.com), Shapeways (shapeways. 
com), Deeplocal (deeplocal.com) e 
Breakfast (breakfastny.com) estão 
redefinindo a atitude da juventude 
americana no que se refere a criar algo 
do nada com a ajuda da tecnologia. 

O jornal The New York Times pu
blicou recentemente um artigo di
zendo que essa geração prefere di
zer "esse produto só existe porque 
eu o criei" a dizer "eu comprei isso". 

Na cultura artesanal, sites como 
o Etsy (etsy.com) e o BurdaStyle 
(burdastyle.com) estão cada vez mais 
populares. O BurdaStyle, por exemplo, 
faz o que ficou conhecido como "open 
source sewing", onde designers ex
plicam, passo a passo, como copiar os 
modelos das roupas que eles criaram. 

MÃO NA MASSA 
No Brasil, tenho a impressão de que as 
pessoas ainda sabem e gostam de botar 
a mão na massa. E, em vez de passarmos 
por uma geração que não sabe fazer nada, 
podemos ir direto para uma que sabe 
como criar coisas com a ajuda da tecnolo
gia. E se os consumidores tiverem meios 
para produzir em casa o que quiserem, o 
que acontece com a cultura do consumo? 
Será que a maneira como as marcas vão fa
lar com os consumidores vai mudar? Se os 
produtos forem bons, uma demo só já não 
basta? Quem precisará de propaganda? 
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