
Por Gilberto Pavoni Junior, 
especial para a CRN Brasil 

epois do PCs - que, agora, tentam matar com 
novos estratagemas de marketing em busca da 
venda de novos dispositivos -, a impressora, pro
vavelmente, é o equipamento de informática mais 
conhecido dos consumidores finais. Ela está nas 

mesas de grandes executivos, nas principais empresas 
do mundo, nas escolas da periferia, no mercadinho da 
esquina e foi uma das primeiras invenções da informá
tica a saborear os efeitos da terceirização. Mesmo com 
tal bagagem e serviços prestados, esse equipamento 
nunca recebeu o devido reconhecimento. Mas essa fase 
de importância esquecida está prestes a acabar. Sim
plesmente porque essa máquina conseguiu digitalizar o 
que até então era puramente físico e ultrapassar a bar
reira das dimensões limitadas da folha de papel. 

As impressoras 3D estão chegando. E vêm com a 
força da conhecida curva de adoção de tecnologias que 
passam por uma queda de preço, interesse de fabrican
tes e um imenso mercado ávido por soluções. Elas não 

imprimem mais tinta sobre papel. De dois anos pra cá 
elas começaram a trilhar o mundo da terceira dimen
são. As novas impressoras 3D já prometem uma revo
lução grandiosa, mesmo que muitos empresários ainda 
não tenham percebido. 

O equipamento não é novo, existem alguns no 
Brasil que custavam de 200 mil a 500 mil dólares. 
"Mas hoje é possível comprar uma impressora que faz 
uma peça de carro ou um brinquedo por cerca de 5 
mil reais" , diz o gerente de marketing da Robtec, Luiz 
Fernando Dompieri. A empresa comercializa impresso
ras 3D de baixo custo há quatro meses e vê o mercado 
crescer além do que se podia imaginar. 

O mercado-alvo é vasto. Basta ter um modelo tridi
mensional de algum projeto e haverá uma impressora 3D 
capaz de produzi-lo com custo baixo. Quem ganha com 
isso? Um novo mercado consumidor que não era exata
mente o foco dos fornecedores de T I . Existem negócios 
feitos em outros países na base de customização de bens 
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de consumo, como carro e aparelhos 
domésticos, diz Dompieri. Nesse novo 
modelo de consumo, a pessoa compra 
o arquivo digital e imprime algo para 
deixar o carro mais bonito ou substituir 
o botão do fogão quebrado ou qualquer 
outra peça de um eletrodoméstico. Ela 
pode imprimir o objeto tridimensional 
na própria casa, se tiver a impressora, ou 
mandar para um birô de impressão 3D. 

No Brasil, algumas boas iniciativas 
devem surgir em breve. É o caso da Im-
primate, um birô de impressão 3D em 
modelo de franquia (veja quadro nessa 
reportagem)". Mas está se tornando co
mum nos Estados Unidos e na Europa 
(veja quadro com dicas de sites a visitar). 
O site Figureprints.com permite criar 
os próprios bonecos baseados nos perso

nagens do game World of Warcraft. O 
lOOkgarages se propõe a ser um centro 
de design 3D, ao juntar profissionais tro
cando arquivos, manufaturando e divul
gando. Já o i.materialise.com é um ser
viço que aceita projetos tridimensionais 
para produzir e criar uma loja virtual 
para que designers possam vender suas 
criações para quem se interessar. 

Quem trabalha com esse equipa
mento no Brasil crê que, em pouco tem
po, esses serviços começarão a aparecer 
por aqui. Há um interesse muito grande 
e variado sobre as impressoras 3D e no
vidades podem surgir em alguns meses, 
comenta o engenheiro sênior da SKA, 
Wilson Ranieri. Tudo baseado na queda 
do preço do equipamento e no noticiário 
especializado que começa a se interessar 

pelo assunto e influenciar jovens empreendedores, canais que 
buscam novas ofertas e consumidores cheios de ideias sobre 
objetos tridimensionais. 

O preço tem sido o grande atrativo. As impressoras 3D 
existem há anos em grandes empresas, como as de eletro
domésticos, automotivas e aeroespaciais. As fabricantes de 
carros, por exemplo, as usam para fabricar peças para mo
delos ainda em teste. Mas os preços eram para poucos. Hoje, 
existem modelos por menos de 5 mil dólares. No Brasil, o fe
nômeno natural da curva tradicional da tecnologia também 
vem ocorrendo. Por cerca de 5 mil ou 6 mil reais é possível 
comprar uma impressora 3D básica. 

O interesse e o mercado potencial devem provocar 
um crescimento também nos canais que trabalham com 
o equipamento. A Robtec, que trabalha com a marca 3D 
Systems, prevê a criação de mais pontos de representação 
para o próximo ano. Atualmente, a empresa possui 12 de
les. A procura aumentou de uns poucos clientes específicos 
para 150 leads de venda por mês e de empresas variadas, 
aponta Dompieri da Robtec. 
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http://materialise.com


O efeito ou talvez até mesmo uma 
revolução das impressoras 3D ainda é 
algo que precisa ser avaliado. Parece 
certo que a queda de preços vá conti
nuar. As patentes sobre o produto vêm 
caindo e mais fabricantes estão se inte
ressando pelo negócio, inclusive os reis 
chineses da fabricação em larga escala 

e dos custos baixíssimos. Ao mesmo 
tempo, o copyright sobre os objetos e 
projetos se torna um novo negócio de 
interesse. 

Birôs de impressão 3D podem 
fazer parceria com detentores dos 
direitos sobre personagens de filmes, 
games etc. Ou mesmo companhias 
que projetaram algum bem que possa 
ser impresso. A indústria de brindes 
pode ter uma reviravolta com a pos-

sibilidade de fragmentação da ma
nufatura e sua distribuição em vários 
pontos. E a criação de uma cultura 
de customização de diversos produ
tos é algo que realmente pode surgir 
entre consumidores, principalmente 
a geração mais recente, criada nos 
serviços do mundo digital. 

A SKA, que comercializa a mar
ca Stratays, vendeu recentemente uma 
impressora 3D para um executivo de 
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uma indústria alimentícia. Com for
mação e interesse em design, ele tem 
usado o equipamento para criar e tes
tar novas embalagens para seus produ
tos. A empresa tem recebido também 
cada vez mais pedidos de agências de 
publicidade que trabalham com mock 
up (modelo produzido em tamanho 
real ou em escala) e escritórios de ar
quitetura que desejam dar maior im
pacto nas maquetes. 

A expectativa dos canais que re
presentam marcas de impressoras 3D 
é ainda maior. Escolas podem utilizar 
essas máquinas como apoio didático na 
hora de criar as aulas. Imprimir uma 
hélice de DNA ou um jogo educativo 
para alunos do ensino fundamental 
pode sair mais barato do que comprar 
um, com a vantagem do equipamento 
poder fabricar vários objetos e ter o cus
to amortizado de forma rápida. 

Recentemente, a empresa Essen-
tial Dynamics apresentou uma im
pressora 3D de chocolate. Em vez de 
usar resina ou outro material, ela usa 
ingredientes para produzir bombons 
ou qualquer outro formato do doce. 
A marca trabalha com a possibilidade 
de outras comidas serem produzidas. 

Na medicina, o produto vem 
sendo utilizado para produção de 

próteses mais baratas e adaptadas 
para pacientes mutilados. Cientistas 
também começam a pensar novos 
modos de utilizar as impressoras 3D. 
Na Universidade de Glasgow existe 
um protótipo para produção de re
médios. E já existem estudos avan
çados para a fabricação de ossos e 
mesmo veias para transplante. No 
Centro de Medicina Regenerativa 
da Wake Forest University Baptist 
Medicai Center, os estudos são para 
a produção de um rim. 

A idéia é simples. Se a impressora 
3D é capaz de formar camada sobre 
camada de resina, também pode fazer 
o mesmo com camadas de chocolate, 
comida ou células orgânicas simples. 

Todo esse mercado potencial 
pode ser trabalhado pelas empresas 
que se aventurarem a vender a im
pressora 3D. Não há limite para se 
imaginar esse negócio que poucos 
queriam saber dele há alguns anos, 
comenta Dompieri da Robtec. É re
almente difícil prever o tamanho do 
mercado. Se as impressoras 3D rom
peram os limites bidimensionais da 
folha de papel, as empresas que ven
dem esses equipamentos estão pron
tas para também buscarem outras 
dimensões de negócio. 
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Text Box
Fonte: CRN Brasil, São Paulo, n. 346, p. 50-53, 1ª Quizena de maio 2012. 




