
A ideia é uma boa alternativa pa-
ra quem cria objetos, com desig-
ners, mas enfrenta dificuldades
para tirar os projetos do papel.
Trata-se do site Imprima 3D,
uma gráfica virtual de três di-
mensões, que recebeu investi-
mentos de cerca de R$ 500 mil
— considerando equipamentos
e desenvolvimento de ferramen-
tas. Ele é parte do grupo Alpeso,
que já atua no ramo de impres-
são em 3D e prototipagem e do
qual faz parte a Robtec (veja ma-
téria ao lado), que imprime as
encomendas feitas por meio do
site. “O Brasil não tinha esse ser-
viço voltado para o público do-
méstico”, afirma Vinícius Dou-
rado, fundador do site.

Desde que começou a operar,
em novembro, o site entregou
mais de 300 encomendas, a
maior parte para designers e pa-
ra pessoas que criam peças e ob-
jetos artesanalmente para uso
próprio ou para presentear. Pe-
quenas empresas representam
de 20% a 30% da base de clien-
tes. “Estamos no início, traba-
lhando não só a questão comer-
cial, mas também fazendo um
trabalho didático, porque muita
gente não sabe o que é impres-
são 3D”, diz. A expectativa é
que a partir do segundo ano de
operação, o negócio dê retorno
sobre o investimento inicial.

Para usar os serviços do Im-
prima 3D, o interessado envia o
arquivo digital diretamente por
meio do site, que calcula o orça-
mento para o pedido em função
do tamanho da peça e do mate-
rial escolhido para confecção.
Hoje, podem ser usados cinco ti-
pos de plástico.

Além de oferecer o serviço de
impressão em três dimensões, o
site conta com uma galeria vir-
tual, onde os clientes podem ex-
por e vender suas criações. O
sistema calcula o preço da peça
automaticamente, em função
do volume cúbico, mas o vende-
dor pode definir a comissão que
quer receber — os percentuais
variam de 5% a 15%. ■ F.M.

Para os mais velhos, a tecnolo-
gia 3D remete exclusivamente
àqueles óculos com uma lente
azul e a outra vermelha usados
em cinemas. Mas nos últimos
anos, essa tecnologia vem ga-
nhando espaço não só em Hol-
lywood, mas também em ele-
troeletrônicos e equipamentos
de informática, como televiso-
res, smartphones e notebooks.
E também começa a se populari-
zar em impressoras usadas pelo
mercado de prototipagem e de
comunicação visual.

O público-alvo das impresso-
ras 3D de grande porte são ma-
queteiros, escritórios de arquite-
tura, universidades — para a
produção de partes do corpo hu-
mano para estudo em aulas — e
empresas que precisam produ-
zir protótipos de peças.

“A maquete de um empreen-
dimento, por exemplo, chega
a custar R$ 120 mil e leva até
90 dias para ficar pronta. Com

a impressora 3D, o prazo cai
para dias ou horas. Aliando
custo e benefício, o valor do
equipamento não é tão alto”,
avalia Alexandre Soares, ge-
rente da Nova Silk.

A empresa importa e comer-
cializa esses equipamentos no
mercado nacional, com preços
entre R$ 50 mil e R$ 260 mil. No
caso de protótipos de embala-
gem, a economia pode chegar a
80%, porque muitos deles são
feitos na China e precisam ser
refeitos a cada necessidade de
ajuste, acrescenta Soares.

Na prática
A Fábrica de Imagens investiu
em uma impressora 3D, com o
objetivo de prestar serviços na
área. “Sabíamos que havia al-
gumas máquinas no Brasil para
uso próprio, então, vislumbra-
mos a oportunidade de ser um
prestador de serviço”, conta
Marco Antônio Sartoris, dire-
tor da empresa.

Na mira do bureau de impres-
são em três dimensões estão em-
presas que desenvolvem produ-
tos e têm necessidade de produ-
zir protótipos. O setor de ilumi-
nação é um dos mais fortes, con-
ta Sartoris. “Elas mandavam fa-
zer o ferramental definitivo
sem ter o protótipo na mão e
gastavam fortunas com a apro-
vação dos moldes”, explica.

Um dos clientes da Fábrica
de Imagens é uma fabricante de
cubas para pias de banheiro.
Com os protótipos em 3D, a em-
presa pode instalar misturado-
res de água e a cuba na parede
para verificar se está tudo cer-
to, antes de dar o aval para a ver-

são final do produto. “O cliente
manda o arquivo e a gente repli-
ca a peça fisicamente para ele se
certificar de que está tudo cer-
to”, diz Sartoris. “Uma coisa é
ver o objeto na tela, outra é inte-
ragir com o objeto físico”.

A Robtec também atua no
mercado de impressoras 3D de
grande porte, tanto comer-
cializando equipamentos quanto
prestando serviços. Mas tam-
bém oferece impressoras meno-
res, que custam a partir de
R$ 5,7 mil. “São máquinas pe-
quenas, que podem trabalhar
em casa ou no escritório. São vol-
tadas para pequenos escritórios
de engenharia, designers e esco-
las. Imagine imprimir a Torre Eif-
fel para uma aula de geografia?”,
exemplifica Luiz Fernando Dom-
pieri, diretor-geral da Robtec.

Ele estima um mercado po-
tencial no país de 1 mil a 1,5 mil
impressoras por ano nos próxi-
mos 12 meses a 18 meses. “Ago-
ra, consegue-se fazer uma im-
pressora pequena e baratear o
preço”, finaliza. ■

Fabiana Monte
fmonte@brasileconomico.com.br

Alexandre Rezende

Tecnologia 3D vai das
telas para impressoras

Loja virtual
ajuda a tirar
projetos
do papel
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Com investimento de R$ 500
mil, Imprima 3D funciona como
gráfica virtual de projetos

A tecnologia 3D
ganha espaço
também em
eletroeletrônicos
e equipamentos
de informática,
como televisores,
smartphones
e notebooks

Equipamentos são voltados para escritórios de arquitetura, maqueteiros,
universidades e empresas que precisam produzir protótipos de peças e produtos

Site também oferece
galeria virtual, na
qual clientes podem
expor e vender
seus produtos
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Se o alvo das impressoras com
tecnologia 3D é tirar do papel
projetos, o objetivo do scanner
3D segue exatamente o cami-
nho inverso. O diferencial do
equipamento é levar para o com-
putador as três dimensões de di-
ferentes objetos, permitindo o
uso da imagem em atividades
de comunicação visual.

“A digitalização em 3D ajuda
a vender melhor um produto,
que tem uma imagem mais
real”, afirma Hans Schroter, ge-
rente de categoria da área de
imagem e impressão da HP.

Varejistas que atuam no seg-
mento de comércio eletrônico
são o público-alvo do produto,
bem como empresas que que-

rem apresentar seus produtos
em suas páginas na internet,
explica Schroter.

Multifuncional
A empresa lançou o scanner
3D no mercado brasileiro no
início de dezembro. O Top-
Shot é uma multifuncional co-
lorida com uma câmera embu-
tida em um braço articulado
acima do scanner. Ele reúne
impressora, copiadora e scan-
ner. A empresa não produz im-
pressoras 3D e tampouco tem
planos de entrar neste merca-
do nos próximos meses.

Sem abrir números, Schro-
ter afirma que as vendas da
multifuncional estão dentro
do esperado. “O produto é
acessível e há casos de interes-
sados em comprar para ter em
casa”, conta. O preço do Top-
Shot é de R$ 1.549.

No exterior, a multifuncional
tem um recurso que permite ao
usuário escanear o objeto e en-
viar a imagem diretamente para
sites de comércio eletrônico,
com o E-Bay, sem a necessida-
de de transferi-la para um com-
putador. O aplicativo ainda não
está disponível no Brasil, mas es-
tá na lista de tarefas de Schro-
ter. “Não chegamos a procurar
as empresas de e-commerce,
mas é uma oportunidade para
nós, está na minha agenda”.

O executivo conta que a ideia
de lançar um scanner 3D está li-
gada à necessidade de inova-
ção, para garantir a diferencia-
ção de produtos em um merca-
do cada vez mais competitivo.
“Vemos a popularização do 3D
em cinema, filmes, televisores e
entendemos que oferecer uma
tecnologia de digitalização em
3D era importante para nossos
clientes”, diz Schroter. ■

QUINTA-FEIRA

SUSTENTABILIDADE

Quem não se comunica
se trumbica
Há um vídeo no YouTube do lançamento oficial do iPho-
ne na MacWorld de 2007. Naquele dia, Steve Jobs con-
duziu a apresentação do novo aparelho e iniciou o even-
to com a seguinte mensagem: “De vez em quando apa-
rece um produto revolucionário que muda tudo... hoje
a Apple vai reinventar o telefone...”. Durante mais de
uma hora, o então CEO apresentou todas as novas fun-
cionalidades e os benefícios do aparelho. Além de desta-
car as características do produto, também destacou
suas vantagens perante os concorrentes da época.

Com a plateia (basicamente composta por formado-
res de opinião) extasiada com a novidade, ele finaliza o
discurso com uma citação de um jogador de hockey:
“Eu patino para onde o disco vai estar e não onde ele es-
teve. E sempre temos tentado fazer isso na Apple, desde
o começo, e sempre faremos”.

Muitas vezes escuto de executivos de empresas que o
mercado não entende as inovações desenvolvidas pela
companhia, e por isso não as compra. Também não são ra-
ras as empresas cujos portfólios têm diversos produtos e ser-
viços pouco conhecidos pelo mercado. É fato que nem sem-
pre as novidades são bem percebidas pelos consumidores

(vide os casos da TV com
videocassete embutido,
refrigerante de cereja...),
mas muitas vezes o pro-
blema está na fase final
do processo de inovação:
como comunicar a novi-
dade adequadamente.

Inicialmente surge o
desafio de convencer
os pioneiros sobre pro-
posta de valor e novos
atributos desenvolvi-
dos. A famosa curva de
adoção a novas tecnolo-
gias aponta que é preci-
so rapidamente atingir
quem busca os senti-
mentos de status e acre-

dita que as novidades podem tornar a vida mais fácil.
Depois busca-se atender os que têm desconforto e inse-
gurança com as novidades. Não basta que o produto ou
o serviço funcione corretamente, é preciso criar a segu-
rança que ele cumpre aquilo a que se propõe.

Outro passo importante é ensinar o mercado a usar a
inovação, já que muitas vezes ela muda significativa-
mente a forma como as coisas são feitas. Trocar a agên-
cia bancária pelo internet banking requer, por exem-
plo, assistência pessoal e orientação para muitas pes-
soas que não estão familiarizadas com a internet.

Muitas empresas inovadoras utilizam as figuras dos
evangelizadores, contratados para difundir, convencer
e divulgar as inovações desenvolvidas. Empresas de tec-
nologia como IBM e Apple utilizam essa ideia para pro-
mover suas novidades, criando maior capacidade de
convencimento para rápida adoção delas.

Um dos evangelizadores mais conhecidos do mundo
é Guy Kawasaki, que ajudou a tornar o Machintosh em
um sucesso de vendas na década de 80. Seu desafio era
convencer as pessoas comuns do porquê ter um compu-
tador em casa, algo que até então era reservado apenas
para engenheiros e amantes de tecnologia.

Voltando a citar Steve Jobs e sua grande capacidade
de comunicar as inovações desenvolvidas, em 2010 ao
anunciar a chegada do iPad, ele destacou que não basta-
va apenas admirar a novidade, era preciso tocá-la: “Te-
nho que dizer... vê-lo não é nada comparado a pegar
um nas mãos e sentir tudo isso, bem debaixo de seus de-
dos...”. Adaptando o ditado: não basta ser inovador, é
preciso parecer inovador. ■

QUARTA-FEIRA

EDUCAÇÃO/GESTÃO

Murillo Constantino

Scanner leva objetos em
três dimensões ao PC

A criatividade nas empresas,
muito além da pura intuição
Desde 1994, a professora Stela Ma-
ris Sanmartin estuda e trabalha
com criatividade e inovação, mas
foi no ano passado que decidiu es-
crever um livro sobre o tema. “Pa-
ra empresa, criatividade e inova-
ção hoje cumprem um papel deci-
sivo, porque a empresa está em
um ambiente dinâmico, cheio de
riscos, incertezas, é super pressio-
nada por demandas internas e do
mercado”, afirma Stela.

A obra, que contou com a
com colaboração de David de

Prado, investigador e consultor
internacional em criatividade,
foi lançada esta semana, em São
Paulo, pela Trevisan Editora.

Criatividade com método
O objetivo do livro é mostrar
que, para resultar em inova-
ção, a criatividade não pode
ser tratada como um processo
espontâneo e incontrolável.
“Para que o ato criativo, que
implica divergência, resulte
em inovação, em um resulta-

do concreto, é preciso haver
um processo sistematizado,
que pode ser enriquecido por
ativadores e métodos criati-
vos”, defende Stela.

A professora acrescenta que
esses métodos podem ser usa-
dos pelas empresas para des-
pertar e incentivar o potencial
dos funcionários em relação à
criatividade. “A gente tira a
criatividade do lugar da intui-
ção, de um território sem domí-
nio”, finaliza Stela. ■ F.M.

Muitas vezes
ouço de executivos
que o mercado
não entende as
inovações e por
isso não as compra.
Mas às vezes o
problema está em
como comunicar
adequadamente
a novidade

FELIPE SCHERER
Sócio-fundador da Innoscience,
professor da ESPM-SUL
e autor do livro “Gestão da
Inovação na Prática”

Equipamento multifuncional da HP é voltado principalmente para sites
de comércio eletrônico e para atividades ligadas à comunicação visual

Schroter:scanner3Dgera imagemdoprodutocommaisqualidade
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