
Relatório publicado pela
consultoria Gartner sobre
impressão 3D prevê queda no
preço dos equipamentos para
empresas, podendo chegar ao
mercado por menos de US$ 2
mil até 2016.

A consultoria aponta que as

impressoras 3D devem estar em
quiosques e serviços em lojas de
impressão, o que criará novas
oportunidades para os varejistas.

“Muitas pessoas pensam que a
tecnologia está alguns anos de
distância, na verdade, ela já está
disponível e é acessível para a

maioria das empresas”, diz Pete
Basiliere, diretor de pesquisa da
consultoria Gartner.

O relatório diz ainda que as
organizações devem começar a
experimentar a tecnologia de
impressão para melhorar o design
dos produtos tradicionais. G.M.

A impressão em 3D já é realida-
de e esse mercado cresce rapi-
damente no país. A Cliever, pri-
meira fabricante no Brasil, com
apenas um ano de vida, já pro-
duz de 25 a 35 unidades men-
sais. “Quando começamos, es-
timávamos produzir até cinco
unidades por mês. Esse núme-
ro já foi mais do que quintupli-
cado”, diz Rodrigo Krug, sócio-
diretor da Cliever. O investi-
mento inicial de R$ 100 mil foi
recuperado antes do primeiro
ano. Para 2013, devem ser apli-
cados R$ 500 mil na empresa.
“Em abril e maio deste ano já
dobramos o faturamento do
ano passado”, diz. Cada impres-
sora custa R$ 4.650.

O grande mercado continua
sendo as pequenas e médias em-
presas, que podem fazer o pro-
tótipo dos produtos de maneira
barata e rápida, mas grandes in-
dústrias já começam a se inte-
ressar pela impressora. Krug
conta que sua máquina pode
ser utilizada para a produção
de protótipos de diferentes pro-
dutos, como brinquedos, peças
de máquinas, embalagens e
aparelhos eletrônicos, como te-
lefones celulares.

A Cliever já forneceu impres-
soras para a Intelbras e Em-
braer - há negociação em curso
para uma nova. A brasileira
também estuda o fornecimen-
to do equipamento para a Re-
nault. “A Intelbras faz modelos
de aparelhos telefônicos para
testar pontos como design e er-
gonomia. Já a Embraer usa para
prototipar peças internas das
aeronaves”, explica Krug,
acrescentando que muitas em-
presas compram suas máqui-
nas para prestar serviço a ou-
tras companhias. “Funcionam
como bureaus de impressão. Es-
tamos pensando em ter o nos-
so”, adianta.

Sobre suas concorrentes,ele
diz que há apenas empresas de
outros países, como os Estados
Unidos. “Aqui há apenas duas
pequenas empresas, mas que
não focam em impressoras pa-
ra indústrias”, diz. Segundo o
executivo, a fabricante já pen-
sa em expandir seus negócios
para outros países da América
Latina, podendo atingir a pro-
dução de 500 unidades. “Esta-
mos nos preparando para isso.
Vamos dobrar a nossa equipe
de produção e de toda a empre-
sa”, adianta.

Krug conta que a ideia de
produzir impressoras 3D sur-
giu da observação do cresci-
mento deste mercado fora do
Brasil, em 2009. “Depois estu-
damos o mercado brasileiro pa-
ra ver o potencial do mercado e
que caminho seguir”, finaliza
o empresário.

Com uma produção mensal entre
12 milhões e 14 milhões de tubos,
a C-Pack – fornecedora de tubos
plásticos para empresas como O
Boticário, Natura, L'Oréal e Euro-
farma – utiliza a impressora 3D há
cerca de dois anos. Nela, são feitos
os protótipos tanto para a produ-
ção interna, quanto para apresen-
tação de produtos a clientes, além
oferecer o serviço a terceiros.

“Imprimimos até os modelos
de peças para as nossas máquinas.
Uma vez chegamos utilizar o mol-
de durante uma produção intei-
ra”, conta Marcelo Rieki, enge-
nheiro do Centro Multidisciplinar
de Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovação da empresa.

A máquina, adquirida da israe-
lense Objet - que no fim do ano
passado se fundiu com a america-
na Stratasys -, custou mais de
US$ 40 mil. Mas, segundo Rieki, o
investimento valeu a pena. “O pro-
duto desenvolvido no computa-
dor em ambiente 3D é melhor vi-
sualizado depois de impresso.
Além disso, temos a vantagem de
poder testar os produtos”, explica
Rieki. “Ganhamos velocidade na
pré-produção”, diz ele.

Entretanto, segundo Rieki,
não há planos de aquisição de
uma nossa impressora do tipo.
“Com a que temos suprimos a de-
manda interna, do terceirizado, e
dos nossos clientes”, finaliza o en-
genheiro. G.M.
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O grande mercado
continua a ser as
pequenas e médias
empresas, mas
grandes, como
Intelbras, Renault
e até Embraer,
já se interessaram
pela nova tecnologia
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Cliever, a primeira fabricante do equipamento, vai investir cerca

de R$ 500 mil para conquistar mercado latino americano

Relatório aponta barateamento da tecnologia
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