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IMPRESSÃO 3D: CRESCIMENTO E IMPACTOS NO MERCADO.

A impressão 3D, um dos grandes protagonistas da indústria 4.0, está causando 
impactos posi�vos na sociedade e conquistando cada vez mais espaço no mercado.

Não à toa, esta técnica vem sendo u�lizada por profissionais das mais diversas áreas, 
com o obje�vo de proto�par objetos por meio de uma tecnologia avançada e fiel. 
Temos bons exemplos de impressões tridimensionais em artesanatos, jóias, próteses, 
maquetes, miniaturas, peças de motor e muitos outros ramos. É, literalmente, �rar 
um projeto do papel. 

Um dos úl�mos segmentos a aderir impressão 3D foi o de alimentos. Isso mesmo: 
já temos comidas (como chocolate e vegetais) feitos em impressoras tridimensionais.

A tendência, aliás, é que no futuro boa parte da população tenha uma máquina dessa 
em casa. Por isso, para quem trabalha em áreas de produção, é fundamental entender o 
crescimento desta indústria. Esse e-book gratuito foi criado justamente com essa finalidade.

Boa leitura!



O QUE É IMPRESSÃO 3D?

A impressão 3D se resume em proto�par objetos com base em projetos criados 
em um so�ware de modelagem compa�vel. Ou seja, ela tem a função de converter 
arquivos digitais em matéria, u�lizando materiais como papel, borracha, plás�co, 
metal e muito mais. O acabamento é feito com processos de lixamento e pintura.

O sistema funciona depositando os materiais por camadas até criar a forma 
do objeto que foi projetado no so�ware de criação, que é feito em computadores.



A impressão 3D causou um grande impacto tecnológico no mundo. Se antes as pessoas 
ficavam presas às empresas para produzir o que a sociedade demandava, hoje elas têm 
a oportunidade de solucionar necessidades específicas sem depender de um desenvolvedor. 
Mas vale reforçar que isso vai depender da qualidade da máquina.

Por exemplo, com uma impressora simples você consegue imprimir pequenas peças para 
móveis como armários e espelhos. Supondo que uma parte desses objetos tenha quebrado, 
você consegue imprimi-la com a sua máquina e assim solucionar o problema rapidamente. 
É possível, ainda, imprimir itens como copos, talheres, pratos etc.

IMPACTOS DA IMPRESSÃO 3D NO CONSUMO.



Algumas indústria estão obtendo bastante sucesso com impressão 3D, e algumas estão 
até inovando com muita cria�vidade. A Ma�el, companhia de brinquedos dos EUA, 
lançou em 2016 uma impressora 3D para que as crianças imprimissem seus próprios 
brinquedos, que são criados em um aplica�vo para smartphones.

Outra área que vem inves�ndo em impressão 3D é a de artesanato. Com essa tecnologia, 
os artesãos conseguem modelar suas obras com uma qualidade incrível. Para isso, 
eles têm inves�do em máquinas para confeccionar por conta própria. Além disso, 
os artesãos geralmente fazem parcerias com fabricantes de resina, para garan�r uma 
cor perfeita e consequentemente melhorar o acabamento do seu artesanato.

Por sinal, este é um dos grandes diferenciais da impressão 3D: você não ficar limitado 
em relação aos �pos de cor, podendo escolher uma infinidade de cores de acordo com 
o aspecto do seu projeto.

IMPACTOS DA IMPRESSÃO 3D NO MERCADO



A impressão 3D oferece uma série de vantagens nos processos de produção. 
An�gamente, era precisa modelar a peça manualmente para em seguida enviar para 
a máquina. Este processo não trazia muitas vantagens porque exigia pra�camente o 
mesmo trabalho de fabricar a versão final do produto (a mão).

Mas com o avanço do sistema, hoje você consegue criar o seu projeto muito rapidamente, 
com a ajuda de um computador com programa compa�vel. Depois é só enviá-lo para a 
máquina e aguardar o resultado final.

Portanto, a rapidez no processo 
é uma das grandes vantagens da 
tecnologia, que também oferece 
bene�cios como baixo custo de 
produção e sustentabilidade.

VANTAGENS



As técnicas de acabamento permitem que o objeto fique com uma aparência mais 
real e idên�ca ao arquivo projetado no computador, pois envolve as cores e texturas. 
A cor é de extrema importância, pois dá vida ao produto com técnicas de profundidade 
e contraste. E isso acontece graças às definições de tonalidades e brilho

ACABAMENTOS

Isso vem sendo bastante explorado por empresas 
que precisam ter um produto como “vitrine”. 
É importante caprichar no aspecto deste produto 
para chamar a atenção do consumidor, e com as 
técnicas de acabamento a impressão 3D deste 
objeto será perfeita. Afinal, sem cor e textura um 
produto fica bem sem brilho e sem graça.
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Deu para ter uma ideia de como a impressão 3D vem crescendo no mercado? Se você atua 
na área de produção e pretende um dia implementar essa técnica no seu negócio, ou se você 
é uma pessoa �sica e se interessa pelo assunto, nós da SQ Química aconselhamos que você 
con�nue pesquisando sobre essa tecnologia que vem ajudando muitas empresas.

Nós fornecemos matérias-primas do segmento de �ntas para impressão 3D. Nossos 
produtos são importados e possuem um índice de qualidade acima da média, pois 
são produzidos com o que há de mais moderno e avançado no segmento.

Além da distribuição dos insumos, nós também oferecemos o nosso know-how pessoas 
jurídicas que criam as resinas (formulados) de �ntas para impressão 3D. Nós ajudamos a 
formular o produto e criar soluções de acordo com as demandas do mercado.

CONCLUSÃO
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