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Resumen
*

Este estudo tem como objetivo analisar, por meio
da abordagem estratégica e económica, a viabilidade da
manufatura aditiva no processo de confeccáo de maquetes em
um escritório de arquitetura. Foi construída uma maquete no
modo de confeccño tradicional e por manufatura aditiva a flm
de mensurar e comparar seus custos primarios. A partir disso,
realizou-se a análise económica de investimento por mei0 dos
conceitos de VPL (Valor Presente Líquido) e TIR (Taxa
Interna de Retorno), os quais demonstraram viabilidade
favorável a adocño da manufatura aditiva. Desse modo, o
estudo sugere que escritórios de arquitetura invistam na
aquisicño da Impressora 3D, uma vez que o equipamento pode
agregar valor ao processo de confeccño destes modelos,
conquistando novos nichos de mercado e fortalecendo a
imagem do negócio em relacáo a inovacáo.
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Abstract
*

This article aims to analyze (through a strategic
and economic approach) the viability of additive
manufacturing for the process of 3D printing models in an
architecture office. A model was built in an architecture office
where a comparison of manual construction and 3D printing
was made to measure the cost manufacturing them. To do so,
the economic analysis of investment was carried out through
NPV (Net Present Value) and IRR (Internal Rate of Return)
concepts, which shown the viability to use 3D printing. The
results support and suggest that architecture offices invest in
3D printers, considering that this can add value to the
manufacturing process of models, conquering new market
niches and strengthening the ofñceºs image in innovation.
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I. INTRODUCÁO

A representagáo gráfica do projeto e' um desafio
enfrentado pelos escritórios de arquitetura e engenharia. E
uma etapa que demanda dominio técnico, aptidáo e clareza
por parte do autor do projeto, e capacidade de abstracáo de
quem o percebe. Apesar do Desenho Assistido por
Computador (CAD) ser uma das ferramentas mais
difundidas para apresentar o projeto de arquitetura, a
exposicáo da concepgáo arquitetónica requer cada vez mais
a elaboracáo de objetos tridimensionais que englobem a
descricáo técnica do desenho com reproducóes capazes de

transmitir elementos inerentes ao projeto como proporcáo 6

forma.
Uma das técnicas utilizadas em diversos escritórios de

arquitetura que facilita o entendimento do projeto
arquitetónico e' a elaboracáo de maquetes físicas, as quais
sáo fundamentais para os estudos volumétricos e espaciais
ao longo do processo de projeto e para a representagáo final
deste. Entretanto, o processo de confecgáo manual desses
modelos requer conhecimentos técnicos e criativos, o que
toma esta etapa bastante extensa 6 cara.

Com o advento das novas tecnologias computacionais, o
uso da representagáo em modelos digitais tridimensionais se
tomou cada vez mais comum nos escritórios. Arquitetos
utilizam diferentes softwares para a modelagem de formas 6
elementos complexos, buscando como resultado a criacáo de
maquetes digitais e imagens realisticas. Com o intuito de
integrar estas tecnologias computacionais com as maquetes
físicas, destaca-se uma ferramenta inovadora - a manufatura
aditiva (MA).

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo analisar,
por meio da abordagem económica e estratégica, a
viabilidade da manufatura aditiva no processo de confecgáo
de maquetes em um escritório de arquitetura. Como
norteador desta pesquisa, utilizou-se o método de estudo de
caso em um escritório de arquitetura, da regiáo de
Joinville/SC/Brasil, para comparar a construcáo da maquete
no método tradicional 6 por meio da manufatura aditiva.
Tendo como motivacáo, a necessidade de diminuicáo de
custos para apresentacáo em modelos físicos das criacóes de
formas complexas feitas pelos arquitetos aos clientes do
escritório.

II. METODOLOGIA

A partir dos dados coletados na confecgáo de maquetes
arquitetónicas em um escritório de arquitetura, foi elaborada
uma análise qualitativa e quantitativa sob os aspectos
económicos 6 estratégicos, comparando o método por
confeccáo tradicional 6 manufatura aditiva, no qual os
seguintes pontos foram observados: tempo de duracáo,
custos operacionais (desdobrados em custo da máo-de-obra
direta e dos materiais diretos utilizados) e o investimento
inicial para compra de uma Impressora 3D. A empresa se
trata de um escritório de arquitetura que atua no
desenvolvimento de projetos residenciais, comerciais,
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industriais, hospitalares, interiores e corporativos, localizada
em Joinville - SC, com uma segunda sede em Florianópolis.
Sens projetos sáo focados na especialidade do desenho em
suas diversas amplitudes, detalhando desde pequenos pontos
de venda até grandes empreendimentos [1].
0 estudo de caso seguiu a metodologia proposta por [2]

[YIN], composta por seis fases: definir uma literatura
conceitual teórica, planejar 05 casos, conduzir teste piloto,
coletar os dados, analisar os dados e gerar relatório. Os
dados da pesquisa foram coletados no 1“ semestre de 2016,
em conjunto com colaboradores do escritório das áreas de
Arquitetura, Design 6 Marketing.

Na fase da definicáo da estrutura conceitual teórica foi
realizada uma fundamentacáo teórica dos assuntos
envolvidos no estudo: manufatura aditiva, projetos
arquitetónicos, análise estratégica 6 análise económica. Na
fase de planejamento do caso 6 conducáo do teste piloto, foi
definida a maquete a ser construida, 05 equipamentos
utilizados, o prazo de retorno do investimento e a taxa de
atratividade para tornar o investimento viável.
Posteriormente, foram registrados todos os dados referentes
ao custo, tempo de processamento, previsáo de demanda 6

investimentos, concluindo assim a fase da coleta de dados.
A fase seguinte foi realizada pelo fluxo de caixa projetado,
cálculo do Valor Presente Liquido (VPL), Taxa Interna de
Retorno (TIR) e payback como análise económica e a
elaboracáo da matriz SWOT para a análise estratégica. Por
fim, foi gerado um relatório com as conclusóes finais da
análise.

Para a construcáo da maquete foi selecionado um
projeto com complexidade de forma.0 projeto arquitetónico
eleito (dimensóes 135 x 240 x 125mm) consiste na reforma
6 ampliacáo de um edificio comercial de um laboratório de
análises clinicas da cidade de Joinville-SC, o qual ganhou
destaque através de um grande elemento de fachada, sendo
este o componente desafiador da proposta. Levou-se em
consideracáo também características como escalas,
espessuras, materiais e dimensóes, determinantes para a
escolha dos equipamentos. Para executar o experimento pelo
método manual foram utilizados os procedimentos já usuais
do escritório. A construcáo da maquete pelo método
tradicional foi realizada pelo uso da técnica laser cutting, em
que 550 impressos desenhos 2D com a imagem das paredes
e fachadas planificados, gerados com o auxilio dos
programas SketchUp Pro© (Fig. 1) e AutoCAD© 2017.
Posteriormente, os desenhos foram enviados para a
cortadora a laser 6 retornaram ao escritório para o
acabamento e montagem da maquete final. Foi utilizado
Papel tipo Cinza 2,9 mm de espessura para as paredes 6

Papel Cartáo Triplex 300g Branco para 05 elementos da
fachada.
0 processo por manufatura aditiva foi executado

utilizando a impressora MakerBot© Replicator Z18, com
área de impressáo de 305x305x457cm, que trabalha pelo
processo de Deposicáo de Material Fundido (FDM). Este
processo constrói um modelo através da deposicáo de

camadas do material fundido ao longo de uma superficie
conforme o modelo a ser construido. 0 bico extrusor se
movimenta nas direcóes horizontais, enquanto que a
plataforma da máquina vai se movendo para baixo a cada
nova camada.
0 experimento iniciou com a criacáo de um modelo 3D

utilizando 0 Software SketchUp Pro©, posteriormente
exportado em formato STL. 05 modelos foram entáo
importados pelo software de manipulacáo da máquina,
denominado MakerBot© Desktop. Optou-se por produzir
cada andar do edificio em pecas encaixáveis, de forma a ser
possivel visualizar o interior dos pavimentos, e por desenhar
05 módulos da fachada como uma única estrutura para
impressáo. As pecas foram feitas em material polime'rico,
denominado Poliácido Lático (PLA) na cor branca para a
edificacáo e translúcido para a fachada.

.... ;.—.s — .ono-uu. .vú vv.
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Fig. 1. Captura de tela: imagem do modelo virtual do
edificio no software SketchUp Pro©

lll. RESULTADOS E DISCUSSÁO

A. Cust0s envolvidos
Os custos 550 definidos como gastos realizados durante

o processo produtivo para a operacáo da empresa, incluindo
mate'ria-prima, embalagens, máquinas 6 recursos humanos
da linha de producáo [3]. Na prática e' comum observar trés
elementos básicos do custo industrial: materiais, máo-de-
obra e gastos gerais de fabricacáo, sendo possivel classificar
estes valores em: custos fixos e variáveis ou diretos e
indiretos. 0 custo direto, por exemplo, e' representado pelos
elementos diretos da producáo, sendo denominados de
primários quando ponderam apenas a soma da materia-
prima mais a máo-de-obra direta [4]. Com o objetivo de
retratar o mais próximo possivel o cenário real empresarial,
este estudo considerou a contratacáo de estagiários no
ambiente produtivo da empresa. Levando-se em
consideracáo a legislacáo vigente, o valor do custo/hora
considerado neste trabalho para um arquiteto e um estagiário
foi de R$ 59,58 e R$ 10,31 respectivamente. 0 valor médio,
composto por 80% do arquiteto e 20% do estagiário ficou
definido em R$ 49,73. A tabela 1 mostra os tempos de
confeccáo da maquete. 0 método manual consumiu 20
horas, enquanto que por manufatura aditiva o tempo foi de
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57 horas. Entretanto, e' preciso considerar que este método
nao requer mao de obra durante o funcionamento da
impressora 3D, podendo entáo desconsiderar das 57 horas
totais as 46 horas de trabalho em que a máquina opera
sozinha. Desta forma, o tempo total de trabalho resultou em
apenas 11 horas, uma reducáo de aproximadamente 55%.
Segundo [5], esses tempos incrementais nao sao
considerados na análise por serem associados ao tempo nao
produtivo da máo-de-obra direta; todavia o tomador de
decisáo necessita estar ciente da existéncia deles.

Tabela 1.Discriminacáo dos tempos de duracáo de cada
etapa

MEtodo Manual Duracio Impressora 3D dUrAQAO
(h) (h)

Confeccáo Elementos de 4 Desenho Virtual das 6
Fachada no CAD 2D pecas em 3D

_ Desenhos das Pecas no CAD 3 Ajustes 1
Planejamento 2D

Testes e Ajustes ]

Compra e Definicñes de 2
Materiais
Corte a Laser ] Impressáo 3D 2

Í;ng manuals de pecas … ] 0peracáo Impressora 3D 46

Execucáo Pré-Montagem 3D 2 Pós-processameuto 2
Colagem 5
Acabameutos ]

TOTAL 20 TOTAL 57

A tabela 2 mostra um comparativo dos custos primários
entre 05 dois métodos. 0 custo de mao de obra direta foi
calculado pela multiplicacáo do valor hora médio de
R$49,54 pela quantidade de 20 e 11 horas, respectivamente
para o método manual e por manufatura aditiva. O gasto
com energia foi calculado considerando a poténcia dos
equipamentos de laser e impressáo, tempo de utilizacáo e
tarifa de R$0,43142 cobrada por kWh. Os gastos com
materiais para o método manual foram de R$46,00,
referente ao papel cinza, duplex, transparéncias, fita adesiva
e cola branca. Já o gasto com matéria prima na impressáo
3D ficou por conta apenas do custo do polímero PLA,
somando 673,1 gramas a um preco de R$0,10 o grama.

Tabela 2. Comparativo dos custos operacionais primários

METODO MANUAL MANUFATURA ADITIVA

Min de Obra R$ 990,80 R$ 544,94
Material Direto R$ 46,00 R$ 67,31
Energia R$ 0,19 R$ 8,93
Total R$ 1.036,99 R$ 621,18

DIFERENQA R$ 415,81

B. Previsáo de demanda 6 estimativa de receita
Segundo [6], a previsáo de demanda consiste na análise

dos acontecimentos futuros, utilizada para auxiliar na
delimitacáo dos recursos necessários, no esboco dos
recursos existentes e na aquisicáo de recursos adicionais.
Para [7], os métodos de previsáo sao classificados conforme
o tipo de abordagem utilizado, observando os instrumentos e
conceitos que deram suporte a previsáo, podendo ser
considerados qualitativos ou quantitativos.

A previsáo de demanda, neste estudo, foi realizada pela

técnica qualitativa conhecida como “opini6es dos
executivos”, que segundo [7], consiste em reunir executivos
da empresa com o interesse de desenvolver em conjunto
uma previsáo, normalmente de longo prazo, envolvendo
alguns aspectos do planejamento estratégico da organizacáo.
Neste contexto, para estimar a demanda para 05 anos de
2017 a 2019 foi considerada a média aritmética da
quantidade de projetos realizados nos anos anteriores, entre
2013 (75), 2014 (69), 2015 (68) e 2016 (65), totalizando
uma média anual para este periodo de 69 projetos. A partir
da apuracáo da média anual de projetos, foram incluídos
10%na previsáo de 2017 e um aumento de 5% para 05 anos
de 2018 e 2019, sendo estas taxas uma estimativa do
crescimento a ser alcancado, totalizando a projecáo da
média anual de 240 projetos.

Diante da previsáo de demanda, foi possivel estimar a
receita e custos do projeto. Marion (1998) descreve que
estas correspondem geralmente as vendas de mercaderias ou
prestacóes de servicos, sendo refletidas no balanco através
da entrada de dinheiro no caixa ou em forma de direitos a
receber. Podem ser classificadas em operacionais,
financeiras e nao operacionais.

Neste estudo, a receita considerada foi estabelecida com
base na economia levantada no experimento realizado; ou
seja, de R$ 415,81 por modelo impresso. Portanto, em 2017
(76 projetos) receita foi de R$31.601,56, em 2018 (80
projetos) receita obtida de R$33.264,80, e 2019 (84
projetos) de R$34.928,04.

C. lnvestimentos e depreciacáo
O investimento para a implantacáo da manufatura

aditiva foi contabilizado em funcáo da compra do
equipamento e demais utensilios. A impressora 3D utilizada
no experimento, modelo Market30t© Replicator Zl8, tem
valor de mercado aproximado de R$40.000,00. A despesa
com manuteano fica por conta da substituicáo do extrusor
Maker30t© Smart Extruder+. Este tem um custo de
R$350,00 e durabilidade estimada para 700 horas de
trabalho. Considerando a previsáo de demanda e quantidade
de horas trabalhadas, o custo com a troca deste componente
será de R$1824,00, R$1920,00 e R$2016,00, em 2017, 2018
e 2019 respectivamente.

A depreciacáo, segundo [8], consiste no declinio do
potencial de servicos do equipamento e de outros ativos nao
correntes, em funcáo de deterioracáo fisica gradual ou
abrupta, mesmo sem mudanca fisica aparente, ou da
deterioracáo económica em virtude da obsolescéncia e de
mudancas nas demandas dos consumidores.

A depreciacáo da Impressora 3D foi calculada através
do método acelerado, utilizando a técnica de saldo
decrescente, que toma a depreciacáo ajustada ao estado do
equipamento, depreciando-o mais nos primeiros anos e
menos nos últimos anos da vida útil. As taxas de
depreciacáo foram adotadas conforme a Instrucáo
Normativa SRF Nº 162, de 31 de dezembro de 1998, a qual
fixa as taxas de depreciacáo para Equipamentos de
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Informática e Periféricos a 20% a.a. para uma vida útil
estimada de cinco anos. Neste trabalho, considerou-se o
valor residual do equipamento ao término do terceiro ano. A
tabela 3 mostra o investimento inicial para a impressora 3D,
e sua depreciacáo ao longo dos trés primeiros anos.

Para 05 itens auxiliares, o método de depreciacáo linear
foi empregado no seu cálculo (tabela 4), o qual considera
uma desvalorizacáo constante obtida por meio da
multiplicacáo da taxa anual de depreciacáo com a diferenca
entre o custo de aquisicáo do bem e o valor residual, sendo o
método usualmente utilizado pelas empresas para
lancamentos contábeis [9].

Tabela 3. Investimento inicial e depreciacáo: impressora 3D

DESCRICAO VALOR DO BEM VALOR RESIDUAL VALOR DEPRECIADO TAXA

Impressora 3D R$ 40.000,00 R$ 20.480,00 R$ 19.520,00 20%

Ano ] R$ 8.000,00
Ano 2 R$ 6.400,00

Ano 3 R$ 5.120,00

Tabela 4. investimento inicial e depreciacáo: equipamentos
aux1hares

DESCRICÁO QTDE VALOR DO VALOR VALOR TAXA DEPRECIACAO
BEM RES]DUAL DEPRECIADO ANUAL

Computador 1 R$ 5.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 20% R$ 1000,00
No-break 1 R$ 300,00 R$ 100,00 R$ 200,00 20% R$ 60,00
A1ma'1io 2 R$ 850,00 R$ 300,00 R$ 550,00 20% R$ 170,00
Mesa 1 R$ 500,00 R$ 175,00 R$ 325,00 20% R$ 100,00

E' 2 R$ 300,00 R$ 125,00 R$ 175,00 20% R$ 120,00

TOTAL R$ 8.100,00 TOTAL R$ 1740,00

D. Análise de viabilidade económica
Para realizar uma análise económica de um

investimento e' preciso apurar os custos e receitas
decorrentes do investimento [10]. Os itens apontados como
relevante foram: custos operacionais primários (mao-de-
obra direta e matéria prima), o valor de compra do
equipamento novo, equipamentos auxiliares e treinamento.
Estes sao os mais importantes para a análise, pois variam
conforme o método desenvolvido.

A análise de viabilidade económica tem por objetivo
indicar se o investimento apresenta retorno, qual o prazo e a
taxa desse retomo. Foi estipulado um prazo de retorno de
cinco anos, correspondente ao tempo de depreciacáo da
impressora 3D.

0 objetivo principal da elaboracáo de um fluxo de caixa
e' demonstrar as entradas e saidas monetárias em um
determinado periodo, 0 qual passa a ser um instrumento
indispensável para a análise de investimento.

Em determinadas organizacóes, o fluxo de caixa atua
como uma ferramenta tática e, em outras, sua utilizacáo e'
estratégica, impactando no nivel de negócios da empresa
principalmente a longo prazo [11]. Assim, o fluxo de caixa
exposto a seguir foi elaborado com um horizonte de 3 anos,
conforme mostrado na tabela 5. Para o Imposto de Renda
Pessoa Juridica (IRPJ), para a Contribuicáo Social (CS), PIS
e COFINS foi utilizado como base no lucro presumido cujas

aliquotas estao dispostas na Lei Complementar Nº 123, de
14de dezembro de 2006.

O fluxo de caixa descontado foi calculado a partir da
Taxa Mínima de Atratividade (TMA), a qual se baseou no
custo de oportunidade que [12] afirma como “o quanto a
empresa sacrificou em termos de remuneracáo por ter
aplicado seus recursos numa alternativa ao inve's de outra”.
Em vista disso, foi adotada a Taxa Selic, cujo més de
novembre de 2016 fechou com 13,90%. 0 segundo
componente da TMA considerou o risco do negócio, já que
o ganho tem que suprir o risco inerente a adocáo do novo
investimento. Com base nas ameacas de mercado fixou-se
uma taxa de 1% ao ano. O terceiro fator da TMA e' a
liquidez, que consiste na facilidade com que a empresa
consegue sair de uma posicáo no mercado e assumir outra.
Considerando a incerteza da demanda futura, foi estipulada
uma taxa de 2% ao ano para a liquidez. Logo, para este
trabalho utilizou-se uma TMA de 16,9%ao ano

Tabela 5. Fluxo de caixa da demanda futura
DISCRIMINACÁO 2016 2017 2018 2019

FLUXO DE CAIXA

1.Entradas/Disponibilidades 0 1 2 3

1.1Economia 316016 33265 34928

2. Gastos 0 1 2 3

2.1 Impressora 3DMarketBot Replicator 218 40000 0 0 0

2.2 Investimento Fixo (Equip. auxiliares) 8100

2.3 Treinamento 3000

2.4 Manutencáo 0 1824 1920 2016

3. Depreciacáo Anual 9740 8140 6860

4p.[íg&ság)(16,33%) sobre a Receita (Lucro 0 5161 5432 5704

5. Valor Residual (Impressora+Equip. auxiliares) 23605

6. Lucro -51100 15767 18663 21238

7. Fluxo de Caixa 0 1 2 3

7.1 Fluxo de Caixa Anual -51100 24617 25913 50813

7.2 Fluxo de Caixa Descontado 21058 18970 31818

7.3 Fluxo de Caixa Acumulado -51100 -30042 -11072 20746

A análise do VPL busca confrontar o montante
investido com o valor presente dos fluxos de caixa causados
pela aquisicáo da Impressora 3D. 0 VPL consiste em
transformar o valor do fluxo de caixa e dos investimentos
em valores equivalentes a data atual, com base na TMA,
adicionados ao valor residual dos bens depreciáveis num
periodo de tempo.

Observando os valores na tabela 6, e' possivel afirmar
que o VPL se mostra positivo indicando, portante, que o
projeto retoma o investimento dentro do prazo limite
estipulado.

Tabela 6. Valor Presente Liquido relacionado ao
Fluxo de Caixa Futuro, TIR e Payback descontado

ANO FLUXO DE VPL [R$] FLUXO DE CAIXA SALDO
CAIXA DESCONTADO ACUMULADO DE
GERADO CAIXA

0 -51100 -51100 -51100 -51100
1 24617 21058 21058 -30042
2 25913 18970 18970 -11072
3 50813 31818 31818 20746
TIR (a.a.) 37,57% R$ 20.746,00 Payback Descontado 2,348
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Além do VPL, é importante apurar Taxa Interna de
Retorno (TIR), a qual atua de maneira complementar ao
VPL, uma vez que corresponde a taxa capaz de igualar o
VPL á zero. Conforme a deñnicáo de [13] e [14], TIR é um PONTOS POSITIVOS PONTOSNEGATNOS

índice que indica a rentabilidade de um investimento em 0 F;;gjggsº d…nfec … . . . “º"“ºzf'ºº ,. . …. , . z - cao mais automatizado, - Necessrta de prev1a capacrtacao
uma umdade de tempo. Para fundamentar a anahse de nc -Menºsetapasdefab_macaº;

_
prºñsswual;

. . . E -Menor tempo de utilizacáo de máo de obra direta; -Alto tempo deprocessamento da
prºjetos de anestlment0, deVe-Se comparar a TIR com a E -Valorizaouso de maquetes no escritório; . impressio; …

TMA, considerando que quando a TIR for superior a estes E ;…ÍSEÍ£,Í,-'Í,íhdadº … ” prºcessº de …… :A3;;2;£ººdiºmjgz$¿ , …
Parámetros, º Prºjetº ¿ ecºnºmicamente ViáVºl Para º % Í?.Í£'ZÍEÁÍZÍÁÍÍÍÍÍÍZIZZZZÍ;£ZZÍÍÁSÍEZQ- ÍZ£ZÍZÍ$£ZÍZÍÚ£ZZÍÍZÚ
investidor [10]. Para o horizonte estipulado de 3 anos o 5 -Fácil cºmpam'lhamemº de mºdelºs …… seíies

. 0 , distintas do escritório.
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para analisar a atratividade de um investimento, nao
devendo ser considerado isoladamente. Para visualizar esse
retomo, foi considerada a TMA de 16,9%. Os resultados
demonstraram que o retomo do investimento acontece em
2,348 anos, cumprindo o limite estipulado no estudo.

E. Análise estratégica

Por meio dos experimentos realizados, elaborou-se a
Matriz SWOT onde foi possivel observar os impactos da
manufatura aditiva dentro do processo de projeto da
empresa em estudo. Em meio aos fatores internos,
elencaram-se forcas e fraquezas, enquanto que para os
fatores externos, listaram-se ameacas e oportunidades do
negócio (quadro 1).

A0 utilizar o equipamento de Impressáo 3D para a
confeccáo de maquetes, o escritório de arquitetura foi capaz
de construir esses modelos fisicos de forma automatizada,
seguindo o conceito de fabricacáo digital. Considerado
como forca, este critério reflete menos etapas de fabricacáo
e, consequentemente, menor tempo de utilizacáo de mao-de-
obra direta.

Outra forca destacada é a valorizacáo do uso de
maquetes fisicas, retificando sua utilizacáo durante o
processo criativo de projeto ao atuar como instrumento de
estudo e ferramenta de comunicacáo de ideias para o cliente.
E interessante também observar que o equipamento de
Impressáo 3D demonstra compatibilidade com o processo de
projeto arquitetónico, obtido a partir de modelos CAD
elaborados em programas de modelagem 3Djá consolidados
nos métodos de projetos dos escritórios atuais. Além disso,
esta tecnologia é capaz de ampliar as possibilidades de
criacáo nos projetos, pois fomece modelos que auxiliam nas
etapas de decisóes, incluindo análise, sintese e avaliacáo. O
emprego da tecnologia, atualmente considerada de ponta,
também é uma forca, pois gera boa imagem da empresa e
permite o compartilhamento de modelos que podem chegar
a outras sedes de um mesmo escritório com apenas um e-
mail.

Quadro 1.Matriz SWOTpara uso da manufatura aditiva
num escritório de arquitetura

Em relacáo as fraquezas, a implantacáo da Impressora
3D no escritório de arquitetura requer a prévia capacitacáo
do profissional para operacáo adequada do equipamento,
esclarecendo os procedimentos e parámetros importantes
que devem ser considerados desde a modelagem até a
impressáo final do objeto. Outro fator relevante é o tempo
de processamento da impressáo que varia conforme a
complexidade e tamanho do modelo projetado, e deve ser
considerado mesmo que nao exija a presenca direta do
arquiteto durante o funcionamento. O volume de trabalho do
equipamento também pode ser um desafio, caso haja a
necessidade de se imprimir objetos muito maiores do que o
equipamento permite por vez, sendo necessário realizar a
impressáo do objeto por partes. Pode-se considerar também
o alto custo de aquisicáo como fraqueza, visto que é um
fator que dificulta a implantacáo da manufatura aditiva nos
escritórios de arquitetura.

Em termos de oportunidades, o escritório pode fazer
parte de um nicho de mercado em crescimento, oferecendo
servicos de manufatura aditiva a outros escritórios de
arquitetura. Estes equipamentos, além de produzirem
maquetes físicas para a venda do projeto, também geram
materiais para 0 marketing. No que diz respeito as ameacas,
a principal observacáo é a obsolescéncia do equipamento,
caracterizada pela diminuicáo da vida útil do bem causada
pelo surgimento de novos modelos de Impressora 3D mais
modernos ou pela constante evolucáo tecnológica dos
mesmos. Além disso, o uso do equipamento é altamente
indicado para producáo de maquetes e modelos fisicos
constituintes de formas complexas e de dificil construcáo
manual, o que representa risco de custo/beneficio incerto.
Por vezes, é interessante que a construcáo de maquetes
mescle o uso da Impressora 3D dentro do processo de
confeccáo manual, de forma que o aparelho imprima
somente os componentes complexos, dificeis de construir
manualmente, justificando seu uso. Ainda, a escolha correta
do equipamento é um fator que pode influenciar diretamente
no sucesso do projeto, uma vez que devem ser observados
critérios como tamanho e capacidade da Impressora 3D,
assim como disponibilidade do material utilizado e
assisténcia técnica.
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De maneira geral, observa-se pela análise de SWOT que
os pontos positivos (forcas e oportunidades) sobrepóem-se
aos negativos (fraquezas e ameacas) neste estudo de caso.
Como, por exemplo, o fato de conseguir um processo de
confeccáo de maquetes otimizado (menos etapas de
fabricacáo e reduzida mao de obra) e a consequente
ampliacáo de criacáo de projetos, absorve a oportunidade de
oferecer servicos para outros escritórios. Isso auxilia na
maior utilizacáo do equipamento, corroborando com as
análises anteriores de viabilidade económico-financeira e
eliminando pontos negativos, tais como obsolescéncia dos
equipamentos. Ainda, o alto tempo de processamento para
impressáo nao deve ser tratado como um limitante, já que a
mao de obra direta estará focada em demais tarefas de
agregacáo de valor

IV.CONCLUSÓES

Ao contextualizar a manufatura aditiva e sua aplicacáo
no campo da arquitetura, foi possivel observar que esta
tecnologia proporciona grande precisáo e rapidez na
execucáo de maquetes quando comparada ao método
manual, facilitando os estudos durante a concepcáo do
projeto. Além disso, 05 modelos fisicos produzidos podem
colaborar com a comunicacáo de ideias e com o processo de
venda para o cliente, justamente pelo fato de ser capaz de
representar com fidelidade os detalhes complexos de
projetos.

Por conseguinte, o estudo de caso possibilitou comparar
a situacáo de confeccáo manual e por manufatura aditiva
para confeccáo de maquetes no escritório de arquitetura. 0
modelo fisico desenvolvido por meio da Impressora 3D
apresentou um processo de confeccáo integrado as
ferramentas CAD, reduzindo em 55% a utilizacáo de mao-
de-obra direta e indicando que o equipamento possui
compatibilidade com o processo de projeto arquitetónico. As
análises do experimento serviram de base para avaliar os
impactos estratégicos e económicos da tecnologia.

A análise demonstrou que o projeto é economicamente
viável em todos os aspectos observados, seja ele o prazo, o
valor ou a taxa, pois atendem os pré-requisitos
estabelecidos. A taxa interna de retomo se mostrou
favorável, com um resultado de 37,57% ao ano, o retomo do
investimento (payback) acontece em 2,348 anos, e o VPL
corresponde a R$ 20.746,00. Do ponto de vista estratégico,
adquirir o equipamento 3D mostrou-se vantajoso, haja vista
05 ganhos na automatizacáo e reducáo de etapas, atuando
como forca para a producáo de modelos fisicos no processo
de projeto arquitetónico, ratificando a permanéncia das
maquetes como ferramenta de estudo nos escritórios atuais.

Cabe ressaltar que 05 resultados alcancados se
restringem apenas ao experimento realizado, sendo que para
o cenário futuro contabilizou-se somente os gastos
relacionados ao modelo desenvolvido. E interessante
perceber que mesmo sabendo que cada projeto arquitetónico
é único, a variabilidade das maquetes dos projetos futuros

foi condicionada a parámetros semelhantes aos observados
nos experimentos, como forma de delimitacáo do cenário a
frente. A Impressora 3D utilizada no estudo é de caráter
profissional, o que justifica o seu custo elevado de
aquisicáo, entretanto, existem outros modelos mais
acessiveis, cabendo ao comprador julgar sua viabilidade
técnica. Percebe-se, no entanto, que as vantagens alcancadas
com a implantacáo da manufatura aditiva compensam o
investimento inicial.

Assim, com base no exposto, se o escritório de
arquitetura adotar a manufatura aditiva no processo de
projeto, cumprirá as necessidades inerentes da producáo de
maquetes de forma prática e economicamente viável. Pode-
se finalmente concluir que a manufatura aditiva,
amplamente empregada em outros setores, contribui para
sucesso do processo de confeccáo de maquetes fisicas nos
escritórios de arquitetura. Tais resultados podem ser testados
e implantados em escritórios ou agéncias de construcáo civil
em diferentes localidades pelo mundo.
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