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Resumo - Este trabalho tem como foco a inovação disruptiva da impressão 3D no consumidor de moda. 

Partiremos da reflexão de como a impressão 3D pode ser uma inovação disruptiva nas formas de 

consumo de moda. Temos para tanto o objetivo de analisar como a impressão 3D pode ser uma inovação 

disruptiva nas formas de consumo da moda. Para a realização desta pesquisa será empregada uma 

revisão de literatura com uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. Ao longo 

dessas leituras preliminares foi possível perceber que a impressão 3D, possibilita inovações disruptivas 

tanto no ramo da moda, como nas demais áreas do conhecimento. 
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Introdução 

 
O presente artigo aborda a disrupção da impressão 3D do consumidor de moda como parte do 

projeto de Iniciação científica no curso de Design de Moda da Faculdade (CORREÇÃO CEGA), fazendo 

uma breve reflexão de uma nova forma de consumir moda, através da tecnologia. 

 

Para sequência deste estudo, foi necessário fazer um levantamento bibliográfico sobre a impressão 

3D para embasamento teórico, bem como o procedimento metodológico se deu através de pesquisa 

exploratória, descrevendo os caminhos encontrados da tecnologia de impressão 3D através de pesquisas 

sobre essa temática, resultando em uma análise comparativa das técnicas e formatos de consumo de moda. 

 

A impressão 3D, fez surgir uma nova tecnologia e as empresas que passam a aplicá-las, podem 

sair na frente com armas para competir nesse novo mercado. De acordo com Klaus Schwab( 2016),a 

indústria 4.0 permitirá revolucionar cadeias globais. Esse é um dos fatos que torna a impressão 3D diferente 

das outras, une tecnologias e o contato entre domínios físicos, digitais e biológicos. 

 

A impressão 3D consiste num processo de criação de um objeto 

tridimensional a partir da superposição de camadas de matéria-prima . Ou 



 
 

seja, em vez de tinta, a impressora 3D utiliza, para imprimir objetos, diferentes 

materiais como plástico (mais popular), borracha, cerâmica, madeira, metal e 

até células humanas ( CASTANHEIRA, 2019, p. 16) 

 

Essa pesquisa tratará de conteúdos no contexto da inovação disruptiva relacionados a esta quarta 

Revolução Industrial, com enfoque na impressão 3D, suas estratégias, e seu uso na área da moda. Partimos 

da questão central de compreender como a impressão 3D pode ser como uma inovação disruptiva na moda? 

Para tanto, teremos como objetivo geral: analisar como a impressão 3D pode ser uma inovação disruptiva 

nas formas de consumo da moda. Como objetivos específicos teremos: Compreender a impressão 3D como 

inovação disruptiva na moda; verificar as formas de consumo da impressão 3D na moda; e verificar as 

vantagens e a sustentabilidade da impressão 3D na moda. 

 

Referencial teórico 

 
Para o desenvolvimento deste estudo, realizamos um levantamento teórico sobre a impressão 3D 

nos últimos anos, além dos materiais, técnicas e marcas que atuam e trabalham com a impressão 3D, no 

contexto dos acessórios de moda, apresentando suas técnicas, formas e disrupção no mercado de moda. 

 

A impressão 3D, nos últimos anos, vem sendo utilizada em diferentes áreas, tais como economia, 

saúde, decoração entre outros. 

 

A Impressão 3D e a Moda reuniram-se apenas recentemente, mas já se 

verificou que a sua aliança terá grande utilidade e novidade no mundo da moda, 

tornando-se um caminho promissor (CALIXTO e SOBREIRA, 2020, p. 2) 

 

A impressão 3D se torna uma nova aliada no ramo da moda, derrubando empecilhos entre arte e 

ciência, apresentando-se na moda desde peças do vestuário até acessórios. Segundo Calixto e Sobreira 

(2020), a impressão 3D possibilitou o uso de diferentes materiais na hora das criações de produção de moda, 

deixando de lado os antigos tecidos tradicionais, substituindo por novos processos. Estes processos estão 

cada vez mais tecnológicos e customizáveis, onde o consumidor tem a possibilidade de escolher cores, 

modelos, tamanhos e materiais diferentes, emergindo na cultura do termo &ldquo;faça você mesmo 

&rdquo; (Do It Yourself-DIY). 

 

Esta tendência está ligada ao universo da impressão 3D, no qual o consumidor pode ser o 

idealizador e criador, vendo e participando de todos os processos de montagem da peça final, tendo ainda 

a possibilidade de adaptar, melhorar e criar formas complexas. Este processo chama-se de personalização, 

que é um dos principais pilares da Quarta Revolução Industrial, e nele, a relação de designer com 

consumidor estabelece um processo de marketing, gerando uma proximidade. 



 
 

A inovação disruptiva, conforme Christensen (2006), descreve um processo 

pelo qual um produto ou serviço inicia por aplicações simples, na “parte 

inferior” de um mercado e, progressivamente, se move para “acima do 

mercado”, deslocando ou eliminando concorrentes estabelecidos. Esse modelo 

de inovação permite acesso a produtos e serviços até então inacessíveis a uma 

parte da população com baixo poder financeiro aquisitivo (BENCKER, 

GILIOLI E ROYER, 2017, p. 3) 

 

A inovação disruptiva tem como objetivo apresentar uma solução original, ter efeito prático e ser 

rentável. A impressão 3D é uma inovação disruptiva, faz se questionar a lógica dominante, romper 

paradigmas. (...)“inovações disruptivas são aquelas que provocam uma ruptura no antigo modelo de 

negócios” (BENCKER, GILIOLI e ROYER, 2017, p. 8). 

 

Segundo Bencker, Gilioli e Royer (2017), a inovação disruptiva é viável economicamente, se 

mostra como uma boa alternativa para empresas que almejam avançar em novos produtos ou serviços. Na 

moda se torna uma boa alternativa para abrir novos caminhos, como: nos métodos de criação de produtos; 

na liberdade promissora que os designers têm para criar peças que atendam suas expectativas; e na 

customização de peças pelo consumidor final. 

 

Muitas empresas têm aberto suas portas oferecendo um serviço de fabricação 

pela web, sendo necessário apenas um cartão de crédito e o design do produto 

desejado para que uma pessoa possa concretizar suas ideias (PINHEIRO, 

MOTA, SOUZA E STEINHAUS, 2018, p.6) 

 

A impressão 3D possibilitou facilidades no consumo da prototipação rápida de objetos do nosso 

dia a dia. O consumidor tem facilidade no acesso aos arquivos disponíveis em sites como YouMagine, 

Thingiverse, Thangs, Free 3D e tantos outros, ou tem a possibilidade de fazer suas próprias modelagens em 

softwares em 3D. 

 

Outro fator a se considerar é a descentralização do processo produtivo e a 

customização em massa em que o consumidor tem autonomia para personalizar 

e ainda fabricar o próprio produto, afetando dessa forma a distribuição de 

artefatos industriais. “Com a popularização e diversificação das impressoras 

3D, qualquer um, quase não importando o lugar que se encontre, pode se tornar 

um fabricante” (CALIXTO e SOBREIRA, 2020, p.9). 

 

Segundo Calixto e Sobreira (2020), essa descentralização vai demandar originais formas de 

negócio, levando a modificações na ordem econômica, ponderando em áreas da valorização do trabalho 

humano, e campos sociais. Sem dúvidas, será essencial a presença de novas estratégias de negócio, para 

atender as demandas desse mercado. 



 
 

A impressão 3D agrega facilidade no consumo, e ter acesso a uma impressora 3D dá a opção de 

produzir as peças em sua residência. Através dela é possível romper paradigmas de precisar ir a loja física 

para adquirir algum produto ou acessório, tendo a possibilidade de criar, modelar e personalizar o acessório 

da maneira que mais atende nossas necessidades no dia a dia, e dentro da sua própria casa. Assim, podemos 

compreender que a impressão 3D traz novas possibilidades nas relações de consumo e moda, quebrando 

paradigmas nas relações de consumo dessa área. 

 

 
 

Perspectiva metodológica 

 
Para a realização desta pesquisa será empregada uma abordagem qualitativa, de natureza 

exploratória e descritiva. Para este estudo serão realizados os procedimentos bibliográficos e analíticos. 

Será realizado, inicialmente, uma busca nas plataformas WGSN; Use Fashion; Kjaer Global; Springwise; 

e Google Acadêmico, utilizando as seguintes palavras- chave: impressão 3D, inovação disruptiva e moda 

e consumo, conforme pode ser observado no quadro 1, com os procedimentos adotados: 

 

ETAPA DESENVOLVIMENTO 

1º Etapa: 

Pesquisas iniciais 

Pesquisas em sites e plataformas de consumo, com foco em Tecnologia, mercado 

e consumidor de moda (WGSN, Use Fashion, Kjaer Global; Springwise) 

2ª Etapa: 

Consumidor de 

moda 

Periódicos e anais de eventos, destacando pesquisas acadêmicas no contexto da 

impressão 3D (colóquio internacional de design, revista modapalavra) 

Marcas de moda que trabalham com a disrupção da impressão 3D (acessórios, 

projetos). 

 
Quadro 1: Etapas do desenvolvimento de pesquisa para impressão 3D 

Fonte: Elaborada pelas autoras (Correção Cega), 2022. 

 

 

 

 
Resultados e Discussão 

 
Ao longo dessas leituras preliminares foi possível perceber que a impressão 3D possibilita 

inovações disruptivas tanto no ramo da moda, como nas demais áreas do conhecimento. Ela modifica as 

formas de consumo na moda e apresenta vantagens, como: redução dos desperdícios, compartilhamento de 

criações em sites dando acesso aos arquivos e customização. A impressão 3D possibilita novos formatos, 

espessuras e texturas de materiais para desenvolver as peças finais, e gera, sobretudo, agilidade e redução 

de custos. Assim, podemos viabilizar as diversas vantagens que essa tecnologia proporciona na moda e em 

várias áreas do conhecimento, sendo a impressão 3D uma tecnologia disruptiva. 

 

Este estudo demonstrou como a pesquisa da impressão 3D, envolve novas abordagens, técnicas, 

experimentações e planejamento estratégicos para o desenvolvimento de produtos e serviços. Para 

https://www.wgsn.com/blogs/
https://www.usefashion.com/
http://global-influences.com/
https://www.springwise.com/
http://global-influences.com/
https://www.springwise.com/


 
 

Margolin (2000) Apud Menegucci (2021), as práticas de disciplinas com processos criativos e técnicos, 

reafirmam a importância do estudo de design como uma ligação para construção de conhecimentos no 

âmbito dos projetos, aqui destacados os de consumo de moda. 

 

Entre o mercado da manufatura aditiva, surgiram diversos tipos de impressão 3D, cada uma para 

uma finalidade e diferenciam-se pelos preços e tamanhos, são elas: FDM(Modelagem de Deposição 

Fundida), SLA(Estereolitografia), DLP(Processo de luz digital), SLS(Sinterização seletiva a laser), 

DMLS(Sinterização a laser de metal direto), SLM(derretimento seletivo a laser), EBM(Derretimento de 

feixe de elétrons), MJF(Multi Jet Fusion), PolyJet (Injeção de resina em gota). Abaixo nos quadros 2 e 3, 

apresenta-se um resumo com os tipos de impressão, aplicação, preço, qualidade e produtos. 

 

Tecnologia Preço Tamanho de 

impressão 

Qualidade Rigidez Produto 

SLA baixa grande alta alta 
 

 

SLS/MJF alta médio baixa alta 
 

 
 

Óculos 

FDM baixa grande médio médio 
 

 

Acessórios 

Polyjet médio médio alta médio 
 

 

Acessórios 

SLM alta pequeno baixa alta 
 

 

 

Quadro 2: Tipos e formas de impressão 3D 

 
Fonte:https://www.printit3d.com.br/post/guia-completo-impress%C3%A3o-3d-de-t%C3%AAnis-e-sapatos , ajustada 

pela autora (2022) 

http://www.printit3d.com.br/post/guia-completo-impress%C3%A3o-3d-de-t%C3%AAnis-e-sapatos


 
 
 

Técnica Aplicação 

FDM(Modelagem de 

Deposição Fundida) 

-funciona em um princípio de adição do material em camadas. Um filamento de 

plástico é desenrolado de uma bobina e levado até um bico de extrusão, que 

controla a fusão e deposição do fluxo de material 

(https://3dlab.com.br/afinal-como-funciona-uma-impressora-3d-fdm/) 

- É a impressão 3D mais popular, sendo mais acessível a máquina e 

matéria-prima 

-Utilizada pela marca treli 

- Possibilita a impressão de bolsas, acessórios entre outros 

- Utilizada pela marca treli, black purpurin 

SLS (técnica de 

Sinterização Seletiva 

a Laser) 

- No SLS, um laser funde as partículas de um pó de polímero, construindo a 

peça camada por camada. Os materiais usados no SLS são polímeros 

termoplásticos na forma granular. 

- Uma das principais vantagens com o uso do SLS é que ele não precisa de 

estruturas de suporte, ou seja, o pó fornece todo o suporte necessário para a 

construção das peças. Por esse motivo, o SLS pode ser usado para criar 

geometrias complexas que são difíceis de fabricar com outros métodos de 

impressão 3D. 

(https://amsbrasil.com.br/voce-sabe-o-que-e-impressao-3d-por-sinterizacao-sel 

etiva-a-laser.) 

- Utilizada pela marca Yoface 

(https://br.3dsystems.com/3d-printers/prox-sls-6100) 

 
 

  
 
 

 

Quadro 3: Tipos de técnicas e aplicação utilizadas na impressão 3D 

 
Fonte: Elaborada pelas autoras (Correção Cega), 2022. 

https://3dlab.com.br/afinal-como-funciona-uma-impressora-3d-fdm/
https://amsbrasil.com.br/voce-sabe-o-que-e-impressao-3d-por-sinterizacao-seletiva-a-laser
https://amsbrasil.com.br/voce-sabe-o-que-e-impressao-3d-por-sinterizacao-seletiva-a-laser
https://br.3dsystems.com/3d-printers/prox-sls-6100


 
 

Na moda com a popularização da impressão 3D tem sido pensado nas suas vantagens diante do 

mercado e como vem se mostrando promissora, promovendo uma prototipação rápida, evitando 

desperdícios, reduzindo erros na sua produção. Na moda essa tecnologia tem circulado em torno dos 

acessórios como bolsas, óculos, brincos e algumas peças do vestuário. 

No cenário Pernambucano de moda autoral temos marcas que atuam no segmento da impressão 

3D, uma delas é a treli que teve sua fundação no final de 2020 e início de 2021, apresentando-se como uma 

marca de design criativo e sustentável de acessórios impressão 3D, upcycling e reciclados, trazendo uma 

proposta autoral, conta com colares, brincos e anéis de variadas cores, tamanhos e modelagens a marca 

utiliza a técnica de FDM de impressão 3D, e como material de seus acessórios usa o filamento 

biodegradável. Além dela, temos a marca Yoface a 1ª marca brasileira de óculos impressos em 3D, trazendo 

como seus pilares sustentabilidade, leveza, minimalismo e design. Utilizam o método SLS (Selective Laser 

Sintering), para fabricação dos óculos, utilizando pó de nylon(poliamida 12), apresentam textura aveludada, 

conforto e leveza. 

A marca brasileira Black Purpurin, fundada em 2018 , localizada em Florianópolis, é marcada 

pela produção de Bolsas Femininas, Mochilas, Customização, tênis, chinelo, e acessórios autorais e 

personalizados. A produção é feita a partir da tecnologia de impressão 3D. Prezam por um futuro mais 

consciente e transparente na moda, a marca consegue economizar até 50% em água e energia. Utiliza como 

insumos polímeros bioplásticos e reciclados. 

 

 

 
Considerações finais 

 
A impressão 3D pode ser observada no estudo como uma inovação de processos e ferramenta 

disruptiva no consumo de moda, oportunizando constantemente inovação, técnicas e procedimentos 

integradores para construção de produtos, incluindo o mercado de moda autoral, que rompe paradigmas e 

promove uma ruptura com antigos modelos de negócios, apresentando uma solução original para o mercado 

do consumidor de moda. 

 

De acordo com o que foi lido, realizou-se a compreensão da impressão 3D como uma inovação 

disruptiva na moda. Foi possível analisar as formas de consumo da impressão 3D na moda, aprender as 

suas vantagens e refletir a sustentabilidade. Ao longo das leituras preliminares foi possível perceber que a 

impressão 3D possibilita inovações disruptivas tanto no ramo da moda, como nas demais áreas do 

conhecimento, devido ao seu potencial para criação e desenvolvimento, que é pautado numa tecnologia que 

considera e avalia todo o processo, desde as melhorias aos custos. 



 
 

Referências 

 

CALIXTO, Marcela Luíza; SOBREIRA, Maria Adircila Starling; "Impressão 3D na moda: desafios e 

reflexões", p. 1012-1026 . In: Anais do Colóquio Internacional de Design 2020. São Paulo: Blucher, 

2020. 

 

CASTANHEIRA, os impactos da impressão 3D no direito da propriedade intelectual, 

mestrado,universidade de Lisboa, faculdade de direito, Lisboa, p. 24. 2019. 

 
 

Revista 

 

PINHEIRO, C. M. P.; MOTA, G. E.; STEINHAUS, C.; SOUZA, M. de. Impressoras 3D: uma mudança 

na dinâmica do consumo. Signos do Consumo, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 15-22, 2018. DOI: 10.11606/issn.1984-

5057.v10i1p15-22.Disponível em: 

https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/view/128758. Acesso em: 24 jul. 2022. 

 
BENCKE, F. F.; GILIOLI, R. M.; ROYER, A. Inovação Disruptiva: Uma Análise das Pesquisas Empíricas 

Publicadas no Brasil . Revista Brasileira de Gestão e Inovação, v. 5, n. 2, p. 159-180, 2018. 

https://www.revistas.usp.br/signosdoconsumo/article/view/128758

