
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE DIREITO 

BACHARELADO EM DIREITO 

 

 

 
 

 

LUIZ FELIPE MARTINE DIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSÃO 3D E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: OS AVANÇOS NA ÁREA 

DE FABRICAÇÃO ADITIVA E SUAS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 



 
 

LUIZ FELIPE MARTINE DIAS 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSÃO 3D E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: OS AVANÇOS NA ÁREA 

DE FABRICAÇÃO ADITIVA E SUAS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Graduação em 

Direito da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial à obtenção do grau de 

Bacharel em Direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof.ª Clarisse Stephan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Universidade Federal Fluminense 
Superintendência de Documentação 

Biblioteca da Faculdade de Direto 
 

D541 

 
Dias, Luiz Felipe Martine. 

Impressão 3D e a propriedade intelectual: os avanços na área 
de fabricação aditiva e suas delimitações normativas / Luiz 
Felipe Martine Dias. – Niterói, 2018. 

49 f. 
 

Orientadora: Profa. Clarisse Stephan. 
 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – 

Universidade Federal Fluminense, 2018. 
 
1. Propriedade intelectual. 2. Propriedade industrial. 3. 

Direito autoral. 4. Impressão (processamento de dados). 5. 
Tecnologia industrial.  I. Universidade Federal Fluminense. 
Faculdade de Direito, Instituição responsável. II. Título. 

 
CDD 342.27 

 
  

 

 

 

 

 

 



 
 

LUIZ FELIPE MARTINE DIAS 

 

 

 

 

 

 

IMPRESSÃO 3D E A PROPRIEDADE INTELECTUAL: OS AVANÇOS NA ÁREA 

DE FABRICAÇÃO ADITIVA E SUAS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS 
 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Graduação em 

Direito da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense como 

requisito parcial à obtenção do grau de 

Bacharel em Direito.  

  

 

 

 

Aprovada em _____________________________. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_____________________________________________ 

Clarisse Stephan  

 

 

_____________________________________________ 

Iara Duque  

 

 

_____________________________________________ 

Ismael Stevenson  

 

 

 

 

Niterói 

2018 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu irmão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem mudança não há inovação, criatividade, ou incentivo para a melhora. Aqueles que a 

iniciam terão uma melhor oportunidade de administrar a mudança que é inevitável. 

 

William Pollard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar os avanços na tecnologia da Impressão 3D 

(prototipagem rápida) frente ao direito de Propriedade Intelectual na legislação brasileira e 

internacional. Buscou-se também contextualizá-la como parte basilar de uma nova revolução 

industrial que vem se formando nos últimos anos, examinando seu enorme potencial como 

tecnologia disruptora de paradigmas sociais, econômicos e geopolíticos. Para isto, o estudo traz 

uma linha histórica das grandes revoluções humanas, da cognitiva até as grandes revoluções 

industriais de nosso século, e de forma similar, traz os conceitos de Propriedade Intelectual, 

propriedade industrial e direitos autorais, e os aplica nos possíveis cenários de democratização 

da tecnologia de Impressão 3D, realizando comparações aos casos já sofridos pela indústria de 

conteúdo. Com isso, embora a tecnologia ainda esteja em uma fase inicial, procura-se avaliar 

suas tendências evolutivas, de modo que estejamos preparados para estas mudanças. A análise 

conclui que a Impressão 3D possui tanta capacidade disruptora, ou mais, que a tecnologia de 

compartilhamento peer-to-peer para a indústria de conteúdo, e propõe a necessidade de 

rediscussão da Propriedade Intelectual, de modo a permitir a livre troca de informações, e ao 

mesmo tempo, garantir os incentivos financeiros e criativos para os criadores que virão.         

 

Palavras-chave: impressão 3D; propriedade intelectual; prototipagem; direitos autorais;   

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The objective of the following study is to analyze the technological advances in 3D printing 

against Intellectual Property rights in Brazilian and international legislation. It also tried to place 

her as key to a new industrial revolution that has been developing in the last years, while also 

examining its enormous potential as a disruptive technology of social, economical and 

geopolitical paradigms. For that purpose, the study brings a historical line of great human 

revolutions, beginning with the cognitive revolution, until the industrial revolutions of our 

century, and also brings the concepts of intellectual property, industrial property and copyrights, 

and applies them in possible scenarios of democratization of the 3D Printing Technology, 

making comparisons to cases already experienced by the content industry. With that, while the 

technology is at an initial stage, the study looks to evaluate its evolutionary tendencies, in a way 

that we remain ready to them. This analysis concludes that 3D Printing has as much disruptive 

capacity, or more, than the peer-to-peer sharing technology, and also proposes the necessity of 

rediscussion of intellectual property, in a way that it allows free exchange of information, and 

at the same time, still guarantees financial and creative incentives for creators to come.  

 

Keywords: 3D Printing; intellectual property; prototyping; copyrights;   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Certas tecnologias são dotadas de tamanho potencial modificador que, na mera 

iminência de sua popularização, trazem problemáticas que justificam sua análise. A tecnologia 

de Impressão 3D, patenteada por Chuck Hull sob o nome “estereolitografia” em 1986, mostra-

se capaz de colocar em xeque o ciclo produtivo estabelecido por séculos de revoluções 

industriais, aproximando os conceitos de produtor e consumidor e atraindo uma nova era de 

desenvolvimento focada na personalização dos bens e matérias-primas. Por isso, entende-se sua 

chegada como parte basilar de uma nova revolução industrial, que nasce e cresce 

exponencialmente a partir da anterior.  

Para entender a complexa situação da Impressão 3D em nossa sociedade, faz-se 

necessário o prévio estabelecimento do contexto histórico das grandes revoluções, desde seu 

início, com a revolução cognitiva do cérebro humano primitivo, até a revolução digital do 

século vinte e um, com a massificação do acesso à internet e a globalização dos meios de 

comunicação e da cadeia produtiva.  

O estudo tentará estabelecer este cenário em que a tecnologia da Impressão 3D é 

introduzida, para então detalhá-la: como o processo de impressão funciona, da produção dos 

modelos CAD, com o escaneamento de objetos ou pelo desenho em softwares específicos, até 

a montagem, por camadas, do objeto final, e o que isso significa, hoje, para as indústrias 

afetadas, que variam desde a produção de protótipos até roupas. O estudo também apresenta os 

materiais utilizados para a impressão, assim como os benefícios principais da Impressão 3D em 

comparação com métodos tradicionais de produção.  

The 3D printers available today use a variety of materials ranging from plastics to 

ceramics, and from metals to hybrid materials. The technology is evolving at a 

breathtaking pace. The expanding range of materials used for 3D printing means that 

the technology’s application is having an impact on a whole range of industries, 

fostering new opportunities for innovation and business development.1 

Inegável que a Impressão 3D vem se popularizando, e transformada em um bem 

acessível ao cidadão médio, em um contexto domiciliar, pode causar efeitos que repercutirão 

muito além da cadeia produtiva. Este efeito é chamado de Democratização da Tecnologia.2  

                                                           
1 3D printing and IP law. Disponível em <http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/01/article_0006.html/> 

Acesso em 05 Junho. 2018. 
2 3D Printing Today: Democratization of Technology and Disruptive Innovation Converge. Disponível em < 

https://3dprint.com/207176/democratization-innovation/> Acesso em 05 Junho. 2018. 



11 
 

Antes protegida por patentes, a Impressão 3D agora segue pelo modelo de código aberto, 

tornando-a disponível para uma base consumidora que antes se via barrada pelos altos preços 

das impressoras, e que tende a crescer cada vez mais: o que a indústria fará quando os 

consumidores individuais obtiverem acesso irrestrito à impressão de produtos na comodidade 

de suas casas? Qual será o resultado fático desta mudança, e como o processo criativo pode se 

beneficiar disto? Estaríamos diante do fim da manufatura industrial como a conhecemos, e 

adentrando uma nova era de manufatura domiciliar, baseada na compra e venda de modelos 

pela internet? 

Desta forma, nasce a questão de como a Impressão 3D refletirá no campo da Propriedade 

Intelectual. Não é a primeira vez que novas tecnologias causaram problemas no tocante à 

proteção de bens imateriais. O advento do modelo peer-to-peer de compartilhamento de 

arquivos, em conjunto com uma rede de internet globalizada, causa enorme impacto na 

indústria criativa de música, filmes e softwares até hoje, com prejuízos alcançando, anualmente, 

os trilhões de dólares, e o problema não tem fim aparente. 

 Neste sentido, a Impressão 3D possui capacidade similar: como proteger os direitos 

imateriais inerentes aos objetos e modelos digitais? O consumidor individual paga apenas a 

máquina e a matéria-prima, mas não os custos associados à pesquisa, comercialização e 

distribuição dos produtos.  

Os sistemas legais demoram para se adaptar aos avanços tecnológicos. O Brasil, em 

especial, somente recentemente passou a legislar sobre crimes cibernéticos. O que fará a 

indústria e a legislação internacional e nacional frente à possibilidade do compartilhamento 

ilegal de produtos protegidos por direitos autorais, sem o pagamento de royalties? Este debate, 

em si, já se manifesta em nossa atualidade, em casos que serão abordados no decorrer do estudo 

e que claramente reafirmam a necessidade de uma análise profunda acerca dos potenciais 

efeitos que o acesso à esta nova tecnologia pode significar para nossa sociedade. 
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2. REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E A IMPRESSÃO 3D   

2.1. Contextualização histórica da Quarta Revolução Industrial  

Para uma análise aplicada da Quarta Revolução Industrial, com a popularização da 

Impressão 3D, e seu impacto no meio social e jurídico, se faz necessário evidenciar seu contexto 

histórico. Para isso, será estabelecida uma linha do tempo de grandes revoluções do ser humano, 

essenciais para o entendimento de sua trajetória até os tempos atuais.    

Preliminarmente, explica Reinhart Koselleck3 que o conteúdo semântico da palavra 

“revolução” engloba desde sangrentas e políticas convulsões sociais, até inovações científicas 

decisivas. Do latim revolutione, ela adquiriu, com o tempo, uma espécie de significação conexa 

com “revolta” ou “rebelião armada”, porém, sua etimologia lhe atribui significado mais 

positivo, oposto ao anterior, originando-se do latim revolutio, que indica o ciclismo inerente ao 

ato revolucionário4.  

Conforme bem expõe Klaus Schwab5, a palavra “revolução” evidencia uma mudança 

abrupta e radical, quando novas tecnologias e formas de perceber o mundo desencadeiam 

profunda alteração nas estruturas sociais. A história é usada como referência de tempo, portanto, 

tais mudanças radicais podem levar anos para se desenvolverem. Explicita Peter Stearns6 que 

certos historiadores até mesmo problematizam o uso da palavra “revolução”. Porém, o que se 

leva em conta não é o período temporal de transição, e sim seu papel na transformação da 

estrutura e o contexto da vida humana.  

Yuval Harari7 inicia essa linha do tempo, explicitando que, 70 mil anos atrás, a 

revolução cognitiva deu início à história por uma mutação no código genético do homo sapiens, 

permitindo a ele a capacidade de transmissão de informações e a formação de laços sociais, 

com o surgimento de novas formas de pensamento e comunicação. A capacidade de criar e 

imaginar mundos e mitos permitiu ao homo sapiens cooperar flexivelmente em grandes 

números, e enfrentar seus rivais e animais hostis.  

                                                           
3 KOSSELECK, Reinhart. Future Past – On the Semantics of Historical Time. Translated by Keith Tribe. 

Columbia University Press, 2004, p.44 
4 KOSSELECK, Reinhart. Future Past – On the Semantics of Historical Time. Translated by Keith Tribe. 

Columbia University Press, 2004, p.46.  
5 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.18 
6 STEARNS, Peter. The Industrial Revolution in World History. 4ª Ed. Westview Press, 2013, p.2. 
7 HARARI, Yuval. Uma breve história da humanidade – Sapiens. 29ª Ed. L&PM, 2017, p.30 
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A substituição do forrageamento (busca por alimentos) pela agricultura é a segunda 

grande mudança na estrutura social humana, uma “revolução agrícola” 8. Esta se deu cerca de 

10.000 anos atrás, com a domesticação dos animais em benefício da cadeia produtiva de 

alimentos. Com o aumento na produção, e o consequente crescimento populacional, surgiram 

os primeiros grandes assentamentos humanos; destes, surgiram as primeiras cidades e a 

urbanização do nosso meio de vida. Até 1700, os avanços tecnológicos permaneceram 

aportados na antiguidade das tradições de sociedades agricultoras. As técnicas manufatureiras 

ainda combinavam o uso de utensílios manuais em pequenas oficinas.  

O início da primeira revolução industrial se deu na Grã-Bretanha entre o período 1760 

e 1840, rapidamente virando um fenômeno global, e foi provocada pela construção das ferrovias 

e pela invenção da máquina a vapor; em seus primeiros momentos, a produção, principalmente 

na manufatura algodoeira, tornou-se mecânica, aumentando a produtividade da mão de obra e 

reduzindo o custo por unidade de produto fabricado9.  

The early industrial revolution in Britain was built on the backs of cheap, mercilessly 

driven labor. In rural areas, the standard of living fell for many workers, who were 

pressed both by population growth and by competition from machine-made goods that 

cut into branches of domestic manufacturing. Many rural women, for example, lost 

their manufacturing income when spinning was mechanized. With less land available 

for small farmers, less supplementary employment, and competitive pressure on 

agricultural wages, stark misery spread in many agricultural districts.10 

Humanos e animais foram substituídos progressivamente por motores alimentados por 

combustíveis fósseis, capazes de gerar energia em níveis muito superiores. Em 1730, o sistema 

começou a assumir as características sistemáticas da indústria, mecanizando partes isoladas do 

processo produtivo. Importante ressaltar que grande parte da mão de obra era composta de 

mulheres e crianças, apenas uma continuidade do trabalho agrícola desempenhado no núcleo 

familiar.  

Ainda nesta revolução, expõe Jeremy Rifkin11 que a introdução de energia à vapor na 

imprensa proporcionou, pela primeira vez na história, a alfabetização em massa da população, 

com a produção de jornais e revistas por preços módicos, ponto chave no entendimento do 

processo de globalização que viria a ocorrer no futuro. 

                                                           
8 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.18 
9 STEARNS, Peter. The Industrial Revolution in World History. 4ª Ed. Westview Press, 2013, p.25 
10 STEARNS, Peter. The Industrial Revolution in World History. 4ª Ed. Westview Press, 2013, p.33. 
11 RIFKIN, Jeremy. The Third Industrial Revolution - How Lateral Power Is Transforming Energy, the 

Economy, and the World. 2ª Ed. Palmgrave Macmillian, 2013. Paginação irregular. 
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A segunda revolução industrial, por sua vez, ocorreu no final do século XIX, entrando 

no século XX, com a chegada da eletricidade e a linha de montagem, possibilitando a produção 

em massa de bens de consumo12, permanecendo até o final da Segunda Guerra Mundial. Os 

avanços tecnológicos e a organização estrutural da indústria marcaram a revolução: com o uso 

de novos motores alimentados pelo carvão, o petróleo e energia hidroelétrica, que 

gradativamente substituíram o motor à vapor; e de forma similar, a formação da linha de 

montagem, que aumentou a organização sistemática no ambiente de trabalho, iniciadas nos 

Estados Unidos por Henry Ford13.  

A economia também cresceu extraordinariamente, mas de maneira instável14, e a 

economia global sofreu duas grandes depressões, primeiramente em 1873, e depois novamente 

em 1897, trazendo grande insegurança e deixando milhões de trabalhadores sem trabalho. 

Aqueles que permaneceram assalariados viram-se em condições ruins, trabalhando por longas 

horas, sem compensação por acidentes e pensões, e por baixos salários. A revolução, porém, 

trouxe grande independência econômica, e trabalhadores de alto nível passaram a receber altos 

salários e liberdade no processo de produção: no topo, havia o requerimento de habilidades 

técnicas, e não somente a propriedade de lojas e ferramentas.   

2.2. As revoluções industriais da era digital   

Expõe Jeremy Rifkin15 que o que se seguiu, em 2008, foi o fim da segunda revolução 

industrial e a “era dos combustíveis fósseis” que a sustentava; a humanidade estaria sendo 

forçada a se converter para um novo regime de energia ou modelo industrial, ou arriscar 

colapsar. Para o autor, o processo revolucionário se iniciou quando novos meios de tecnologia 

de comunicação convergiram com novos sistemas de energia, organizando infraestruturas 

sociais e conectando pessoas e mercados de uma maneira inimaginável anteriormente. Neste 

sentido, a comunicação global proporcionada pela internet e a utilização de energias renováveis 

deram início à uma terceira revolução industrial. É exposto que ela ainda está se desenvolvendo, 

neste momento, com a transição da indústria dos combustíveis fósseis para uma economia 

global de energia renovável e globalizada.  

                                                           
12 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.18 
13 STEARNS, Peter. The Industrial Revolution in World History. 4ª Ed. Westview Press, 2013, p.163 
14 The Second Industrial Revolution, 1870-1914. Disponível em < http://ushistoryscene.com/article/second-

industrial-revolution/> Acesso em 06 Junho. 2018 
15 RIFKIN, Jeremy. The Third Industrial Revolution - How Lateral Power Is Transforming Energy, the 

Economy, and the World. 2ª Ed. Palmgrave Macmillian, 2013. Paginação irregular.  
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Para o autor Yann Moulier Boutang16, vivenciamos uma mutação do capitalismo 

clássico, que ele chama de “Capitalismo Cognitivo”, específico de uma economia mundial e 

altamente globalizada. Nele, a revolução nas tecnologias de informação e comunicação sugere 

uma mudança total de paradigmas, onde o espaço e o tempo mostram-se radicalmente alterados, 

com a virtualização da economia, e o aumento do papel da produção “imaterial”. O autor 

salienta também as mudanças na produção, onde a sequência de concepção/produção/marketing 

é revertida, com a flexibilização da cadeia produtiva, proporcionada, também, pelos avanços na 

área de prototipagem, tratados mais adiante.  

Klaus Schwab17, diferente de Jeremy Rifkin, afirma que a terceira revolução industrial 

começou em 1960, primeiramente chamada de “revolução digital”, impulsionada pelo 

desenvolvimento de semicondutores, da computação em mainframe, da computação pessoal, e 

por fim, da internet, em 1990. Ressalta, também, que já teria acabado: estaríamos diante de uma 

nova revolução industrial, a quarta, que começou na virada do século.  

(Sobre a quarta revolução industrial). É caracterizada por uma internet mais ubíqua e 

móvel, por sensores menores e mais poderosos que se tornaram mais baratos, e pela 

inteligência artificial e aprendizagem automática (ou aprendizado de máquina). As 

tecnologias digitais, fundamentadas no computador, software e redes, não são novas, 

mas estão causando rupturas à terceira revolução industrial; estão se tornando mais 

sofisticadas e integradas e, consequentemente, transformando a sociedade e a 

economia global.18 

Ele diz que sua chegada será difusa no cenário global: a segunda revolução industrial 

ainda precisa ser vivida por 17% da população mundial, que não tem acesso à eletricidade, e a 

terceira revolução industrial inexiste para metade da população mundial, que não tem acesso à 

internet. E para Alexander Manu19, o acesso à internet é essencial para o desenvolvimento deste 

ecossistema, onde pessoas, lugares e objetados estão conectados entre si, o que ele chama de 

“Internet das Coisas” (IoT), um dos pilares da Quarta Revolução Industrial, sendo, em outras 

palavras, o resultado da extensão da internet para objetos e lugares.  

There are a few models — analogies — we might look at, trying to understand the 

potential of the ecology of everything connected. Let’s look at nature. Take a tree for 

example: the leaves are connected to the branches, the branches connected to the 

trunk, the trunk is connected to the roots, and the roots connect to the ground. The 

human passing by is connected through the sense of smell and touch; the flower 

                                                           
16 BOUTANG, Yann Moulier. Cognitive Capitalism. Polity Press, 2011, p. 48. 
17 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.18 
18 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.19 
19 MANU, Alexander. Value Creation and the Internet of Things - How the Behavior Economy will Shape 

the 4th Industrial Revolution. Edição não conhecida. Gower Publishing Limited, 2015, p.4 
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nearby is connected through the ground and the air, and the bee that just touched its 

petals.20 

Jeremy Rikfin21 alegou, em contraponto, que a própria natureza da digitalização, 

característica da Terceira Revolução Industrial, residiria em sua habilidade de unir 

comunicações e sistemas visuais, auditórios, físicos e biológicos, junto à informação pura, 

reorganizados em uma vasta rede interativa que opera como um ecossistema. Portanto, não 

haveria verdadeiramente uma nova revolução, e sim um mero prolongamento da atual. A 

evolução da digitalização ainda estaria em seu início, sendo a “Internet das Coisas” a próxima 

etapa.  

Para Klaus Schwab, três razões sugerem a ocorrência de uma quarta revolução, e não 

um mero prolongamento da terceira: sua velocidade, pois evolui em ritmo exponencial, e não 

linear, o resultado de um mundo altamente interconectado; sua amplitude e profundidade, 

modificando paradigmas econômicos, da sociedade e dos indivíduos; e seu impacto sistêmico, 

capaz de alterar sistemas inteiros, de países e empresas, até indústrias e a sociedade como um 

todo22. Seu diferencial reside na fusão de tecnologias e a interação entre os domínios físicos, 

digitais e biológicos. Em outras palavras, a criação de um ecossistema, vivo, que se desenvolve 

de maneira exponencial, onde uma ciência contribui para o crescimento de outra.  

Não obstante, o autor explicita23 que tais inovações nascem do que ele chama de 

impulsionadores tecnológicos, parte essencial do ecossistema, todos profundamente 

interligados, beneficiando-se mutualmente de cada avanço conquistado. Também chamados de 

megatendências, a Impressão 3D se configura em sua forma de manifestação física, esta qual 

adentraremos na desenvoltura deste estudo.  

Isto posto, seja qual for o entendimento tomado, de que as mudanças atuais indicam a 

chegada de uma nova revolução industrial, ou que estas são meramente um prolongamento da 

terceira, o debate acerca do potencial inerente da Impressão 3D, e seus reflexos em nossa 

sociedade, se mostra imperioso.  

                                                           
20 MANU, Alexander. Value Creation and the Internet of Things - How the Behavior Economy will Shape 

the 4th Industrial Revolution. Edição não conhecida. Gower Publishing Limited, 2015, p.5. 
21 The 2016 World Economic Forum Misfires With Its Fourth Industrial Revolution Theme. Disponível em 

<https://www.huffingtonpost.com/jeremy-rifkin/the-2016-world-economic-f_b_8975326.html > Acesso em 12 

abril. 2018. 
22 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.15 
23 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.26 
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3. ANÁLISE DA FABRICAÇÃO ADITIVA: A POPULARIZAÇÃO DA IMPRESSÃO 

3D E SUAS APLICAÇÕES NA SOCIEDADE 

3.1. Características da Impressão 3D como processo de fabricação  

A Impressão 3D, também chamada de fabricação aditiva, consiste na criação de um 

objeto físico pela impressão, através de softwares específicos conhecidos como CAM 

(computer aided manufactoring program), utilizando um modelo ou desenho digital 

tridimensional, ou CAD (computer aided design24), que será armazenado em um arquivo digital 

STL (stereolithography). O modelo é dividido pelo software em camadas não maiores que 0,01 

milímetro, na maioria dos casos, que serão traçadas em placas de construção, uma em cima da 

outra.25 Para isso, as impressoras 3D pessoais, na maioria dos casos, utilizam-se de um processo 

chamado fused filament fabrication (FFF), onde um filamento de plástico é aquecido e expelido 

por um bico, como uma pequena e precisa pistola de cola quente, formando sucessivas camadas 

que, uma vez resfriadas, se tornam um objeto sólido e durável26.  

Figura 1 – Exemplo de objeto sendo impresso. 

 

Fonte: 7 Incredible Ways 3D Printing Is Transforming Our World27 

                                                           
24 SAXENA, Abhishek. A Comprehensive Study on 3D Printing Technology. MIT International Journal of 

Mechanical Engineering, Vol. 6, No. 2, 2016, p. 66 
25 3D Printing – The Ministry for Education and Employment - Disponível em < 

https://education.gov.mt/en/resources/News/Documents/Youth%20Guarantee/3D%20Printing.pdf> Acesso em 

18 Abril. 2018. 
26 EVANS, Brian. Practical 3D Printers – The Science and Art of 3D Printing. TECHNOLOGY IN 

ACTION, 2012, p. xxiii.  
27 7 Incredible Ways 3D Printing Is Transforming Our World - Disponível em 

<ttp://justcreative.com/2017/08/28/7-incredible-ways-3d-printing-is-transforming-our-world/> Acesso em 06 

Junho 2018. 
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Em princípio, qualquer objeto, pelo menos teoricamente, consegue ser dividido em 

camadas e reconstruído, não importando a complexidade de sua geometria28.  Este processo é 

o oposto do típico método de manufatura da fabricação subtrativa, onde o material é removido 

de um bloco pré-formado, até a obtenção da forma desejada.29 Mostra-se diferente, também, da 

manufatura formativa30, que altera a geometria de um objeto de maneira definida pela aplicação 

de forças externas como o calor, forjando ou dobrando o objeto, que mantém seu volume após 

o processo.  

Para a manufatura aditiva, o uso do modelo tridimensional é essencial, criando projeções 

geométricas em programas especializados, que podem ser abstratas, dependentes somente da 

imaginação e da capacidade do artista, ou corresponder à objetos do mundo real. As partes do 

objeto podem ser construídas em qualquer orientação imaginável, não sendo necessário sua 

fixação, como em outras tecnologias de manufatura, embora certos processos de impressão 3D 

ainda necessitem de estruturas de suporte31.  Importante salientar que as propriedades materiais 

do objeto são geradas em conjunto com suas propriedades geométricas durante o processo de 

construção, não havendo, neste caso, um objeto definido, pré-formado. 

Figura 2 – Modelo digital tridimensional. 

 

Fonte: Projeto do Colégio de Engenharia UCDAVIS32 

                                                           
28 GEBHARDT, Andreas, HÖTTER, Jan-Steffen. Additive Manufacturing – 3D Printing for Prototyping 

and Manufacturing. 1a Ed. HANSER, 2016, p.1 
29 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.27 
30 GEBHARDT, Andreas, HÖTTER, Jan-Steffen. Additive Manufacturing – 3D Printing for Prototyping 

and Manufacturing. 1a Ed. HANSER, 2016, p.1 
31 GEBHARDT, Andreas, HÖTTER, Jan-Steffen. Additive Manufacturing – 3D Printing for Prototyping 

and Manufacturing. 1a Ed. HANSER, 2016, p.4 
32 3D Printer Projects. Disponível em: <https://research.engineering.ucdavis.edu/wind/2015/05/01/media/>. 

Acesso em 06 Junho 2018. 
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Destaca-se também o uso da tecnologia de escaneamento de objetos físicos aplicados à 

tecnologia de Impressão 3D33: a capacidade de reproduzir objetos físicos, analisando os dados 

de sua forma e coloração, na construção de modelos digitais tridimensionais. Estes são 

divididos em dois campos: máquinas de contato que sondam o objeto pelo toque, e scanners 

que emitem algum tipo de radiação, como a luz, ultrassom ou raio-x, para detectar o reflexo do 

objeto.  

 Os materiais mais comuns utilizados na Impressão 3D são os polímeros e filamentos 

plásticos, assim como materiais em pó que, juntos por fusão ou derretimento, formam 

filamentos compostos (em exemplo, um filamento parecido com a textura de madeira); tintas 

de impressão feitas de termoplásticos; e por fim, materiais líquidos à base de plástico34. A 

tecnologia não está limitada a estes, porém, e com pequenas alterações na máquina, 

policarbonato, argila, gelo, gesso e até mesmo chocolate podem ser utilizados como material 

para a impressão35.  

Em comparação com a fabricação subtrativa, a Impressão 3D elimina por inteiro o 

desperdício de material, que é utilizado somente onde necessário. De forma similar, a produção 

camada-por-camada também proporciona grande flexibilidade e criatividade no processo 

criativo, dando ao artífice grande controle e liberdade sobre sua obra. Ao utilizar-se de um 

protótipo, diminui-se a probabilidade de erros no processo de manufatura de um objeto. O uso 

da Impressão 3D garante um substancial aumento na velocidade de todo o processo 

manufatureiro, onde cada parte é criada separadamente, em apenas horas, possibilitando 

mudanças nos protótipos durante a produção, diminuindo o tempo gasto no desenvolvimento 

do objeto em meses. 36 

3.2. Impressão 3D na sociedade  

                                                           
33 WINNAN, Christopher. The Next Technology Gold Rush – Future Factories and How to Capitalize on 

Distributed Manufacturing. Ebook. Paginação Irregular. 
34 SAXENA, Abhishek. A Comprehensive Study on 3D Printing Technology. MIT International Journal of 

Mechanical Engineering, Vol. 6, No. 2, 2016, p. 65.  
35 WINNAN, Christopher. The Next Technology Gold Rush – Future Factories and How to Capitalize on 

Distributed Manufacturing. Ebook. Paginação Irregular. 
36 3D Printing – The Ministry for Education and Employment - Disponível em 

<https://education.gov.mt/en/resources/News/Documents/Youth%20Guarantee/3D%20Printing.pdf> Acesso em 

18 Abril. 2018. 
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Sendo uma indústria de crescimento acelerado, com expectativas de lucros de $3.07 

bilhões em 2013, até $12.8 bilhões em 2018, e excedendo a marca de $21 bilhões em 202037, e 

com uma ampla gama de aplicações, mostra-se importante delimitar, para o desenvolvimento 

deste estudo, seu alcance na sociedade, exemplificando sua utilização como serviço e método 

de desenvolvimento.  

Neste sentido, a Impressão 3D possui usos diversos: de acordo com dados da Sculpteo38, 

empresa líder em manufatura digital, no ano de 2015, o mercado mais popular foi o de bens de 

consumo, equivalente à 26% de todo o setor, e engloba modelos e objetos que são vendidos 

para o público em geral, como brinquedos, acessórios e utensílios; o segundo maior mercado 

foi o de alta tecnologia, com uma fatia de 15%, envolvendo a criação rápida de protótipos 

durante a fase de desenvolvimento de projetos e a produção de peças complexas por preços 

reduzidos; seguindo, o mercado de bens industriais e eletrônicos, com 14% e 8% do setor, 

respectivamente, criando partes mais baratas e em maior quantidade para aumentar a produção 

dos produtos. Importante também ressaltar a aplicação da Impressão 3D na educação, 

equivalente à 6% do setor, com a elaboração de materiais auxiliadores, como modelos de arte 

e maquetes de arquitetura.  

Não obstante, a Impressão 3D também oferece serviços para outras áreas, diversas39: a 

produção de partes para aviões, drones e satélites; impressão de partes para o campo da robótica 

e a indústria automobilística; até mesmo no campo da indústria têxtil, desenvolvendo novos 

materiais de plástico flexível, com a impressão de calçados e roupas personalizadas e 

inovadoras. 

 Na área da saúde, a aplicabilidade da impressão 3D se mostrou altamente positiva, 

inovando diversos procedimentos clínicos40: com a manufatura de modelos 3D pré-cirúrgicos, 

possibilitando melhor planejamento cirúrgico ao médico e infinitos caminhos de ação para teste, 

diminuindo o tempo de cirurgia, e consequentemente, a exposição do paciente à infecções; o 

avanço em técnicas de modelagem de implantes customizados, com órteses e próteses 

personalizadas mais confortáveis e de maior aceitação pelos pacientes; assim como a utilização 

                                                           
37 What is 3D printing? - Disponível em < https://3dprinting.com/what-is-3d-printing/> Acesso em 20 Abril. 

2018. 
38 SCULPTEO. THE STATE OF 3D PRINTING. April 2015, p.4 
39 Learn how 3D Printing is useful everywhere - Disponível em < https://www.sculpteo.com/en/applications/> 

Acesso em 20 Abril. 2018. 
40 LEOPOLDINO, Custódio, et al. Tecnologia 3D na Saúde – Uma visão sobre órteses próteses, tecnologias 

assistivas e modelagem 3D. 1ª Ed. SEDISUFRN, Rio Grande do Norte, 2018, p.7 
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de novos materiais para imobilização e equipamentos, como talas, gessos, parafusos, que 

atendam às necessidades diárias do paciente.  

Figura 3 – Vestido Kinemactic - Vestido manufaturado pela Impressão 3D  

 

Fonte: Kinemactic Dress from Nervous System Kinemactics Cloth41 

 Uma das pesquisas mais recentes até a data de maio/2018 revela que cientistas 

conseguiram imprimir uma córnea artificial extremamente avançada usando células humanas42. 

O Professor de Engenharia de Tecidos, Che Connon, um dos criadores da córnea artificial, 

expõe: “Foi difícil encontrar a receita certa para uma bio-tinta fina o suficiente para esguichar 

pelo bico da Impressora 3D. Ela não precisava ser apenas fina, devia ser também dura o 

suficiente para manter sua forma como uma estrutura 3D”. Para a consistência correta, os 

pesquisadores adicionaram alginato, colágeno e células tronco extraídos de córneas de 

doadores. No momento, córneas danificadas são extraídas de doadores falecidos, mas existe 

uma extrema escassez, e quase cinco milhões de pessoas estão cegas por infecções em suas 

córneas. A técnica de Impressão 3D, como está sendo desenvolvida, não elimina a necessidade 

de doações de córneas, porém, facilita bastante: uma córnea doada poderia imprimir cinquenta 

córneas artificiais.  

                                                           
41 KINEMATICS DRESS - Disponível em <https://n-e-r-v-o-u-s.com/projects/sets/kinematics-dress/> Acesso 

em 06 Junho. 2018 
42 Scientists have 3D printed the most advanced artificial cornea ever using human cells - Disponível em 

<https://www.theverge.com/2018/5/30/17411268/cornea-transplants-3d-printing-human-cells-eyes-science> 

Acesso em 06 Junho. 2018 
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Neste sentido, o autor Klaus Schwab acredita que, até 2025, haverá o processo chamado 

bioimpressão, onde um órgão poderá ser impresso, camada por camada, a partir de um modelo 

digital, feito de materiais específicos, como o pó de titânio para os ossos.  

A impressão em 3D tem um grande potencial para servir às necessidades 

personalizadas dos projetos; e não há nada mais personalizado que um corpo 

humano.43 

A bioimpressão poderá combater a escassez de órgãos doados e proporcionar a 

impressão de próteses e substituição de partes de corpo e membros para pacientes com um grau 

de personalização nunca antes visto. Pode até auxiliar na realização de testes de drogas, que 

serão feitos em órgãos humanos impressos, evitando a morte de animais inocentes e melhorando 

os resultados obtidos, devido à maiores taxas de compatibilidade com o corpo humano. O autor 

alerta, também, para os perigos da bioimpressão, com uma produção desenfreada e não 

regulamentada de partes do corpo humano e equipamentos médicos, o aumento dos resíduos 

para eliminação, e o surgimento de grandes dúvidas técnicas, como a quem incumbirá a 

capacidade de produção de órgãos, e quem irá garantir sua qualidade44. E traz a pergunta: se 

tudo é substituível, por que viver de forma saudável?  

3.3. Popularização da Impressão 3D  

A impressão 3D, em sentido amplo, já existe desde os anos 8045, sendo chamada, por 

seus pioneiros, de Prototipagem Rápida. Em 1980, um advogado japonês chamado Hideo 

Kodama foi a primeira pessoa a tentar patentear a tecnologia, porém, sua aplicação foi rejeitada 

pela perda do prazo de um ano. Após, em 1986, a primeira patente de Prototipagem Rápida 

nasceu, pertencente à Charles (Chuck) Hull, que inventou a primeira impressora 3D, através da 

tecnologia conhecida como estereolitografia.   

Additive manufacturing, as 3D printing is also known as, is not actually a “new” 

technology. It is simply now coming into the public consciousness, and being more 

widely publicised. 3D System co-founder, Chuck Hull, invented sterolithography in 

1986, and the company remains to this day one of the markets’ largest players, along 

with Stratasys and Z Corp. Prices for commercial 3D printers range from $15,000 to 

more than $300,000. At the other end of the scale, personal 3D printers requiring DIY 

assembly, now sell for as little as $500, whereas five years ago the lowest-priced 

printer was at least $15,000.46 

                                                           
43 SCHWAB, Klaus. Quarta Revolução Industrial. 1ª Ed. Edipro, São Paulo, 2016, p.155. 
44 Faz-se necessário associar esta questão também ao Biodireito, que regula as relações jurídicas do Direito e 

avanços tecnológicos medicinais e biotecnológicos.  
45 A Detailed History of 3D Printing - < http://3dinsider.com/3d-printing-history/> Acesso em 27 Maio 2018.  
46 WINNAN, Christopher. The Next Technology Gold Rush – Future Factories and How to Capitalize on 

Distributed Manufacturing. Ebook. Paginação Irregular. 
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É imperioso destacar como a natureza do desenvolvimento de código de fonte-aberto 

(open-source) contribuiu para o rápido avanço tecnológico da Impressão 3D. Por definição, 

para um programa ser legitimamente open-source, ele deve cumprir com importantes 

exigências47: sua redistribuição deve ser gratuita, não restringindo, de forma alguma, sua venda 

ou fornecimento como componente agregado de outro programa; seu código de fonte deve ser 

providenciado, e sua distribuição, liberada; a licença do programa deve permitir a modificação 

e distribuição de trabalhos derivados; a integridade do código original deve ser preservado; não 

é permitida a discriminação contra pessoas, grupos ou campos de trabalho; e por fim, a licença 

não deve ser específica à produtos ou programas, sendo tecnologicamente neutra.  

Existem, no entendimento de Richard Sennet 48, dois tipos de softwares gratuitos: o 

modelo “catedral”, onde um grupo fechado de programadores desenvolverá o código, que 

depois virá a público, e o modelo “bazar”, onde qualquer um pode participar no processo, pela 

internet.  

O desenvolvimento de código de fonte-aberto da impressão 3D se iniciou apenas em 

2009, pois a tecnologia Fused Deposition Modelling (FDM) ainda estava sob patente49. O 

projeto RepRap50, fundado pelo Dr. Adrian Bowyer, foi uma iniciativa comunitária que iniciou 

a revolução open-source da Impressão 3D, oferecendo maneiras de construir uma impressora 

3D de plástico por um baixo custo, se tornando a mais usada entre membros da subcultura 

contemporânea chamada “Maker Culture”, ou Movimento Maker, que fomentam a filosofia 

Do It Yourself (DIY), pregando uma ética de auto-suficiência e busca alternativa de resolução 

de objetivos. De acordo com a filosofia, qualquer um é capaz de realizar tarefas sem necessitar 

de apoio de profissionais pagos, e qualquer lacuna de conhecimento pode e deve ser preenchida 

pelo próprio indivíduo, em uma espécie de busca pessoal por conhecimento e técnica.  

Em 18 de junho de 2014, o Presidente Barack Obama realizou uma Feira Nacional de 

Makers na Casa Branca, e instituiu a primeira “National Week of Making”, uma iniciativa que 

celebra a inovação e criatividade de artífices ao redor do mundo.  

The same American spirit of innovation and entrepreneurship that has steered our 

Nation through the industrial and digital revolutions – and led our people to explore 

the depths of the oceans and the distant planets in our solar system – has enabled us 

                                                           
47 The Open Source Definition - Disponível em < https://opensource.org/osd> Acesso em 20 Abril. 2018. 
48 SENNET, Richard. The Craftsman. Yale University Press, 2008, p.25 
49 WINNAN, Christopher. The Next Technology Gold Rush – Future Factories and How to Capitalize on 

Distributed Manufacturing. Ebook. Paginação Irregular.  
50 Welcome to Reprap.org - Disponível em < http://reprap.org/> Acesso em 20 Abril. 2018. 
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to reimagine our world through new ideas and discoveries. Since our earliest days, 

makers, artists, and inventors have driven our economy and transformed how we live 

by taking risks, collaborating, and drawing on their talents and imaginations to make 

our Nation more dynamic and interconnected. During National Week of Making, we 

recommit to sparking the creative confidence of all Americans and to giving them the 

skills, mentors, and resources they need to harness their passion and tackle some of 

our planet’s greatest challenges.51  

Um importante recurso das impressoras RepRap que levou à esta exponencial 

popularização, e a consequente criação de uma subcultura inteira ao seu redor, se dá ao fato de 

que, sendo inteiramente de plástico, elas podem se “auto-reproduzir”. Em outras palavras, sua 

impressora pode fazer cópias de si mesma.  

Figura 4 – Impressora RepRap  

 

Fonte: 3DERS.org52 

O projeto também oferece seu conteúdo em diversas linguagens, ampliando ainda mais 

seu alcance. Isto posto, considerando a definição supracitada, o projeto é evidentemente uma 

espécie de “bazar” eletrônico, democratizando o acesso à tecnologia e seu alcance ao público. 

There are many fast-growing ‘cottage industries’ forming around this technology – 

the funding is often crowd-sourced, and the retail is web-based. Overheads are 

minimal, and the ethos is collaborative than competitive. (…) 3d printing is quickly 

becoming more than simply a technology – it is morphing into a movement and a 

                                                           
51 Proclamação do então Presidente dos Estados Unidos Barack Obama na Feira Nacional de Makers em 

18/06/2014. Disponível em <https://makezine.com/2016/06/17/president-obama-proclaims-this-is-a-national-

week-of-making/> Acesso em 07 Junho. 2018. 
52 GADGETS3D launches RepRap G3D & '3D printer in every school' project. Disponível em < 

https://www.3ders.org/articles/20131031-gadgets3d-launches-reprap-g3d-3d-printer-in-every-school-

project.html> Acesso em 07 Junho. 2018. 
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mindset. For some, it is as much about finding alternatives to capitalism as it is about 

technology.53  

A popularização da Impressão 3D não é restrita somente à membros de subculturas e 

aficionados pelo assunto, alcançando visibilidade até mesmo na mídia convencional, com o 

lançamento do documentário Print the Legend, em 2014, disponível na plataforma Neftlix. 

Nele, a tecnologia é colocada como uma mudança extraordinária na sociedade, uma revolução 

na maneira como “as coisas são feitas”54.  

O documentário inspira empreendedores a embarcar no mercado da tecnologia 3D de 

uso privado e adentra os bastidores de empresas já conhecidas, que explicam as dificuldades e 

expectativas para o futuro da indústria, sendo bem recebido por seus espectadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 WINNAN, Christopher. The Next Technology Gold Rush – Future Factories and How to Capitalize on 

Distributed Manufacturing. Ebook. Paginação Irregular. 
54 PRINT THE LEGEND. Direção e Produção de Luis Lopez e J. Clay Tweel, 2014. Disponível em: < 

https://www.netflix.com/pt/title/80005444>. Acesso em: 25 maio. 2018. 
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4. REFLEXOS DA IMPRESSÃO 3D NO DIREITO E NA INDÚSTRIA 

4.1. Futuro Potencial e Implicações Jurídicas e Sociais da Impressão 3D  

A Impressão 3D poderá, até o ano de 2025, proporcionar uma série de impactos em 

nossa sociedade, e cabe ao Direito estar preparado para lidar com tamanhas mudanças. Proposta 

pelo Strategic Foresight Group55, a “Iniciativa Estratégica de Previsão” visa aumentar o 

entendimento do impacto potencial e implicações políticas de tendências globais de longo 

prazo, mudanças “disruptivas” e choques estratégicos, analisando como estas interagem com 

fatores sociais, políticos e econômicos. A Iniciativa considera a Impressão 3D como uma 

tecnologia revolucionária de profundas implicações geopolíticas, econômicas, sociais, 

demográficas e até mesmo climáticas. 

Primeiramente, o positivo: o grupo ressalta que as linhas de produção e cadeias de 

suprimento serão, no futuro, extremamente reduzidas ou simplesmente eliminadas, e diferente 

da manufatura tradicional, onde o produto é montado com milhares de partes diferentes, que 

são muitas vezes enviadas de fábricas ao redor do mundo, o produto final, ou grande parte dele, 

seria produzido pela Impressão 3D, em um processo apenas, reduzindo o tempo gasto e 

aumentando sua efetividade. Desta forma, o processo de globalização da cadeia produtiva 

estabelecido nos últimos anos teria uma reversão drástica, com a redução do ciclo projeto-

manufatura, e o desenvolvimento acelerado de produtos.  

O grupo elenca também a possibilidade de convergência de disciplinas tecnológicas, 

principalmente, da chamada NBIC (em inglês, nanotecnologia, biotecnologia, tecnologia de 

informação e ciências cognitivas), com a utilização de técnicas da manufatura aditiva, 

proporcionando maiores avanços nestas áreas, já explicitada na visão de exponencialidade de 

Klaus Schwab, característica da Quarta Revolução Industrial.  

The innovative momentum in these interdisciplinary areas must not be lost, but 

harnessed to accelerate unification of the disciplines. However, as in any technology, 

manufacturing must be advanced for the products that the NBIC researchers develop. 

AM (Manufatura Aditiva) may offer a novel new means toward the incorporation of 

NBIC technologies into prototype and finished products. Moreover, such an 

interdisciplinary approach could offer even greater design flexibility and higher part 

quality within AM-produced components.56 

                                                           
55 Could 3D Printing Change the World? Technologies, Potential, and Implications of Additive Manufacturing. 

Disponível em: <http://www.cbpp.uaa.alaska.edu/afef/Additive%20MFG%20.pdf>. Acesso em: 06 Junho. 2018. 
56 Could 3D Printing Change the World? Technologies, Potential, and Implications of Additive Manufacturing. 

Disponível em: <http://www.cbpp.uaa.alaska.edu/afef/Additive%20MFG%20.pdf>. Acesso em: 10 Junho. 2018.  
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Para o Strategic Foresight Group, a Impressão 3D é também inerentemente “verde”: 

diferente da manufatura subtrativa, o material é adicionado camada por camada com eficiência. 

Não existe desperdício. A tecnologia limita a quantidade de energia e materiais químicos 

utilizados, e a pegada de carbono do transporte e processo manufatureiro seria reduzida com o 

aumento da produtividade e redução da necessidade de exportação global de produtos, 

diminuindo a emissão de poluentes e proporcionando sustentabilidade de recursos, embora, 

como será tratado adiante, a Impressão 3D também pode prejudicar seriamente o meio 

ambiente, com o aumento de resíduos para eliminação e a produção desnecessária de produtos 

causada pela facilidade na impressão.  

Não obstante, e ainda sob um viés positivo, os designs de produtos seriam basilares 

nesta revolução manufatureira: com a democratização do poder de criação e fabricação, 

limitados pelo design, estes se “movimentariam”, no lugar dos produtos. A internet eliminou a 

distância na hora de mover informação, e agora a Impressão 3D eliminará esta distância no 

mundo material, onde todos poderão compartilhar instantaneamente seus modelos digitais para 

outros continentes com a mesma facilidade de enviar uma correspondência eletrônica. 

Por fim, explica Klaus Schwab57 que a Impressão 3D trará a facilidade de produção de 

peças complexas, um maior número de projetos em código-fonte aberto de impressão de objetos 

e o nascimento de uma nova indústria de fornecimento de matéria-prima. Ainda, ele elenca que 

a manufatura tradicional deverá responder em massa ao desafio da Impressão 3D, buscando 

novas formas de reduzir os custos e o tamanho dos ciclos de produção, se quiser se manter 

competitiva no mercado. Isto é manifesto, diante da análise já feita.  

Pelo exposto, mostra-se inegável o potencial da Impressão 3D. Desta miríade de pontos 

positivos, no entanto, surgem as problemáticas, consideradas o cerne deste estudo, e estas 

devem ser analisadas, aplicando-se todos os conceitos trabalhados.  

Preliminarmente, destaca-se a descentralização da economia, estreitando os conceitos 

de consumidor e produtor, com enfoque na manufatura local, já colocada anteriormente como 

um benefício da democratização da tecnologia da Impressão 3D. No entanto, este fator também 

traz consigo a redução de necessidade de mão-de-obra na indústria manufatureira de produtos 

em massa, o que é capaz de desestabilizar seriamente economias de países menos 

desenvolvidos, que dependem da exportação de seus produtos. Em países desenvolvidos, isto 
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não será sentido, pois sua base trabalhista tende a diminuir de acordo com o envelhecimento 

populacional proporcionado pela diminuição na natalidade e os avanços medicinais. Por isto, a 

Impressão 3D é considerada uma “Tecnologia Disruptiva”58, capaz de alterar de maneira 

significativa como indústrias e negócios operam, forçando-as, muitas vezes, a mudar a maneira 

como trabalham, sob pena de perderem espaço no mercado ou se tornarem irrelevantes. 

A descentralização traz também uma mudança nos eixos internacionais de poder e 

riqueza: na última década, países como China, Japão e Alemanha construíram sua prosperidade 

em cima da exportação de seus produtos, porém, com o aumento da produção nacional/local, o 

poder econômico e a prosperidade serão dos países que liderarão o campo do design. Estudos 

apontam que, em um cenário de alta popularização da Impressão 3D, haverá uma diminuição 

de 22% no comércio mundial de produtos, estimando uma perda de 34.000 bilhões em 206059.  

Há também o fator ecológico: apesar da diminuição no desperdício da manufatura 

tradicional e na diminuição de transporte de produtos, e consequentemente, na emissão de gases 

lesivos ao meio ambiente, no futuro, não se pode ignorar a possibilidade da formação de uma 

cultura assentada no descarte desnecessário. Com a facilidade de produção, a tendência é haver 

menos apego ao bem material.  

A problemática final trabalhada adiante versa sobre o ponto trazido por Klaus Schwab60: 

a primazia da Propriedade Intelectual como fonte de valor da produtividade, que o autor coloca 

como um impacto negativo, e a possibilidade de qualquer inovação poder ser copiada 

instantaneamente, considerada um impacto “neutro”, ou desconhecido, por motivos que serão 

trabalhados no decorrer deste estudo.  

4.2. Propriedade Intelectual, Direitos do Autor e Propriedade Industrial 

Para uma análise dos possíveis efeitos de uma popularização da Impressão 3D na 

sociedade e no Direito, mostra-se necessário pontuar os conceitos que serão utilizados, de forma 

a estabelecer coesão narrativa, especificamente no tocante ao dilema enfrentado pelos avanços 

tecnológicos na área de prototipagem, e sua possível adoção em massa, frente o direito de 

Propriedade Intelectual. Primeiramente, a Propriedade Intelectual (IP, em inglês), em si, é 
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definida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)61 como a soma dos 

direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas 

intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de 

radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas 

científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, 

assim como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência 

desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, 

científico, literário e artístico. 

Os direitos da Propriedade Intelectual são hoje delineados por convenções 

internacionais62 e fundamentandos por disposições substantivas da Convenção de Berna e da 

Convenção da União de Paris, com a criação da Organização Mundial do Comércio, entidade 

dominante sobre o Direito Intelectual Internacional. Os Estados veem-se sem opção senão a 

imediata vinculação ao órgão, sob pena de privação de participação no comércio internacional.  

 A Propriedade Intelectual tem assumido posição de destaque no desenvolvimento do 

comércio internacional63 e no cotidiano das grandes corporações, pois as propriedades 

intangíveis de uma empresa, não palpáveis, que englobam suas tecnologias, pesquisas e 

desenvolvimentos, tornaram-se tão importantes, ou mais, que seus bens tangíveis, havendo, 

desta forma, uma intensa necessidade de proteção legal. Em suma, são bens que se originam do 

“nada”, da atividade intelectual, materializados em alguma forma tangível, chamados de 

criações ou invenções, os bens intelectuais, legalmente protegidos pela Propriedade Intelectual. 

Também são conhecidos como “bens ideais”64. 

The role of IP in such a world is both controverted and critically important. IP rights 

are designed to artificially replicate scarcity where it would not otherwise exist. In its 

simplest form, IP law takes public goods that would otherwise be available to all and 

artificially restricts their distribution. It makes ideas scarce because then we can bring 

them into the economy and charge for them, and economics knows how to deal with 

scarce things. So on one view, the classical view of IP law, a world in which all the 

value resides in information is a world in which we need IP everywhere—controlling 

rights over everything—or no one will get paid to create.65 
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Estes bens imateriais também possuem uma natureza de não rivalidade66: diferente do 

conceito de manipulação de bens materiais, onde seu acesso por alguém representa sua 

interdição, ou perda de acesso para outros, os bens imateriais podem ser compartilhados, 

cedidos, sem implicar em sua perda, podendo ser disseminados; não há escassez. Desta forma, 

em certas linhas de pensamento, a Propriedade Intelectual é tida como uma imperfeição na livre 

concorrência de mercado, tornando escasso o bem imaterial.  

However, because any work inevitably builds on previous works, some to a greater 

extent than others, providing too large a monopoly will actually hinder the development 

of new works by limiting future creators use of earlier works. Herein lies the 

fundamental tension in copyright law. Copyright law does not seek to maximize the 

financial returns to creators of works or to maximize the absolute number of works 

created; rather, copyright law in the United States seeks to promote the progress of 

knowledge and learning.67 

O autor John Gantz68 coloca a Propriedade Intelectual tanto como um produto do 

intelecto dotado de valor comercial, quanto estabelece a noção de propriedade e controle de 

representação sob certas ideias, onde seu uso pode ou não envolver o pagamento de royalties. 

O autor teria o direito de determinar quem poderia obter uma cópia do objeto; a Propriedade 

Intelectual, então, não protegeria a ideia em si, e sim, sua expressão única69. Como 

originalmente concebida, seria uma maneira de recompensar os autores por seu trabalho durante 

um período fixo de tempo. Após seu decurso, o bem intelectual se tornaria domínio público, 

para ser disseminado e reinventado por qualquer um.  

Não obstante, a noção de Propriedade Intelectual70 se subdivide, compreendendo o 

campo da Propriedade Industrial, os direitos autorais e outros bens imateriais, sui generis, os 

chamados direitos de autor conexos.  

Definida na Convenção de Paris de 1883, a Propriedade Industrial engloba o conjunto 

de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou 

modelos industriais, e as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a 

repressão da concorrência desleal. No Brasil, diz a lei nº 9.279, de 14/maio/1996:  

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu 

interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se 
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mediante:  I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão 

de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às 

falsas indicações geográficas; V - repressão à concorrência desleal.71  

Por fim, os direitos autorais são regulados pela Lei Autoral, nº 9.610, de 

19/fevereiro/1998, entendidos sob esta denominação os direitos de autor e os que lhe são 

conexos, transcrito aqui seu art. 7, que delimita o conceito das obras intelectuais protegidas por 

direitos autorais, que diz que são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 

por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se 

invente no futuro, tais como os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; as 

conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; as obras dramáticas e 

dramático-musicais; as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por 

escrito ou por outra qualquer forma; as composições musicais, tenham ou não letra; as obras 

audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; as obras fotográficas e as 

produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia; as obras de desenho, pintura, 

gravura, escultura, litografia e arte cinética; as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da 

mesma natureza; os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, 

topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; as adaptações, traduções e outras 

transformações de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; os programas 

de computador; as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de 

dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, 

constituam uma criação intelectual72.  

Em sua qualificação, os direitos autorais são essencialmente exclusivos, de um ponto de 

vista patrimonial, representando um monopólio sobre o bem e um crédito pecuniário sobre a 

obra. No entanto, este monopólio não é arbitrário.73 Não se trata de uma soberania sobre a obra; 

é expressão de progresso social e é dotado de função social. Em uma conexão comparativa, o 

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos português dispõe em seu artigo 67/2: “A 

garantia das vantagens patrimoniais resultantes dessa exploração constitui, do ponto de vista 

econômico, o objeto fundamental da proteção legal”. Em outras palavras, a proteção legal 
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excede simplesmente a propriedade do bem, retornando ao fator já estabelecido: a recompensa 

ao autor por seu trabalho, que, em consequência, proporciona incentivos para o 

desenvolvimento de atividades culturais. Já dizia o músico Jan Vogler: “Arte é o que nos define, 

o que nos faz humanos”74.  

Diferente de outras espécies de Propriedade Intelectual, os direitos autorais independem 

de registro, necessitando apenas de quatro requisitos para a obtenção da proteção: que a obra 

pertença ao domínio das letras das artes ou das ciências; que haja originalidade, a capacidade 

de que a obra seja diferenciada das demais; que a obra seja exteriorizada, expressada; e que a 

obra se encontre em seu período de proteção, antes de se tornar domínio público, o que ocorre 

setenta anos após a morte do autor75.  

Cumpridos tais requisitos, o autor ganha a capacidade de exigir os direitos morais da 

obra, explicitados no art. 24 da Lei Autoral, nº 9.610:  

Art. 24. São direitos morais do autor: I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria 

da obra; II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 

anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; III - o de conservar a obra 

inédita; IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações 

ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 

autor, em sua reputação ou honra; V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 

autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua reputação e 

imagem; VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 

legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou 

assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor 

inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer 

dano ou prejuízo que lhe seja causado.76 

Os direitos morais não podem ser transferidos ou vendidos para terceiros, e em caso de 

morte de morte do autor, estes serão herdados por seus sucessores. Caso a obra caia em domínio 

público, quem exercerá sua defesa de integridade e autoria será o Estado. Não obstante, os 

direitos autorais também conferem ao autor direitos patrimoniais sobre a obra, no seu poder 

exclusivo de utilizar, fruir e dispor dela. 
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 Por fim, sobre os direitos autorais, em uma opinião contrastante, expõe Siva 

Vaidhyanathan77 que estes afetam negativamente a liberdade criativa, e o autor advoga por uma 

proteção “fina”, forte na medida a encorajar e recompensar artistas, escritores e músicos, e ainda 

assim, porosa o suficiente para permitir uma rica e completa liberdade de expressão e livre fluxo 

de informação. Ele apresenta os dois lados do debate atual: os fundamentalistas, que acreditam 

que os direitos autorais derivam moralmente do ato de imaginar e criar, e os libertários, que os 

consideram um monopólio artificial, que deveria ser destruído ou ignorado. O autor, por outro 

lado, acredita no caminho da proteção “fina”, argumentando que os direitos autorais são o 

resultado de uma barganha utilitarista, existindo somente para encorajar o investimento de 

tempo e dinheiro em trabalhos que, de outra maneira, não encontrariam recompensas em um 

verdadeiro livre mercado. Os direitos autorais, em sua forma atual, protegeriam os grandes 

artistas e corporações, e acabam por esquecer dos estudantes, dos professores, leitores, 

pesquisadores, escritores freelance, músicos emergentes e artistas experimentais. 

Esta posição é de extrema importância, uma vez que a problemática da Impressão 3D 

pode levar a grandes mudanças na Propriedade Intelectual como um todo, e opiniões 

dissonantes tendem a incrementar o diálogo.  

4.3. Propriedade Intelectual na Era Digital    

Entende-se, então, que a Propriedade Intelectual torna escasso o conteúdo imaterial, 

controlando sua produção e distribuição, de forma a proteger seus criadores; porém, esta 

realidade entra em choque com a chegada de tecnologias capazes de contorná-la. Isto já era fato 

nos anos sessenta, quando a fita cassete Phillips78 foi introduzida em um contexto popular. 

Inicialmente utilizada pelas empresas para o lançamento de álbuns musicais, logo a venda de 

fitas vazias superou o esperado, sendo utilizadas para gravação domiciliar. A possibilidade de 

personalizar a gravação, escolhendo as músicas e sua ordem, acabaram atraindo o público.   

Após, se popularizaram os gravadores de vídeo, com o Betamax79, da Sony, em 1976, 

que anunciou sua capacidade de gravar programas de televisão e filmes alugados. O resultado 

foi um processo judicial de violação de direitos autorais proposto pela MCA/Universal e Disney 

em face da Sony, que resultou em dois importantes precedentes: o consumidor poderia fazer 
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uma cópia de mídia protegida pelos direitos autorais para seu próprio uso, e que, se o mesmo 

comprar um objeto, pode usá-lo como quiser, desde que os direitos autorais não sejam violados.  

Deste precedente, encontram-se os primórdios da doutrina do Fair Use, estabelecida nos 

Estados Unidos, na Seção 107, Título 17, de seu Ato de Direitos Autorais, permitindo o uso de 

propriedades protegidas em críticas, comentários, reportagens de notícia, pesquisas acadêmicas 

e ensino, entre outras situações, onde quatro fatores seriam essenciais para sua determinação: o 

propósito do uso, sendo este comercial, não-comercial ou educacional; a natureza do trabalho 

protegido; a quantidade e substancialidade da porção usada do trabalho protegido; o efeito no 

uso ou valor de mercado daquele trabalho. Desta forma, desde que você estivesse usando a 

mídia protegida para seu próprio prazer, não haveria violação aos direitos autorais. Seria uma 

espécie de área cinzenta que ditaria o “uso legítimo” de um bem intelectual protegido por 

direitos autorais. 

As cópias de mídias físicas, com a gravação de filmes e áudio, não preocupavam as 

autoridades ou a indústria, que na época simplesmente decidiram que não valeria a pena 

perseguir a atividade, desde que a mesma permanecesse dentro de uma esfera de uso pessoal. 

Palavra-chave seria o escopo da atividade, que até então, permanecia concentrado, sem grandes 

efeitos nos lucros da indústria. A mídia digital, no entanto, mudou a situação, com a chegada 

da internet80 garantindo disponibilização irrestrita e acessível de filmes, músicas e mídias 

protegidas por direitos autorais, em qualidades que até então eram restritas aos produtos 

originais, e com nenhuma ou relativamente pequena punibilidade. Conquanto, a criação de 

serviços de compartilhamento peer-to-peer (P2P), encabeçados pelo Napster, potencializaram 

a difusão de conteúdo entre usuários do mundo inteiro. O programa, criado por Shawn Fanning 

em 1999, permitia o compartilhamento de músicas gratuitamente para milhões de usuários.  

At this precise moment, movies and other visual entertainment works are in ever 

multiplying numbers swarming illegally throughout the so-called file-sharing sites (a 

more accurate description would be “file-stealing” sites)….There is one truth that sums 

up the urgency of this request to Congress….if you cannot protect what you own, you 

don’t own anything81. 
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 Diante disso, a indústria se viu forçada a combater judicialmente os softwares de 

compartilhamento, considerados os “meios” utilizados pelos piratas digitais, facilitando o 

acesso ao conteúdo. O programa Napster82 foi alvo de processos judiciais propostos, 

inicialmente, pela RIAA (Recording Industry Association of America), que resultaram em seu 

fechamento em 2001 e o pagamento de 26 milhões de dólares pelo uso não autorizado de 

músicas. No entanto, apesar da vitória da RIAA nos tribunais, e a formação de um precedente 

referencial83, os softwares e sítios eletrônicos de compartilhamento continuaram surgindo e se 

popularizando.  

Repetidamente, os métodos de combate ao compartilhamento irrestrito de conteúdo 

protegido se mostraram incapazes de contê-lo. Certas culturas e sistemas políticos 

simplesmente não dividem o conceito de Propriedade Intelectual dos países mais 

desenvolvidos, tornando a situação ainda mais complexa.  

In 2011, police officers across Germany, Spain, France and the Netherlands swept 

into the homes and data centers of a group running one of the largest illegal streaming 

sites in Europe, kino.to. For those authorities, it was a massive coup in the battle 

against online piracy -- a costly one in terms of resources but nevertheless a great PR 

move. Four years on, however, and a European Commission Joint Research Centre 

report has put something of a dampener on that political triumph. Published online 

this week, the report has concluded that shutting down the site not only made only 

very little (and short-lived) difference to the amount of pirated content being 

consumed, it in fact led to some healthy competition in the online piracy world. It 

provides evidence of the often-reported "Hydra" effect, where pirates simply move to 

multiple, smaller resources to get content, rather than sticking with one service. The 

Joint Research Centre looked at clickstream data of 5,000 users to track and analyze 

behavior prior to and following the shutdown. As well as looking at traffic to illegal 

and legal streaming services, it measured potential increases in "offline" consumption 

of media by collating visits to websites related to cinemas and DVD purchases. They 

found that in the month that followed the kino.to shutdown, piracy levels dropped by 

30 percent. But the users this figure represented did not suddenly switch to legal, paid-

for alternatives. The researchers noted only a 2.5 percent increase of traffic to licensed 

platforms, remarking that closing kino.to simply created "deadweight loss" -- 

consumers flocking to pirated content did not suddenly transform into a new 

demographic for legal services. 84 

                                                           
82 THE NAPSTER DECISION: THE OVERVIEW; APPELLATE JUDGES BACK LIMITATIONS ON 

COPYING MUSIC. Disponível em: < https://www.nytimes.com/2001/02/13/business/napster-decision-

overview-appellate-judges-back-limitations-copying-music.html>. Acesso em: 06 Junho. 2018. 
83 FREITAS, Bruna Castanheira de. Imprimindo a lei: como a impressão 3D afeta a propriedade intelectual 

- Goiânia, 2016. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, 2016. 
84 Shutting down huge pirate sites has no 'positive effect'. Disponível em: 

<http://www.wired.co.uk/article/european-piracy-study>. Acesso em: 06 Abril. 2018. 
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Segundo estimativas, o valor total perdido pela pirataria digital de música, filmes e 

software em 2015 chegou à 213 bilhões de dólares, em escala internacional85. Levando em 

conta a “pirataria” física, o valor totaliza 1.13 trilhões de dólares. Até 2022, este valor crescerá 

até 1.9 e 2.8 trilhões de dólares. A priori, este valor refletiria intensamente nos lucros das 

indústrias de conteúdo, afetando também a arrecadação tributária e a empregabilidade da área, 

que estima uma perda de 5 milhões de vagas até 2022. No entanto, estes valores são 

apresentados pelas próprias empresas, e tendem a não representar verdadeiramente o impacto 

nos lucros. De acordo com o Govermnent Accountability Office (GAO) dos Estados Unidos86, 

o problema da “pirataria” afeta a economia como um todo, que crescerá de maneira mais lenta, 

porém, inexistem, no momento, maneiras de precisar o dano causado, por falta de dados 

credíveis. 

De forma similar, as pesquisas sobre a matéria se revelam duvidosas, e seus resultados, 

discrepantes entre si: alguns inclusive afirmam que a perda de arrecadação por parte dos 

estúdios cinematográficos corresponde a apenas 0,3% de seu total87, valor muito menor do que 

o apresentado pela indústria.  

Importante aqui ressaltar que, em 2013, a Comissão Européia ordenou um estudo de 

$430,000 dólares para descobrir o efeito da pirataria nas vendas de músicas, livros e jogos 

eletrônicos na União Europeia.  Este nunca veio à público, pois concluiu não haver evidência 

correlacionando “pirataria” e a perda de potencial lucrativo, e que, especificamente aos jogos 

eletrônicos, o compartilhamento ilegal poderia até mesmo ser beneficial88.  

4.4. Propriedade Intelectual e Impressão 3D  

Com a redução dos custos de design, manufatura e distribuição de bens, e a adoção da 

Impressão 3D como base de uma nova economia baseada na produção em contexto 

                                                           
85 STEPHENS, HUGH. Calculating the Economic Impact of Counterfeiting and Piracy: It’s in the Hundreds of 

Billions. Disponível em: < https://hughstephensblog.net/2017/05/08/calculating-the-cost-of-piracy-its-in-the-

trillions/>. Acesso em: 04 Abril. 2018. 
86 CHAITOVITZ, ANN e outros. RESPONDING TO ONLINE PIRACY: MAPPING THE LEGAL AND 

POLICY BOUNDARIES. Disponivel em: 

https://scholarship.law.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1478&context=commlaw>. Acesso em: 06 Junho. 2018 
87 FREITAS, Bruna Castanheira de. Imprimindo a lei: como a impressão 3D afeta a propriedade intelectual 

- Goiânia, 2016. Dissertação (mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento, 2016. 
88 EU withheld a study that shows piracy doesn't hurt sales. Disponível em: 

<https://www.engadget.com/2017/09/22/eu-suppressed-study-piracy-no-sales-impact/>. Acesso em: 06 Junho. 

2018. 
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praticamente domiciliar, devemos estar preparados para sua característica de “Tecnologia 

Disruptiva” se manifestar novamente, desta vez, no tocante à Propriedade Intelectual89. Da 

mesma forma que usuários podem “baixar” músicas protegidas pela internet, o mesmo se aplica 

aos modelos STL utilizados pelas impressoras. Portanto, um usuário poderia “baixar” 

ilegalmente um modelo 3D no conforto de sua casa, imprimí-lo sem a autorização de seu 

criador, e ainda revender o objeto físico, lucrando em cima daquele trabalho.  

The convergence of the Internet, digitized music and media players has had dramatic 

consequences for music copyright. 3D printing technology may have similar 

implications for artistic copyright, design right, trademarks and patents, but in a rather 

more diverse legal framework.90  

Torna-se uma batalha contra infrações descentralizadas, isto é, entre usuários ao redor 

do mundo, que conseguirão acesso a estes objetos digitalizados de maneira barata, experiência 

já vivida pela indústria de conteúdo, com o advento do compartilhamento peer-to-peer, e que 

até hoje não possui solução.  

 Utilizar a Impressão 3D para imprimir, distribuir e utilizar objetos patenteados, então, 

seria infringir aquela patente. No caso de produtos de natureza ornamental, aplica-se a proteção 

conferida pelos direitos autorais, onde a modificação e comercialização está prevista em seu 

art. 102 e art. 104, e podem ser aplicadas analogicamente:  

Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de 

qualquer forma utilizada, poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou 

a suspensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabível. 

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito 

ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, 

obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem, será 

solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos precedentes, 

respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução 

no exterior.91  

A Propriedade Intelectual também oferece proteção aos trabalhos derivativos de direitos 

autorais, algo que a Impressão 3D pode facilmente contornar. Importante mencionar o caso 

                                                           
89 DEPOORTER, Ben. Intellectual Property Infringements & 3D Printing: Decentralized Piracy. University of 

California, Hastings College of the Law, 2014.  
90 Could 3D Printing Change the World? Technologies, Potential, and Implications of Additive Manufacturing. 

Disponível em: <http://www.cbpp.uaa.alaska.edu/afef/Additive%20MFG%20.pdf>. Acesso em: 10 Junho. 2018 
91 BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 

autorais e dá outras providências. Brasília, DF. Disponivel em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm>. Acesso em: 10 Junho. 2018. 
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onde um artista produziu, pelo método de Impressão 3D, uma base para celulares baseada na 

série de televisão Game of Thrones (HBO), e passou a vendê-la em seu sítio eletrônico.  

Figura 5 – Iron Throne Dock do artista Fernando Sosa 

 

Fonte: Nuproto92 

Ainda em pré-venda, o detentor dos direitos autorais da série, o canal HBO, enviou uma 

carta de cease-and-desist (uma notificação judicial) para interromper a venda e produção da 

base e “réplicas inspiradas pela série”.  

"While we appreciate the enthusiasm for the Series that appears to have inspired your 

creation of this device, we are also concerned that your iron throne dock will infringe 

on HBO's copyright in the Iron Throne."93  

Em visita ao sítio eletrônico do criador94, Fernando Sosa, ele afirma: “Esta base foi 

apenas um trabalho de fã feito para propósitos pessoais. ”. Após a intimação da HBO, ele tentou 

obter uma licença oficial para a revenda do produto, porém, ela foi negada.  

Este caso é importante para entender como a Impressão 3D pode impactar a produção 

criativa e a Propriedade Intelectual. Neste caso, a ação rápida da empresa detentora dos direitos 

autorais interrompeu a produção da base. Porém, caso Fernando Sosa ignorasse a intimação e 

mantivesse a venda do produto, provavelmente haveria uma disputa judicial. Não obstante, e se 

por acaso o arquivo STL da base fosse refeito e lançado na internet ilegalmente por um usuário 

anônimo, para ser baixado por milhões? Como a empresa agiria, então? De acordo com os 

                                                           
92 HBO BLOCKS 3-D PRINTED GAME OF THRONES IPHONE DOCK. Disponivel em: 

<https://www.wired.com/2013/02/got-hbo-cease-and-desist/>. Acesso em: 10 Junho. 2018. 
93 HBO BLOCKS 3-D PRINTED GAME OF THRONES IPHONE DOCK. Disponivel em: < 

https://www.wired.com/2013/02/got-hbo-cease-and-desist/>. Acesso em: 10 Junho. 2018. 
94 Throne Dock. Disponível em <http://nuproto.com/iThrone.html.> Acesso em 10 Junho 2018. 
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capítulos anteriores, ela poderia processar os sítios eletrônicos que forneceram o arquivo, 

porém, isto não se mostra efetivo.  

Há um caminho alternativo, já sendo trilhado pela indústria de conteúdo, com a criação 

de serviços baratos, eficientes e de qualidade. Serviços como Netflix, Spotify e Hulu, que 

fornecem filmes, músicas e séries a preços módicos, e se popularizaram imensamente pelos 

países. A era dos canais a cabo caros e ineficientes, cheios de anúncios, contribuíram para o 

avanço da pirataria. Diante de um serviço de qualidade, a pirataria digital retrocedeu, e hoje 

vemos o sucesso destes serviços, mesmo existindo sítios eletrônicos que ainda fornecem filmes 

e músicas ilegalmente. 

As empresas podem, e devem, encarar o sucesso destes serviços e tentar reproduzi-lo 

no contexto da Impressão 3D. Isto já é feito – ao invés de iniciar uma caça aos indivíduos por 

infringir os direitos autorais de seus brinquedos, a empresa Hasbro95 descobriu como tirar 

vantagem da situação, unindo-se à Shapeways, provedora de serviços relacionados à Impressão 

3D, possibilitando a venda de seus designs protegidos, de maneira legítima, aos fãs, que poderão 

inclusive oferecer seus próprios designs à Hasbro, que os aprovará para venda. Desta forma, a 

Hasbro recebe os royalties com a venda de seus designs e de usuários, e estabelece um 

ecossistema de confiança e estabelecimento de sua marca junto à nova geração de crianças que 

crescerão imersos na tecnologia de Impressão 3D. Para o consumidor, isso simboliza o imediato 

acesso ao data-base de produtos, com a personalização já característica da Impressão 3D, e a 

possibilidade de lucrar com a produção de modelos 3D.  

Uma possibilidade, também, estaria na adoção de um serviço de assinatura: o sítio 

eletrônico ofereceria uma gama de designs para a Impressão, e o usuário pagaria um valor 

mensal, fixo, como já é feito com serviços de streaming. A empresa Authentise, em 2015, criou 

o sistema 3DIAX, uma plataforma para compartilhar, modificar e guardar arquivos de 

impressão 3D. Nele, o acesso e a impressão são limitados pelo pagamento a cada uso.  

Não obstante, uma coisa é certa: o combate tradicional à pirataria, da forma como está 

sendo aplicado hoje em dia, é ineficiente. A chegada da Impressão 3D deve ser acompanhada 

de estudos de como melhor proteger a Propriedade Intelectual, e as empresas já estão se 

                                                           
95 3D Printed Toys from Hasbro. Disponível em < https://all3dp.com/3d-printed-toys-hasbro/>. Acesso em 11 

Junho 2018.  
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movendo. A empresa Identify3D96 desenvolveu uma série de programas que “encriptam” os 

designs 3D durante todo o processo de manufatura, podendo ser enviado e “utilizado” 

finitamente, limitando seu uso. O criador do design pode também estabelecer seu canal de 

distribuição. Em outras palavras, o criador pode vendê-lo para empresas e consumidores, com 

a garantia de que o arquivo não será revendido, modificado ou disponibilizado on-line 

ilegalmente. Obviamente, quando se trata de pirataria, sempre haverá a possibilidade de aplicar-

se engenharia reversa ao processo, “desencriptando” o arquivo, mas esta camada extra de 

dificuldade certamente ajudará na preservação dos direitos do autor.  

De forma similar, a empresa Treadstock propôs o uso de “marcas d’água” (watermarks) 

para que os consumidores e empresas consigam verificar a legitimidade do modelo adquirido. 

Esta solução é sem dúvida a menos gravosa para o consumidor, porém, menos efetiva. Talvez 

um exemplo da “proteção fina” proposta por Siva Vaidhyanathan, aplicada à Impressão 3D.  

A empresa dinamarquesa REAL ID procura desenvolver um sistema análogo aos DRM 

(Digital Rights Management) empregados pela indústria musical – nele, o autor do design 

“encripta” o modelo digital de forma que o consumidor que o adquiriu precisa realizar uma 

verificação antes que a impressora possa imprimí-lo.  

A mais promissora das tecnologias de proteção, porém, reside na utilização de 

blockchains97, uma rede de blocos encadeados que carregam seu conteúdo juntamente a uma 

impressão digital. 

O blockchain é uma rede de negócios segura, na qual os participantes transferem itens 

de valor (ativos), por meio de um ledger (livro-razão) comum distribuído, do qual cada 

participante possui uma cópia, e cujo seu conteúdo está em constante sincronia com os 

outros.98  

 Já utilizado no bitcoin, ele garante a segurança das transações criando lastros digitais 

em hashs, funções matemáticas que representam dados inseridos na própria transação. É um 

sistema complexo e seguro de proteção baseado no consenso entre usuários. Na Alemanha, um 

conjunto de empresas que se denominam a Plataforma de Manufatura Aditiva Segura já 

                                                           
96 Anti-Copying Technology For 3D Printing: A Survey. Disponível em: 

<http://www.mondaq.com/unitedstates/x/708418/Patent/AntiCopying+Technology+For+3D+Printing+A+Surve

y>. Acesso em: 10 Junho 2018.  
97 O que é blockchain: indo além do bitcoin. Disponível em < https://tecnoblog.net/227293/como-funciona-

blockchain-bitcoin/>. Acesso em 10 Junho 2018.  
98 O que é blockchain: indo além do bitcoin. Disponível em < https://tecnoblog.net/227293/como-funciona-

blockchain-bitcoin/>. Acesso em 10 Junho 2018. 
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trabalham para implementar uma proteção baseada nos blockchains à modelos 3D digitais. A 

Marinha dos Estados Unidos também investiga o uso da tecnologia.  

 Como evitar, no entanto, que scanners consigam burlar estas camadas de proteção? A 

Disney propôs uma solução, patenteando uma tecnologia que visa burlar scanners: a utilização 

de materiais anti-scanner na cabeça ou na face de seus brinquedos de forma que, no momento 

do escaneamento do objeto, ocorram falhas de percepção em detalhes cruciais. No entanto, tal 

tecnologia foi superada simplesmente pintando o objeto antes de “escaneá-lo”. 

As empresas devem tomar cuidado até mesmo com o som: uma equipe de pesquisa na 

Universidade da Califórnia foi capaz de usar um celular para gravar em áudio o processo de 

extrusão de material de uma Impressora ao imprimir uma peça, e aplicando engenharia reversa, 

recriar o objeto com quase 90% de precisão.  

Não importando o método de proteção escolhido pelas empresas no futuro, é essencial 

que os direitos de propriedade intelectual sejam discutidos, levando em conta sua natureza 

garantista ao processo criativo, no intuito de balancear o livre compartilhamento de arquivos – 

forma de liberdade exercido diariamente em nossa sociedade – com o direito dos proprietários 

de receber justa compensação pelo uso de suas obras. 
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5. CONCLUSÃO  

A presente pesquisa teve como objetivo delinear possíveis projeções sociais e jurídicas 

frente ao imenso potencial “disruptor” da tecnologia de Impressão 3D, de modo a estabelecer 

parâmetros de comparação com experiências passadas, principalmente na indústria 

internacional de conteúdo, e suas problemáticas em relação a Propriedade Intelectual. Buscou-

se, desta forma, antecipar a revolução manufatureira que se aproxima, e suas profundas 

implicações geopolíticas, demográficas, e econômicas, com o estreitamento dos conceitos de 

consumidor e produtor, e a mudança gradual para produções manufatureiras locais ou nacionais, 

revertendo o intenso processo de globalização vivido nas últimas décadas e balanceando a 

escala de poderes e riquezas do mundo. Certos países poderão perder mão-de-obra e capacidade 

exportadora, enquanto outros, como os Estados Unidos, que já investem na tecnologia, estão à 

beira de uma nova renascença em inovação, design, exportação de propriedade intelectual e 

manufatura. 

Manufatura esta que irá mudar, e é inegável a necessidade de estarmos preparados; 

mesmo que a tecnologia ainda esteja no início de sua popularização, e toda a discussão 

permaneça no campo teórico, já existem casos isolados de infrações à direitos de Propriedade 

Intelectual pelo uso da Impressão 3D, e a evolução no desenvolvimento da tecnologia somente 

aumentará estas problemáticas, impactando o regramento de design, patentes, marcas e leis de 

direitos autorais, que deverão ser reavaliadas frente ao surgimento de novos paradigmas. Desta 

forma se justifica a presente análise.  

Preliminarmente, o trabalho procurou brevemente estabelecer a Impressão 3D em um 

contexto histórico das grandes revoluções humanas, iniciadas com a revolução cognitiva, e a 

socialização do homo sapiens, até as últimas revoluções industriais causadas pela intensa 

globalização da cadeia produtiva, a democratização da tecnologia de internet e a virtualização 

da economia. A Impressão 3D vem se popularizando em momento crucial, abrindo caminho 

para uma nova revolução industrial.  

Após, buscou-se explicitar com detalhes todo o processo de impressão 3D, 

diferenciando-a de outros tipos de manufatura tradicional, da produção de modelos CAD, que 

são transformados em arquivos STL (e desta forma, “lidos” pela impressora) até a formação do 

objeto, camada por camada. A impressão 3D também possibilita o uso de materiais diferentes, 

como chocolate ou gesso, aumentando ainda mais o escopo de suas utilidades práticas.  
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Entendeu-se, desta forma, que pelo uso de modelos digitais, o usuário pode enviar um 

design para o outro lado do mundo com facilidade, ponto chave desta discussão.   

Neste quesito, o trabalho seguiu apresentando o rol de aplicabilidades da Impressão 3D, 

e seu crescimento previsto para os próximos anos. Concluiu-se que a tecnologia ainda está em 

sua face inicial, e seu alcance social, tímido, porém dotado de grande potencial para expansão. 

Com a diminuição dos preços das impressoras e materiais de produção, a tecnologia se tornará 

ainda mais acessível ao consumidor médio, resultando em mais avanços e aumento na demanda 

por designs.  

Seguindo, buscando apurar quais seriam os reflexos fáticos desta popularização na 

sociedade, o estudo se valeu dos quesitos apresentados pelo Strategic Foresight Group, 

delimitando as maneiras como a Impressão 3D vai impactar a produção manufatureira, e em 

consequência, a economia global. À vista disso, entendeu-se que esta pode mudar a manufatura 

tradicional, revertendo o processo de globalização da cadeia produtiva para uma produção 

local/nacional. E, por isso, a balança dos poderes internacionais será modificada; em especial, 

as nações dependentes de economias de exportação, que poderão sofrer com a diminuição da 

demanda e com a perda de cargos na área. Isto será beneficial, no entanto, para países 

desenvolvidos, que não precisarão importar produtos e peças.   

O estudo focou também nos reflexos da Impressão 3D frente os direitos de Propriedade 

Intelectual. Em síntese, percebe-se que caminhamos para algo similar ao que o 

compartilhamento peer-to-peer causou na indústria de conteúdo.  

Os avanços nas tecnologias de comunicação e transmissão de informação podem 

contribuir de maneiras diferentes para o desenvolvimento da tecnologia de Impressão 3D, com 

a capacidade de compartilhamento de técnicas e modelos digitais pelo mundo criando artífices 

cada vez mais habilidosos, em uma espécie de bazar de conhecimento e divulgação de designs. 

As economias serão movidas pela exportação destes designs, e os países investiriam em seus 

melhores criadores, e a troca de conhecimento levaria ao aperfeiçoamento gradual dos 

desenhos. Neste sentido, diz Richard Sennet que a competição individual produz os melhores 

trabalhos, pois incentiva a qualidade do produto final99.  

                                                           
99 SENNET, Richard. The Craftsman. Yale University Press, 2008, p.31. 
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Por outro lado, a distribuição indevida de arquivos contendo modelos digitais protegidos 

por direitos de propriedade intelectual pode prejudicar a produção criativa, diminuindo os 

incentivos para os criadores, que, lesados, deixarão de receber os frutos de seu trabalho. A 

Impressão 3D pode fazer surgir uma nova indústria de pirataria, e tanto quanto pode elevar a 

produção criativa, pode prejudicá-la, principalmente para os pequenos criadores de conteúdo.  

Não obstante, deve a indústria se preparar para suportar os efeitos desta transformação, 

adequando-se ao declínio da globalização da cadeia produtiva, de modo que o processo seja 

gradual, e também buscando novas maneiras de enfrentar a pirataria de modelos digitais, seja 

pelo oferecimento de serviços de qualidade, capazes de desestimulá-la, ou pela criação de 

proteções físicas e digitais que barrem o compartilhamento indevido.  

Por fim, o Direito brasileiro e internacional deve se adequar às mudanças tecnológicas 

desta nova revolução industrial, reexaminando os limites estabelecidos pelas normas de 

Propriedade Intelectual e buscando novas interpretações, de modo a beneficiar a indústria 

criativa e a livre distribuição de informações. Cada novo produto desenvolvido e impresso trará 

novos desafios e situações jurídicas e sociais, e precisaremos trabalhá-las com cuidado.  
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