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1. RESUMO 

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT) tem como objetivo a implantação de uma oficina onde 

os alunos possam desenvolver suas ideias de projetos de inovação, e ao mesmo tempo ter a 

capacidade de compartilhar informações entre os membros que a frequentarem, decidiu-se 

então estudar a viabilidade de implementação de um Fab Lab Mauá, e o trabalho a ser 

apresentado mostrará através de ferramentas de pesquisa e conhecimento adquirido 

durante o curso se será viável ou não a realização deste projeto. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A inovação é o resultado de um processo empreendedor, que envolve os indivíduos, as 

empresas, o ambiente e a comunidade, em uma situação de constante movimento. Nesse 

ambiente existem alguns fatores de complexidade e de competitividade, que levam uma 

empresa à inovação permanente. A existência de novas e crescentes demandas sociais em 

busca de soluções aos problemas rotineiros demandam iniciativas criativas e inovadoras. 

Neste contexto as universidades têm parte da responsabilidade na formação e 

desenvolvimentos de indivíduos que irão contribuir com novas ideias para a sociedade. 

Pode-se utilizar o exemplo do Google, que foi uma empresa criada por dois estudantes da 

Stanford University, portanto as universidades têm se empenhado em garantir um ambiente 

propício a inovação disponibilizando processos, mentores e estrutura adequada a tal fim. 

Com o rápido desenvolvimento de inovações no mundo atual, é de extrema importância 

criar um local onde se possa ter incentivo à criação, em especial dentro de instituições de 

ensino que tenham uma visão futurística e de características empreendedoras como o IMT. 

“Um Fab Lab agrupa um conjunto de máquinas por comando numérico de nível 

profissional...” (NEVES, 2015), sendo elas máquinas de corte a laser, que podem reproduzir 

peças tanto em 2D quanto em 3D, fresadoras destinadas a peças de grandes e pequenas 

dimensões, máquinas de corte que proporcionam flexibilidade ao material, e também as 

modernas impressoras 3D, que representa a modernidade que se espera nos  projetos a 

serem desenvolvidos, e todo tipo de máquina é comandada através de softwares CAD/CAM. 

 

 



3. OBJETIVOS 

O objetivo primário deste projeto foi o estudo de viabilidade para a implementação de um 

Fabrication Laboratory (Fab Lab1) dentro do Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), criando um 

polo de desenvolvimento e inovação nas áreas de ciência e tecnologia.  

O objetivo secundário, desenvolver um procedimento de análise e implantação de um Fab 

Lab em Universidades que atenda a necessidade ergonômica das pessoas que irão usufruir 

do espaço. 

 

4. METODOLOGIA 

Observando a tabela criada pela ABEPRO, esse trabalho é classificado no tópico de 

Engenharia Organizacional, nos tópicos de Gestão de Tecnologia e Gestão da Inovação 

Tecnológica, por se tratar de um projeto voltado para o incentivo na criação de novos 

projetos ou produtos, tanto quanto a inovação dos mesmos. Tudo isso utilizando-se de 

equipamentos de alta tecnologia e com um suporte profissional e acadêmico contínuo 

fazendo com que a Mauá se torne, além de uma faculdade que visa a capacitação de seus 

alunos no mercado, num ambiente estimulante ao empreendedorismo, incentivando as 

pessoas a criarem produtos inovadores. Para a implementação do Fab Lab dentro do 

Instituto Mauá de Tecnologia, foi realizado um estudo de viabilidade técnica, operacional, 

mercadológica e econômica, onde analisamos se as questões ergonômicas, técnicas e 

financeiras são viáveis para a faculdade e também para os alunos que desejam utilizar os 

serviços que este projeto irá disponibilizar. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Fab Lab é o espaço criado com base em um conceito que vem sendo desenvolvido ao longo 

do tempo, entretanto no Brasil (proporcional a sua dimensão), não é muito conhecido e 

utilizado porém já vem sendo cada vez mais divulgado. Tal conceito é descrito com o 

objetivo de, conforme descrito no site Fab Lab Livre SP (2016), aumentar a acessibilidade a 

inovação, gerando aprendizado através de um laboratório de criatividade com processos 

colaborativos de criação, compartilhamento de conhecimento, e uso de ferramentas de 



fabricação digital, trazendo possibilidade de projetos e produção de diversos objetos. 

Segundo Gomes (2016), o crescimento do Fab Lab anda ao lado de uma tendência mundial 

deniminada cultura maker e possui influência de movimentos open source (código aberto) e 

open design (design aberto), que possibilita a legalidade no licenciamento e na participação 

coletiva na construção de um programa ou design, ou seja, a evolução da economia 

colaborativa global vem tendo grande influência nesse aspecto. Tal conceito começou a se 

expandir há 15 anos quando o diretor do Center of Bits and Atoms do MIT, Neil Gershenfeld, 

criou um curso chamado “Como fazer quase tudo”, onde obteve um grande sucesso, e então 

passou a atrair jovens de Cambridge (Inglaterra) interessados em realizar seus próprios 

experimentos, independente do que deseja fazer (games, animação, bicicletas, móveis, etc.), 

aumentando a abrangência do conceito no mundo todo. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados apresentados até o momento são animadores, através das pesquisas 

realizadas foi observado que a ideia de implementação do Fab Lab possui uma tendência de 

sucesso, pois o interesse demonstrado pelos alunos não só dentro do IMT como de outras 

universidades foi alto. 

Além da aderência, foi construído um layout com aspectos ergonômicos interessantes onde 

uma sala já está projetada para receber a oficina, e professores da universidade já estão 

adeptos e auxiliando no desenvolvimento. 
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