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⩥ CEO e Fundador da 3DTEK – Empresa de impressão 3D com O maior 
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⩥ Engenheiro De Produção - Escola Politécnica Da USP
⩥ Pós Graduado – Fiap
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⩥ Mestre Em Administração - Universidade De Grenoble Na França 
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FACILITADOR DO CURSO



TREINAMENTO ONLINE
⩥ Abordagem profissional para vender e entregar para corporações
⩥ Capacitando para a rápida criação de empresas de resultado
⩥ Preparando para entrega da projetos eficazes e de alto valor
⩥ Empreendendo com conhecimento, não com capital
⩥ Investindo seu tempo para se tornar rapidamente seu próprio CEO



Por mais de um século, os produtos tem sido concebidos e 
produzidos sob restrições impostas pelos métodos tradicionais 
clássicos de produção.

Esses métodos impunham tempos e custos elevados e 
impediam a agilidade, flexibilidade e mesmo a produção 

customizada de lotes menores ou peças únicas.



A manufatura aditiva chegou  alterando esse cenário 
de forma disruptiva, barateando custos unitários em 
baixas quantidades e acelerando brutalmente os 
processos de produção

A impressão 3d tem rapidamente revolucionado e democratizado 
a produção, possibilitando a criação de objetos “on demand” e 

permitindo que pessoas e micro e pequenas empresas compitam 
com grandes empresas



PRODUTOS DE ALTO VALOR AGREGADO

Vamos mostrar como desenvolver 
produtos de alto valor para que você se 
destaque no mercado.





“A tecnologia de ensino à distância nos permitiu diluir 
o custo do treinamento e oferecer esse curso de 
altíssimo nível a um valor quase simbólico” 

André andreolli - CEO e fundador da 3dtek

“Esse é um treinamento diferenciado, com abordagem corporativa 
de alto valor agregado, baseado na experiência real de uma 

empresa comprovadamente bem sucedida do ramo, que ensina o 
passo a passo por meio das melhores práticas de mercado” 



Nesse treinamento abordaremos desde a criação de 
empresas, modelos de sociedades, técnicas 
comerciais até relatórios financeiros de controle, além 
e sobretudo, é claro, dos atuais métodos variados de 
impressão 3d e produção digital, incluindo tecnologia 
sla/dlp, que tende a substituir fdm já em 2021.

Um dos grandes diferenciais desse treinamento é que 
desvendaremos os segredos de nosso ateliê/oficina de 

acabamento e produção em quantidade por meio de resina.



⩥ Fuja do lugar comum. Impressão 3D por 
impressão 3D qualquer um faz. 

⩥ Diferencie-se e crie uma negócio de verdade.

⩥ Os investimentos em tempo e valor são os 
mesmos. Já os resultados são bem diferentes.



1. EMPREENDEDORISMO COM MANUFATURA ADITIVA PROSISSIONAL
E OFICINA DE ATELIÊ

✓ Porque esse é o momento de empreender?
✓ Porque impressão 3D?
✓ Porque ensino à distância?
✓ Porque com a 3dtek?



MOMENTO DE EMPREENDER 4.0
⩥ Vivemos um momento de ruptura dos modelos tradicionais de trabalho 

com a sua digitalização na onda da revolução digital 4.0.

⩥ A REVOLUÇÃO 4.0 tem sido DRASTICAMENTE acentuada e acelerada 
pela crise do CORONAVIRUS.

⩥ Temos clara VERTENTE diferenciando:

a) DESEMPREGO ou atividades “UBERIZADAS” de BAIXA CAPACITAÇÃO e 
correspondente BAIXO VALOR.

b) E a oportunidade de EMPREENDER como empresário aos que buscarem 
APROVEITAR de forma inteligente o conhecimento de uso das 
tecnologias, sobretudo as 6 principais, sendo a IMPRESSÃO 3D o foco 
desse curso.
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EMPREENDEDORISMO COM MANUFATURA ADITIVA PROSISSIONAL

⩥ Manufatura Aditiva (MA), amplamente conhecida como Impressão 3D, 
está transformando a forma como produtos são concebidos , testados e 
produzidos. Faz parte das 6 áreas CORE da Revolução 4.0.

⩥ MA habilita o modo de produção ON DEMAND sem a necessidade da 
construção de moldes e uso de ferramentaria, destravando mecanismos 
de design digitais e permitindo flexibilidade e agilidade sem precedentes.

⩥ Trata-se de um modelo disruptivo de se fazer negócios que, inclusive, 
fornece meios e habilita o cidadão comum a competir de igual para igual 
com grandes indústrias.
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Quem somos
Estamos localizados na Avenida Pedroso de 
Morais, 1081 em Pinheiros, São Paulo, SP.

Vizinhos do Tomie Ohtake, Ofner, Faria Lima.

É uma grande honra receber clientes e 
estudantes do nosso curso de EAD a fim de 
podermos apresentar nosso portfolio de 
soluções.



SHOWROOM
A 3DTEK é sinônimo de eficiência, qualidade, 
cortesia e rapidez no atendimento, segurança e o 
maior player no segmento de produção 
personalizada do Brasil para as vertentes de 
publicidade, prototipagem e projetos especiais.

Nosso expertise em técnicas de produção e 
gerenciamento de projetos é ímpar no país.



SHOWROOM
Temos como clientes grandes agências 
nacionais, áreas de marketing de multinacionais, 
expoentes da arte e arquitetura e start ups de 
todos os segmentos de negócios.



KNOW HOW
A 3DTEK conta com um time multifuncional de 
profissionais extremamente habilitados para 
resolver seu projeto, desde a criação até a 
modelagem 3D, seja orgânica ou técnica.

Trabalhamos com diversas ferramentas e 
contamos com expertises variadas.



KNOW HOW
Estamos equipados com DIVERSAS tecnologias, 
cada uma com uma proposta diferente para 
atender às mais diversas necessidades dos 
nossos clientes.

Temos tecnologia e expertise para concluir um 
projeto da forma mais célere e econômica.



atêlie
Nossos ateliê e oficina são responsáveis pelo 
acabamento perfeito inerente aos produtos 
3DTEK.

O nível de sofisticação  e tipo do acabamento é 
conduzido pelo cliente (e.g metálico; automotivo; 
etc).



Esmiuçaremos os CASES DE SUCESSO 3DTEK, 
desafios enfrentados e como foram 

superados





CASE MOET CHANDON
5 peças de 1,5metros para Moet Chandon com 
modelagem 3D, produção e acabamento



Salão duas rodas
Modelagem 3d, impressão 3d e o acabamento 
premium
3dtek numa peça de quase 2 metros perfeita nos 
mínimos
Detalhes



Embraer e195-e2
Projeto envolveu 3D, produção da solução com 
1,80m em resina cristal no formato perfeito do 
lançamento. O produto tem base giratória e 
inteligência por meio de eletrônica embarcada e 
comandada por computador.



CASE SENHOR RUY OHTAKE
Comemoração dos 60 anos de carreira do senhor Ruy Ohtake com peças maquete emblemáticas.



CASE freddie mercury
Escultura do ícone Freddie Mercury para Fox por meio da agência de publicidade. A peça tem 2,5 
metros e envolveu diversos processos de produção e desenvolvimento.



CASE Ônibus mercedes



CASE Mascotes bradesco



CASE troféu mtv



CASE ARTISTA XAVIER VEILLAN



CASE gillette



CASE santa anchieta



⩥ 72 AULAS

⩥ INÍCIO DA LIBERAÇÃO DE CONTEÚDO 15 DE 
JULHO ATÉ 23 DE SETEMBRO

⩥ PLATAFORMA HOTMART



⩥ Obrigado!


