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Home office,

e agora?



Do dia para a noite, é provável que você precisou migrar 
para o trabalho remoto. Acredita-se que cerca de 900 
milhões de pessoas, em todo o mundo, estejam tra-
balhando em casa devido ao isolamento social deman-
dado pelo surto do COVID 19. 

Profissionais de todas as áreas foram impelidos à ficar 
em casa, provocando uma mudança repentina e ines-
perada para um modo de trabalho home office, o que 
por si só, representa um grande desafio.

Embora a rotina da maioria das arquitetas e arquitetos 
tenha mudado muito pouco ou quase nada, o home 
office é ainda hoje uma prática pouco comum para 
alguns profissionais. As visitas nas obras permanece-
ram, mas as reuniões com clientes, fornecedores e time 
foram transferidas para o modo on-line.

O escritório agora ficou vazio. E todos buscam dar conta 
da jornada dividindo o espaço doméstico com o corpo-
rativo. 

Uma experiência interessante, que comprovou não 
apenas a viabilidade de trabalhar em casa, mas que 
este modo de trabalho pode ser proveitoso: você opta 
por uma vida mais sustentável e ainda tem mais tempo 
para aprimorar suas habilidades e conhecimentos.
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Com a necessidade de compartilhar infor-
mações todos os dias com colaboradores, fab-
ricantes, gestores e clientes, arquitetos sempre 
precisam estar atualizados quanto ao uso de 
novas tecnologias.

São inúmeros os exemplos de programas 
desenvolvidos ao longo das últimas décadas 
para facilitar o compartilhamento remoto e o 
desenvolvimento de projetos de forma colabo-
rativa por pessoas que nunca se viram pessoal-
mente. 

A novidade é que agora quase todos estarão, 
por certo tempo, trabalhando remotamente, o 
que significa que a tecnologia será ainda mais 
importante para que continuar trabalhando de 
forma colaborativa e eficaz. 

Veja estas sugestões que podem e farão 
grande diferença na sua rotina de trabalho 
remoto.

ARQUITETURA É UMA
ATIVIDADE COLABORATIVA
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EM BUSCA DO
FLUXO SUSTENTÁVEL
DE TRABALHO



03

O Team Viewer é uma ferramenta 
gratuita para acesso remoto a 
outras máquinas e facilita a troca 
de arquivos principalmente para 
quem atua em dois computado-
res diferentes: um no escritório e 
outro em casa.

Com o acesso remoto é possível o 
compartilhamento de área de 
trabalho, conferência online e 
transferência de arquivos entre 
computadores. O programa 
opera dentro dos sistemas opera-
cionais: Microsoft Windows, OS X, 
Linux, iOS, Android, Windows RT e 
Windows Phone.

ACESSO REMOTO

Para baixar acesse:

TEAMVIEWER
www.teamviewer.com/pt-br/
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Vários sistemas de projeto oferecem serviços baseados em 
nuvem, como Autodesk BIM 360 e Graphisoft BIMcloud. 
Uma solução alternativa para manter uma rede compartil-
hada entre os modelos BIM é espelhar a tela do computador 
de trabalho com o computador doméstico por meio de apli-
cativos como o Splashtop.
A unificação do BIM 360, por exemplo,  é fundamental pela 
conexão entre as equipes e os dados do projeto em tempo 

real, desde o design até a 
construção, apoiando a 
tomada de decisões sem ne-
cessidade de presença física 
de todos os profissionais en-
volvidos no projeto.

PROJETOS NA NUVEM

Para baixar acesse:

GRAPHISOFT
www.graphisoft.com/downloads/bimcloud/

AUTODESK BIN 360
https://buysoft.com.br/navegue-pelos-produtos/autodesk/bim-360-docs/
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Com o Splashtop você pode transferir arquivos entre computa-
dores e ainda acessar um arquivo em um computador remoto 
e fazer uma impressão em sua impressora local instantanea-
mente. Não há necessidade de transferir arquivos ou enviar 
documentos impressos por fax.

Controlar um computador pelo smartphone pode ser uma 
tarefa muito útil para pessoas que desejam acessar infor-
mações de forma remota. Você poderá acessar o seu computa-
dor via celular em um aplicativo para Android, iOS e Windows 
Phone.

ESPELHE SEU
COMPUTADOR DE

ONDE ESTIVER

Para acessar:

SPLASHTOP
www.splashtop.com/pt

(TESTE GRÁTIS POR 7 DIAS)
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Diversos aplicativos e programas estão recriando os cadernos 
de croquis que definiram por muito tempo o processo criativo 
dos escritórios. O principal deles é Morpholio, cujos aplicativos 
Trace e Board permitem que os arquitetos desenhem, proje-
tem e apresentem propostas entre si e para os clientes. À 
medida que a crise do COVID-19 se desenrola, o Morpholio está 
oferecendo um teste gratuito de um mês para os dois aplicati-
vos, que pode ser baixado aqui.

Premiado como "Melhor 
aplicativo", Trace tem sido 
considerado o software dos 
sonhos dos designers e ar-
quitetos porque combina a 
beleza e a velocidade do de-
senho com a inteligência e a 
precisão do CAD.

PROCESSO
CRIATIVO NA NUVEM

Para baixar acesse:

MORPHOLIO TRACE
https://tinyurl.com/y7jd65lm

MORPHOLIO BOARD
https://tinyurl.com/yd7myrcb
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Já o Board, também na categoria de “Melhor Aplicativo”, é o 
software de sonho do designer de interiores. Chamada de 
“Ideal” por Interior Design, “Addictive” por ELLE DÉCOR e “Stel-
lar” por Design Milk, Board combina a sua biblioteca de produ-
tos perfeita com ferramentas poderosas e a mobilidade para 
trabalhar ou apresentar em qualquer lugar.

Vale a pena conhecer. 
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Plataformas como Dropbox e Google Drive permitem o 
armazenamento e o compartilhamento gratuitos de infor-
mações de maneira segura, integrando-se facilmente ao seu 
explorador ou pastas do computador.
 
Com todos os seus arquivos sempre à mão, onde estiver, o 
Google te disponibiliza duas versões: PESSOAL e ENTER-
PRISE. 

Na versão PESSOAL, você pode armazenar, compartilhar e 
acessar seus arquivos em qualquer dispositivo. Os primeiros 
15 GB de armazenamento são gratuitos.

Com o Drive Enterprise, as empresas pagam apenas o arma-
zenamento usado pelos funcionários. Ele inclui o Documen-
to, Planilhas e Apresentações Google e funciona perfeita-
mente com o Microsoft O�ce.

ARQUIVOS
E PASTAS NA

NUVEM

(15GB GRATUITOS COM CONTA GOOGLE)

(AVALIAÇÃO GRATUITA POR 30 DIAS)

Para acessar:

GOOGLE DRIVE
www.google.com/intl/pt/drive

DROPBOX
www.dropbox.com



09

Use o Microsoft O�ce 365 ou o Google G-Suite para 
permitir que vários membros da equipe editem 
arquivos de texto, planilhas e apresentações ao 
mesmo tempo.

Com o G-Suite, você precisa usar as versões empre-
sariais do Gmail, Documentos, Drive e Agenda. Um 
pacote com tudo que você precisa para trabalhar 
melhor e de modo integrado no seu computador, 
smartphone ou tablet.

COOLAB

Para baixar acesse:

G SUÍTE
gsuite.google.com.br

OFFICE 365
www.office.com/?omkt=pt-br

(TESTE GRATUITO POR 14 DIAS)
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Slack para compartilhar ideias e organizar estratégias. A versão básica gra-
tuita do Slack é uma ferramenta bastante útil, permitindo que as pessoas 
conectem seus calendários do Google, quadros do Trello e até listas de 
aniversários. 

Garanta que sua interface do Slack esteja estruturada adequadamente - 
criar muitos canais pode fazer com que as informações se percam. Orga-
nize os canais por localização e objetivo da equipe. O Slack também per-
mite que os membros da equipe sinalizem seu 'status', informando os 
demais caso estejam em uma reunião, ausente, doente ou disponível.

Para acessar:

SLACK
https://slack.com/intl/pt-br/

FERRAMENTAS
PARA COMPARTILHAR
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Você pode utilizar o Google Meet, Whereby ou 
Zoom, todos com versões gratuitas. A realização de 
videoconferências é essencial para manter um senso 
de comunidade entre os colegas e evitar interpre-
tações erradas. 

Para acessar:

GOOGLE MEET
https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/products/meet/

WHEREBY
https://whereby.com/

WHEREBY
https://zoom.us/pt-pt/meetings

REUNIÕES VIRTUAIS
REGULARES

(VERSÃO GRATUITA E PAGA COM TESTE POR 14 DIAS)
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O Trello é uma ferramenta fantástica para mapear o desenvolvimento de 
conteúdo e ideias, permitindo que cada membro da equipe entenda em 
que estágio está o projeto. Deltek e Newforma oferecem um meio mais 
abrangente de estruturar todas as informações e trocas de projetos.

Para acessar:

TRELLO
https://trello.com/pt-BR

PROJETOS
GERENCIÁVEIS
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Reduza a comunicação e o compartilhamento de 
arquivos ao menor número possível de canais. Em 
um escritório físico, você provavelmente trocaria in-
formações apenas por meio de conversas, emails ou 
pastas. Da mesma forma, em um ambiente virtual, o 
objetivo é limitar os canais de comunicação a uma 
plataforma baseada em texto (como o Slack), uma 
plataforma de vídeo e uma plataforma de compar-
tilhamento de arquivos. Isso minimizará a confusão 
e aumentará a produtividade.

ADOTE  O
ESSENCIALISMO
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ABRA SUA MENTE:
APRENDIZADO ONLINE
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Com mais controle sobre sua rotina, 
agora é o momento perfeito para in-
tegrar um novo software ao seu arse-
nal. 

Shoegnome: O site de Jared Banks é 
um ótimo lugar para aprender sobre 
os usos do software BIM. Com uma 
variedade de tutoriais e artigos do 
YouTube, o Shoegnome pode 
educar novatos e veteranos, através 
da mistura de Banks de conteúdo 
de fácil leitura e assunto técnico.

APRENDA NOVO
SOFTWARE

Para acessar:

SHOEGNOME
http://www.shoegnome.com/



ThinkParametric: Este site organiza vídeos instrutivos em cursos sobre 
diversos tópicos, incluindo Grasshopper, Rhino e Revit. Também inclui 
cursos baseados em projetos, nos quais os alunos aprendem a usar o soft-
ware recriando projetos construídos. O ThinkParametric possui um perío-
do de teste de catorze dias para experimentar seus métodos e tópicos de 
ensino.

Para acessar:

THINKPARAMETRIC
https://thinkparametric.com/

The Revit Kid: Oferecendo uma combinação de instruções em vídeo e 
texto, o blog de Je�rey Pinhiero aborda tópicos principalmente nos siste-
mas BIM e no Revit. A biblioteca de fontes do Revit Kid.Com é extensa, com 
inúmeras páginas de conteúdo relevante e também inclui material suple-
mentar, como um boletim informativo, e-books e vídeos (pagos).

Para acessar:

THEREVITKID.BLOGSPOT
https://therevitkid.blogspot.com/
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Site do Grasshopper: O site o�cial do 
Grasshopper inclui vários tutoriais em vídeo 
para usuários iniciantes, além de links para 
fontes externas que cobrem tópicos adiciona-
is relacionados. No site, também há um link 
para o download gratuito da Grasshopper 
Primer, de 157 páginas, que aborda tópicos 
relevantes para todos os níveis de usuários.

Para acessar:

GRASSHOPPER
https://grasshopper.app/

Digital Toolbox: Com foco no Rhino e Grasshopper, o Digital Toolbox, 
desenvolvido por Scott Leinweber e Tam Tran, oferece horas de tutoriais 
sobre tópicos que vão desde os usos mais básicos até os processos mais 
envolvidos. O Digital Toolbox possui uma coleção um pouco pequena de 
vídeos, mas o conteúdo é valioso.

Para acessar:

DIGITALTOOLBOX
http://digitaltoolbox.info/
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Canal do YouTube da Autodesk: É quase desnecessário dizer que a 
Autodesk oferece uma ampla gama de recursos para seu próprio software. O 
canal do YouTube deles contém vários vídeos instrutivos, além de mostras 
de novos recursos e vídeos promocionais - a lista pode ser avassaladora a 
princípio, portanto, a menos que haja algo especí�co que você esteja procu-
rando, �que atento a qualquer coisa chamada "Introdução".

Para acessar:

CANAL AUTODESK
https://www.youtube.com/user/AutodeskBrasil

Blog BIM Bond-Bryan: Rob Jackson, de 
Bond Bryan , publica no "BIM Blog" da empresa 
desde 2013, concentrando-se em notícias rela-
cionadas a BIM, estudos de caso e orientações 
para o uso do ArchiCad, a ferramenta BIM usada 
por sua empresa.

Para acessar:

BLOG BONDBRYAN
https://bimblog.bondbryan.co.uk/

Nick Senske no Youtube: Criado para o 
curso que realiza na UNC Charlotte, os tutoriais 
em vídeo da Senske concentram-se principal-
mente na modelagem no Rhino.

Para acessar:

CANAL NSENSKE
https://www.youtube.com/user/nsenske
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Projeto Plethora: A série de tutoriais de 
Jose Sanchez concentra-se em várias ferra-
mentas que talvez sejam menos "padrão" na 
arquitetura, incluindo o mecanismo de jogo 
Unity3d, o software Maya para animações da 
Autodesk e C #, Python e Javascript. No en-
tanto, o site também inclui os tutoriais mais 
comuns sobre Rhino e Grasshopper, o que 
signi�ca que há algo para quase todos aqui.

NYCCTfab no Vimeo  O Departamento de Laboratório de Fabricação de 
Tecnologia Arquitetônica da Faculdade de Tecnologia da Cidade de Nova 
York criou um número surpreendente de vídeos sobre software de modela-
gem, incluindo Revit, Rhino e Grasshopper - eles ainda têm uma série de 
vídeos em GIS.

Para acessar:

PLETHORA
https://www.plethora-project.com/

Para acessar:

CANAL NYCCTFAB
https://vimeo.com/nycctfab
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Visite virtualmente um museu: embora 
muitos museus tenham fechado para o público, 
suas exposições ainda podem ser exploradas 
virtualmente. O Google Arts and Culture oferece 
passeios virtuais a dezenas de museus interna-
cionais, enquanto o Guggenheim e o Smithso-
nian National Museum of Natural History 
também oferecem experiências virtuais. Na 
Europa, o Rijksmuseum também estabeleceu 
uma experiência virtual.

Saiba mais sobre trabalho remoto: o 
Linkedin Learning produziu um excelente curso 
sobre como trabalhar remotamente, oferecen-
do dicas sobre como se adaptar ao seu novo am-
biente e uma visão geral das ferramentas de 

Para acessar:

GOOGLE ARTS AND CULTURE
https://artsandculture.google.com/

GUGGENHEIM
https://www.guggenheim.org/

RIJKSMUSEUM
https://www.rijksmuseum.nl/

NATURALHISTORY
https://naturalhistory.si.edu/

Para acessar:

LINKEDIN LEARNING
https://www.linkedin.com/learning/




