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A SHoP Architects sempre utilizou a tecnologia para aumentar a criatividade 
e a eficiência das práticas e dos processos de arquitetura. Através da utilização 
dos dispositivos de colaboração Microsoft Surface Hub, a firma poderá encurtar 
a distância que separa a inspiração da execução, trazer mais pessoas para o 
processo criativo e utilizar funcionalidades naturais e intuitivas de utilização 
de canetas e do toque para desenhar, anotar e explorar os modelos 3D que 
constituem a base do seu processo de design.

http://www.shoparc.com


A SHoP Architects, sediada em Nova Iorque, tem uma 
abordagem não convencional ao design e a tendência 
de questionar os padrões aceites e ir além dos papéis 
tradicionais do arquiteto.

Necessidades de Negócio
A SHoP Architects, a firma que projetou o galardoado Barclays Center 
de Brooklyn, em Nova Iorque (E.U.A.), foi fundada em 1996 com base no 
princípio que havia uma forma melhor de conceber edifícios — e não 
parou de inovar desde então. A tecnologia, especialmente a modelação 
digital tridimensional (3D) é fundamental para a elevada eficiência 
dos processos de criação, colaboração e trabalho da firma. “Utilizamos 
a modelação 3D para a organização de sistemas e a coordenação de 
disciplinas de uma forma que é mais habitual no setor aeroespacial do 
que na arquitetura tradicional”, afirma John Cerone, Diretor Associado 
e Diretor de Design Virtual e Construção na SHoP Architects.

Embora o processo da firma seja significativamente mais eficiente do 
que as práticas tradicionais, os seus arquitetos procuram constantemente 
formas de encurtar a distância entre a inspiração e o design final. 
“Normalmente, estamos a percorrer um modelo num ecrã e a desenhar 
e escrever notas no quadro ao lado”, afirma Cerone. “Fazemos capturas 
de ecrã e anotamo-las, mas o que gostaríamos mesmo de fazer era 
simplesmente escrever no ecrã e capturar essas informações no modelo”.

Isto permitiria aumentar a espontaneidade e a exploração criativa, acrescenta. 
“A probabilidade de experimentarmos ideias novas aumenta se soubermos 
que não temos de digitalizar e rastrear cada esquema”.

“Penso que 
o Microsoft 
Surface Hub será 
utilizado para 
todos os tipos de 
colaboração e estará 
presente em todas 
as funções neste 
escritório.”

— John Cerone, Diretor 
Associado e Diretor de 

Design Virtual e Construção 
da SHoP Architects



“O que é importante não é tanto o tempo perdido, 
mas sim a energia que é perdida relativamente 
ao desenho original”. A maior parte do software 
utilizado pela firma é controlado através de um 
rato, que Cerone realça não ser a forma mais natural 
de trabalhar numa área centrada no desenho. 
“A interface mais intuitiva é o contacto de uma 
caneta ou da mão com o ecrã”, afirma.

A colaboração virtual é outra área em que a firma 
procura constantemente evoluir. “Os nossos ecrãs 
são portais para um ambiente 3D digital”, afirma 
Cerone. “As reuniões na Web e as sessões de partilha 
de ecrãs são preciosas. Cada uma das nossas equipas 
participa diariamente em várias sessões destas”. 
No entanto, a firma não dispunha de uma forma que 
permitisse a interação simultânea dos participantes 
com os conteúdos apresentados no ecrã.

Solução
Para fomentar a eficiência e a criatividade, a SHoP 
está a implementar dispositivos de colaboração 
Microsoft Surface Hub no âmbito de um programa 
piloto patrocinado pela Microsoft. A firma tenciona 
colocar um dispositivo na área comum (que já 
é habitualmente um ponto de troca de ideias e 
reuniões informais) e outro na sala de conferências 
para reuniões com clientes, empreiteiros e outros 
participantes nos projetos.

Através desta implementação, a SHoP irá obter 
num único dispositivo muitas das funcionalidades 
avançadas de que necessita. Por exemplo, utilizando 
as funcionalidades de videochamada do Skype para 
Empresas, os participantes numa reunião poderão 
convidar participantes remotos para o seu processo 
criativo visual e orientado pelos dados. Os arquitetos 
poderão desenhar num ambiente digital tal como se 
estivessem a utilizar uma caneta e uma folha de papel, 
estando já a desfrutar das vantagens da maior troca de 
ideias com os clientes. As canetas integradas também 
proporcionam uma experiência de utilização de tinta 
digital com uma elevada capacidade de resposta. 
“Penso que o Microsoft Surface Hub será utilizado para 
todos os tipos de colaboração e estará presente em 
todas as funções neste escritório”, afirma Cerone.

Vantagens
Catalisação do trabalho em equipa
Em vez de serem forçados a amontoarem-se 
em redor do ecrã de um computador ou tablet, 
todos os membros da equipa podem participar 
confortavelmente no processo criativo. “Vejo o 
Surface Hub como um motor de colaboração”, 
afirma Cerone. “Todos os participantes poderão 
anotar e interagir simultaneamente com o ambiente 
representado no ecrã. Penso que vamos fazer muito 
mais do que aquilo que conseguimos imaginar”.

Aumento da eficiência
A redução do tempo decorrido entre o surgimento 
de uma ideia e a sua execução foi sempre um dos 
pontos fulcrais da SHoP e o Surface Hub ajudará 
a reduzi-lo ainda mais. “A eficiência é tudo”, 
afirma Cerone. “Quanto mais depressa pudermos 
comunicar uma ideia, melhor”. Ao permitir que os 
arquitetos capturem as ideias imediatamente e as 
incorporem em modelos 3-D com menos passos, 
a firma irá reduzir o tempo necessário para a fase 
de conceção de um projeto sem comprometer 
a qualidade das ideias geradas.

Ligação com os clientes
A compreensão clara das intenções, ideias e decisões 
das pessoas que contratam os seus serviços faz parte 
dos princípios fundamentais da SHoP. Isto permite 
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que a equipa desenhe de forma mais rápida e eficiente edifícios que 
satisfaçam as necessidades dos clientes. O Surface Hub permitirá que 
a SHoP mantenha um contacto mais próximo com os clientes, quer estes 
se encontrem na mesma sala ou do outro lado do mundo. “Estamos 
constantemente a ilustrar as nossas ideias com desenhos quando os 
clientes estão nas nossas instalações. A capacidade de o podermos fazer 
de forma virtual será extremamente útil”, afirma Cerone.

Fomento da criatividade aplicada
A capacidade de desenhar diretamente no ecrã irá facilitar o fluxo criativo, 
especialmente no que respeita aos colaboradores remotos. “Está em curso 
um projeto de um centro de inovação no Botsuana, onde temos uma equipa 
a tempo inteiro que utiliza os nossos modelos digitais para coordenar a 
construção”, afirma Cerone. “Usamos o Skype para Empresas para trabalhar 
em conjunto e queremos constantemente desenhar no ecrã. Por isso, 
fazemos capturas de ecrã e anotamo-las, o que é um processo lento e ineficaz. 
Quando tivermos as ferramentas de marcação digital do Surface Hub, seremos 
capazes de manter a dinâmica criativa sem interrupções”.

Uma ponte para o futuro
À medida que o software de arquitetura e modelação 3D for evoluindo, 
a SHoP espera que as funcionalidades de utilização da caneta e do 
toque do Surface Hub assumam um papel ainda mais fulcral no processo 
criativo. “A capacidade de desenhar um detalhe ou um componente 
utilizando uma caneta, para que o software o converta numa forma 
geométrica utilizável, terá uma influência incrível na nossa atividade”, 
afirma Cerone. “Há muito tempo que sonhamos com a possibilidade de 
efetuar a modelação diretamente no ecrã. Os pacotes de software que 
utilizamos terão brevemente mais interfaces táteis e irão transformar esse 
sonho em realidade”. Quando estas capacidades estiverem disponíveis, 
a SHoP estará entre as primeiras empresas a aproveitá-las ao máximo 
através da utilização dos dispositivos Surface Hub.

Microsoft Surface Hub
O Surface Hub é um dispositivo de colaboração, concebido 
para maximizar as potencialidades dos grupos e equipado 
com software e serviços da Microsoft como o Windows 10, 
o OneNote e o Skype para Empresas.

Para obter mais informações sobre o Microsoft Surface Hub, visite:
www.microsoft.com/surfacehub.
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