
Seus projetos sempre em 
destaque com o AutoCAD
Escolha o AutoCAD e garanta a precisão e a qualidade que você espera



Integre os projetos desde o  
primeiro dia

Modelo de Coordenação:
• Faça o snap para locais precisos em um 

modelo de coordenação anexo, com o 
endpoint 2D padrão e o center point do 
objeto.

• Anexe e visualize modelos do Autodesk® 
Navisworks® e Autodesk® BIM 360™ 
Glue® diretamente no software AutoCAD.

• Evite possíveis conflitos referenciando 
modelos do Navisworks a seus projetos.

• Aproveite a compatibilidade com o 
formato de arquivo do Navisworks para 
importar modelos de outros aplicativos 
para o AutoCAD.

Importar PDFs:
• Importe texto TrueType, geometria e 

imagens raster de um arquivo PDF para o 
desenho atual como objetos do AutoCAD.

• Especifique a escala, a rotação e o ponto 
de inserção da geometria importada.

• Controle como as camadas são 
atribuídas aos objetos importados.

Linhas de centro e marcas de centro:
• Crie a geometria de linhas de centro de 

um tipo de linha específico associado a 
linhas e polilinhas selecionadas.

• Crie uma marca de centro associativa 
no centro de um círculo, arco ou arco 
poligonal selecionado.

• Mova os objetos associados; as linhas 
de centro e marcas de centro serão 
atualizadas automaticamente.

Inove e eleve o nível de seus projetos com o  
AutoCAD 2017

Crie desenhos mais precisos e detalhados em menos tempo

Crie projetos incríveis
Projete e visualize praticamente qualquer 
conceito com as ferramentas 3D:
• Dê vida às suas ideias com gráficos prontos 

para apresentação e recursos de impressão 
3D

• Coloque situações reais em seu projeto com 
o Modelo de Coordenação e a Computação da 
Realidade

Documente tudo com precisão 
Agilize a documentação automatizando tarefas 
comuns e simplificando fluxos de trabalho:
• Crie a documentação final da construção 

diretamente pelos modelos 3D do AutoCAD®

• Produza mais, com ferramentas mais 
eficientes, incluindo Dimensionamento 
Inteligente e PDFs aprimorados

Personalize seu software
Configure o software AutoCAD de maneiras que 
você jamais imaginou:
• Personalize o software AutoCAD para ajudar 

a atender às suas necessidades específicas 
com os aplicativos do Autodesk Exchange

• Receba notificações de alterações 
indesejadas nas variáveis do sistema com o 
Monitor de Variável do sistema

Conecte-se e colabore mais rapidamente
Envolva suas equipes usando tecnologias de 
projeto conectadas:
• Ajude a garantir a compatibilidade de 

formatos de arquivo e a confiabilidade 
usando a tecnologia TrustedDWG.

• Compartilhe hiperlinks do AutoCAD com 
usuários que precisam visualizar PDFs, 
usando a ferramenta PDFs aprimorados.

• Conecte seu fluxo de trabalho aos recursos 
integrados de de desktop, nuvem e soluções 
móveis.

Simplifique o gerenciamento de 
software com o AutoCAD
Os planos de assinatura do AutoCAD dão acesso 
às últimas atualizações e novas versões para 
ajudá-lo a diminuir o custo inicial e atender às 
necessidades do seu projeto: 
• Fique em dia com as versões mais recentes e 

receba automaticamente as atualizações
• Receba suporte de instalação da Autodesk e 

comece a usar o software imediatamente
• Acesse o software de colaboração de 

projetos Autodesk® A360 e ganhe 25 GB de 
armazenamento na nuvem

• Aproveite os direitos de licenciamento 
flexível e aumente ou reduza o número de 
licenças de acordo com sua carga de trabalho*

Leve o poder do AutoCAD aonde quer 
que você vá com o AutoCAD 360 Pro
O que é o AutoCAD 360 Pro?
O AutoCAD 360 Pro é o aplicativo móvel 
oficial do AutoCAD. O AutoCAD 360 Pro agora 
está incluído quando você assina o software 
AutoCAD.

O AutoCAD 360 Pro vem com recursos 
avançados que ajudam você a:
• Marcar, adicionar texto e fazer alterações em 

desenhos em tempo real
• Conectar-se a armazenamentos externos na 

nuvem, como Google Drive e Dropbox
• Acessar o gerenciamento avançado de 

camadas e ferramentas de medição e 
anotação

• Trabalhar off-line e sincronizar alterações 
quando voltar a ficar on-line

Visite www.autocad360.com para saber mais e 
baixar o aplicativo móvel para iOS e Android.

Quais são as novidades?
• Importe a geometria de um 

arquivo PDF no seu desenho 
como objetos do AutoCAD

• Compartilhe facilmente as 
vistas de projeto com sua 
equipe, publicando-as na 
nuvem

• Crie e edite linhas de centro 
e marcas de centro de modo 
simples e fácil

• Gerencie todas as atualizações 
de software com o aplicativo 
para desktop da Autodesk®

Vantagens
• Melhore os fluxos de trabalho 

com a compatibilidade e a 
integração extensivas a PDFs 

• Personalize seu software com 
os aplicativos do Autodesk® 
Exchange

• Preserve as informações do 
projeto com a tecnologia 
TrustedDWG™

• Acesse, visualize e edite 
arquivos em praticamente 
qualquer lugar com o 
AutoCAD® 360 Pro

http://www.autocad360.com


Recursos inovadores e aprimorados
Importar PDFs
Importe o texto TrueType, a geometria e as 
imagens raster de um arquivo PDF para um 
desenho atual como objetos do AutoCAD.

Compartilhamento das vistas de projeto
Melhore a colaboração publicando suas vistas 
de projeto na nuvem. As equipes não precisam 
de login nem de um produto baseado no 
AutoCAD para visualizarem o trabalho, e eles 
não podem alterar o arquivo DWG™ de origem.

Aplicativo de desktop da Autodesk
Receba alertas sobre as atualizações sem que 
isso cause interrupções no seu fluxo de trabalho. 
Os tutoriais o ajudam a extrair o máximo dos 
novos recursos, e o conteúdo específico do 
produto oferece dicas para desenvolver suas 
habilidades, bibliotecas de conteúdo e muito mais.

Linhas e marcas de centro inteligentes
Crie e edite linhas de centro e marcas de centro 
com toda facilidade. Quando você mover os 
objetos associados, as linhas e marcas de 
centro serão atualizadas automaticamente.

Ferramentas de migração aprimoradas
Nunca foi tão fácil personalizar o modo como 
você trabalha! Simplesmente faça a migração 
das configurações e dos arquivos personalizados 
de versões anteriores. As configurações 
personalizadas são detectadas, permitindo que 
você escolha quais deseja migrar.

Inicie sua avaliação do AutoCAD agora:
www.autodesk.com.br/products/autocad/ 
free-trial

Proteja seus projetos com a tecnologia 
TrustedDWG
Você investiu muito para desenvolver seus 
projetos. Garanta a integridade dos dados 
durante todo o processo de revisão com a 
tecnologia TrusterDWG.

Incorporada ao software AutoCAD, a tecnologia 
TrustedDWG é o modo mais eficiente e preciso 
de armazenar e compartilhar dados de projetos. 
Os arquivos TrustedDWG são criados usando 
uma tecnologia completa que mantém cada 
elemento em um desenho, e a relação entre os 
elementos, com fidelidade de dados.

Com mais de 30 anos de tecnologia aplicada a 
cada arquivo, a tecnologia TrustedDWG ajuda 
você a preservar e proteger seus projetos.

Cinco principais modos de  
personalizar o AutoCAD
1. Aplicativos do Exchange: personalize 

seu software com os aplicativos do 
Exchange, que são extensões aprovadas 
pela Autodesk.

2. Scripts: crie arquivos de script (SCR)  
para automatizar um conjunto específico 
de comandos que você utiliza com muita 
frequência.

3. Gravador de Ações: grave comandos 
e valores de entrada que você pode 
reproduzir como uma macro de ações e 
automatizar tarefas repetitivas. 

4. Abreviaturas de Comandos: crie 
abreviaturas de comandos para inserir 
entradas rápidas dos seus comandos 
favoritos.

5. Blocos Dinâmicos: permitem que você 
crie um bloco único que pode ser 
modificado, em tempo real, para criar 
configurações de bloco com novos 
atributos.

http://www.autodesk.com.br/products/autocad/free-trial
http://www.autodesk.com.br/products/autocad/free-trial


Para saber mais ou adquirir os produtos
Entre em contato com especialistas em produtos, do mundo todo, que entendem 
sua indústria e agregam conhecimentos que vão muito além do software. Para 
assinar o Autodesk AutoCAD, entre em contato com um Revendedor Autorizado 
Autodesk. Localize o revendedor mais próximo de você em  
http://www.autodesk.com.br/resellers/locate-a-reseller.

A360
A infraestrutura em nuvem do Autodesk A360 fornece ferramentas e serviços 
para estender o projeto além da área de trabalho. Simplifique seus fluxos de 
trabalho, colabore com eficiência, acesse e compartilhe seu trabalho a qualquer 
momento e em qualquer lugar. Saiba mais em www.autodesk.com/a360.

*Nem todos os produtos, idiomas e/ou regiões têm todos os benefícios do plano. Os termos do licenciamento flexível, 
incluindo os Direitos de uso de versão anterior e de uso doméstico, estão sujeitos a determinadas condições.

**Os softwares e/ou serviços em nuvem gratuitos da Autodesk estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento dos  
termos e condições do contrato de licença ou dos termos de serviço (conforme aplicável) que acompanham o  
software ou os serviços em nuvem em questão.

†O acesso a serviços exige uma conexão com a Internet e está sujeito às eventuais restrições geográficas definidas 
nos Termos de serviço.

Autodesk, o logotipo da Autodesk e AutoCAD, BIM 360, DWG, Glue, Navisworks e Trusted DWG são marcas registradas 
ou marcas comerciais da Autodesk, Inc. e/ou de suas subsidiárias e/ou afiliadas nos EUA e/ou em outros países. All 
other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to 
alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible 
for typographical or graphical errors that may appear in this document. 
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Trabalho com o AutoCAD há 25 anos e ainda me surpreendo.
–Shaun Bryant
 Proprietário da CADFMconsultants.

http://www.autodesk.com.br/resellers/locate-a-reseller
http://www.autodesk.com/a360



