
Sync: Do Cotidiano ao Eventual, 
A Arquitetura do Uso Compartilhado

 Vivemos na era da tecnologia da 
informação. Plataformas e aplicativos têm 
mudado a forma como nos comunicamos e 
trocamos informações. Fala-se em Revolução 
Digital. A tecnologia no campo da manipulação 
de dados avança a cada dia, e os resultados 
refletem-se diretamente em nossas vidas. 
Redes sociais, serviços de streaming, aplicativos 
de transportes, plataformas de hospedagem... 
Os exemplos de meios virtuais que promovem 
resultados físicos reais são diversos e cada vez 
mais frequentes.
 A tecnologia da informação está 
diretamente relacionada com poder de acesso. 
Acesso a conteúdo, conhecimento, pessoas. 
Lugares. Aplicativos de transporte ampliam 
nossa capacidade de acesso a lugares na 
cidade. Plataformas de hospedagem facilitam 

o acesso à habitação em centros urbanos. 
Empresas de compartilhamento de espaços 
possibilitam acesso a lugares de trabalho, 
além de estimularem conexões em torno de 
ambientes multidisciplinares. A tecnologia 
de dados tem o enorme poder de alterar 
drasticamente nosso potencial de acesso.
 Dentro deste contexto, surge a 
questão: teria a arquitetura alguma relação 
com tudo isso? Sendo arquitetura o processo 
de construção do meio físico, dos lugares onde 
vivemos as experiências de nossas vidas, a 
resposta é, certamente, sim. 
 Este estudo tem como objetivo 
explorar algumas das possíveis influências da 
tecnologia da informação em um dos campos 
mais importantes da arquitetura: o projeto 
arquitetônico.

 Na economia global, cresce o 
conceito de “sharing economy”, ou economia 
do uso compartilhado. Em sua essência, 
compartilhar nada mais é que a inclinação do 
ser humano a maximizar recursos na sociedade.
 O compartilhamento não é nenhuma 
novidade. É uma resposta humana antiga, 
que se manifestou desde a nossa tendência a 
compartilhar comida e moradia, a socializar 
e viver nossa vida em grupos, formando 
sociedades, vilarejos e eventualmente, cidades. 
O sentido de compartilhar em arquitetura 
também não é novo. No contexto ocidental, 
vem desde as termas e banheiros públicos 
dos romanos, que não tinham restrições em 
compartilhar em um mesmo lugar alguns de 
seus momentos mais íntimos. Nos dias de 
hoje, bibliotecas, centros comunitários, praças, 
e qualquer espaço público são, em essência, 
espaços compartilhados.
 Se o senso de compartilhamento não 

é inédito, por que precisamos reconsiderar o 
seu papel no processo de projeto arquitetônico? 
 Porque existe uma mudança de 
paradigma, um novo e poderoso elemento em 
nossas vidas: o meio virtual.
 Manifestando-se através de mídias 
sociais, redes, plataformas e aplicativos, o meio 
virtual representa a tecnologia de informação, 
a nuvem de dados que passou a acompanhar 
nossas vidas. O meio virtual eleva o senso de 
compartilhamento a outro patamar. Ele facilita 
a forma através da qual nos conectamos, nos 
apropriamos das coisas, nos locomovemos 
pelo mundo. Ele permite que compartilhemos 
bens, espaços e serviços de forma rápida, fácil e 
segura.
 O conceito de “sharing economy” 
representa a ideia de sustentabilidade no 
século XXI em sua essência: uso compartilhado 
é sobre ter acesso aos bens, ao invés de 
necessariamente possuí-los. 

 Uma das possibilidades que o 
emprego de tecnologia da informação na 
arquitetura oferece é a maximização da 
variedade de programas. Ao entrarmos em 
serviços de streaming, temos fácil acesso 
a uma grande variedade de músicas, 
filmes, documentários e séries. Seria 
muito mais trabalhoso, e caro, conseguir 
cada mídia individualmente. Dessa forma, 
nos perguntamos: poderia um edifício ser 
compreendido como uma plataforma que nos 
dá acesso a um vasto catálogo de lugares, 
atividades e programas?

 Essa questão encontra resposta na 
mescla entre os meios físicos e virtuais. Através 
de um aplicativo (virtual), uma pessoa poderia 
escolher viver em um edifício (físico) o seu 
cotidiano em uma segunda-feira, habitando em 
uma unidade, trabalhando em outra e fazendo 
reuniões em uma terceira. No fim de semana, 
o cotidiano daria lugar ao eventual, e essas 
mesmas unidades estariam fazendo parte de 
um conjunto que recebe uma feira de negócios.  
A tecnologia de dados permite que um cenário 
como esse, outrora utópico, seja factível.

 SYNC é um complexo de uso 
compartilhado no centro de Porto Alegre: 
centro de eventos, espaços de trabalho, 
auditório, comércio, áreas públicas, habitação 
e hospedagem. Um lugar físico. Mas SYNC 
também é uma plataforma de gestão, uma 
interface que maximiza o potencial de uso do 

edifício: um meio virtual.
 SYNC é a arquitetura da era da 
informação. É um edifício de uso compartilhado, 
uma proposta de programa variado que se 
atualiza em tempo real. É um projeto que, 
através da relação entre o físico e o virtual, 
sincroniza-se com os seus usuários.

A Arquitetura do Uso Compartilhado

Do Cotidiano ao Eventual

SYNC

A Era da Tecnologia da Informação
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percurso
2 pessoas

1 pessoa

3 pessoas
5 pessoas
10 pessoas
25 pessoas

50 pessoas
100 pessoas

trabalhar (3)

jantar

245m²



Público-alvo
Ao ser facilmente acessível tanto fisicamente quanto pelo celular, 
SYNC abre espaço para uma vasta gama de perfis de usuários:

. Turistas interessados em hospedagem.

. Jovens procurando habitação temporária no centro.

. Pessoas que trabalham ou estudam no centro e precisam de 
espaços públicos de qualidade.
.Profissionais autônomos em busca de um lugar acessível para
trabalhar.

Partido 
Arquitetônico

1 | Respostas 
Pragmáticas

Térreo Nível 00

2 | Complemento 
à Malha Urbana

3 | Múltiplos 
Térreos Públicos

Tais aspectos são: 
. Reconhecimento do programa 
de necessidades.
. Análise da viabilidade 
econômica.
. Esboço de um possível modelo 
de negócios.
. Consideração de aspectos 
temporais e de gestão.

O projeto está inserido em 
uma área característica e 
consolidada do tecido urbano 
de Porto Alegre. Por isso, a 
implantação tem caráter de 
complemento da textura de 
cidade existente.

Três edifícios são inseridos 
no encontro do terreno com 
a calçada, completando 
as fachadas das ruas e 
articulando um miolo de 
quarteirão público. 

O primeiro momento do 
partido é constituído por 
respostas pragmáticas a 
aspectos essenciais para 
que a hipótese venha a ser 
validada.

A hipótese do SYNC será testada no Centro Histórico de Porto Alegre. 
O terreno escolhido fica em um miolo de quarteirão, com fachadas 
em três ruas. Atualmente, a área é utilizada como estacionamento. O 
partido arquitetônico é composto por 3 momentos. 

O terceiro momento 
do partido passa pelo 
reconhecimento do térreo 
como espaço de conexão 
do edifício com a cidade no 
urbanismo contemporâneo.

O terreno apresenta um 
desnível de 12m ao longo de 
sua extensão. Isso faz com 
que os três acessos ocorram 
em níveis diferentes. O acesso 
pela Rua dos Andradas está 
no nível convencionado como 
0m. Na extremidade oposta, o 
acesso da Rua Riachuelo está 
no nível 12m. Já o acesso 
intermediário, pela Rua João 
Manoel, fica na cota 6m.

O projeto toma partido desses 
desníveis, criando uma 
sucessão de térreos públicos. 
O miolo de quarteirão é 
permeável e articula os três 
volumes edificados com a 
cidade.

Térreo00

Seção Longitudinal

Terreno acessível por diferentes níveis Multiplicação de térreos

Acessos a 0m e 12m Acesso a 6m Acessos em três níveis

Térreo03 Térreo06 Térreo09

Localização

Térreo12

Para tal, foram analisadas 
condicionantes legais impostas 
pelo Plano Diretor de Porto 
Alegre para o terreno de estudo:
. Área total = 2.500m² 
. Índice de aproveitamento = 2,4 
. Taxa de ocupação = 90% 
. Altura máxima permitida = 30m 
. Altura máxima permitida na 
divisa = 18m 
. Estacionamento = facultativo

Dessa forma, chegou-se às 
seguintes condições iniciais para 
o desenvolvimento do projeto: 
. 6.000m² de área construída 
adensável, justificando o 
investimento no terreno;
. Decomposição do programa em 
múltiplos edifícios, permitindo 
a construção em diversas etapas 
e o funcionamento individual das 
unidades.

Tecido Consolidado Figura e Fundo Pré Implantação Figura e Fundo Pós Implantação Implantação

2/800m 03 06 09 12 15

acesso andradas

> >

>

>> > >

>

. Comerciantes com modelos de negócio ou produtos inovadores.

. Pequenos empreendedores buscando lugar para trabalho e 
reuniões.
. Professores interessados em salas para ministrar workshops.
. Participantes e organizadores de eventos como feiras, seminários, 
exposições, exibições artísticas, entre outros.



Base
. Conjunto de térreos com programas de acesso público direto, 
extensão da rua.
. Programas fixos como lojas, café, bar, restaurante.
. Curvas como linguagem.
. Concreto, pedra, madeira, vegetação como materiais.
. Rampas, escadarias, escadas rolantes como circulação.
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Os Térreos 
Públicos

Térreo Nível 03

03 06 09 12 15

Conjunto de 
Térreos

O partido adotado leva a uma situação comum na construção das 
cidades atuais: base e volume. Tal condição é explorada para o 
desenvolvimento da linguagem do projeto. Os volumes são constituídos 
pelo conjunto de edifícios de uso compartilhado privado. Já a base é o 
elemento de conexão entre os edifícios e a cidade. Representa o uso 
compartilhado público, através do conjunto de térreos. A relação entre 
base e volume é explorada de forma contrastante, através de variações 
na linguagem arquitetônica e nos materiais.  

00m
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Térreo Nível 06

Volumes
. Conjunto de edifícios de uso compartilhado, organizados através 
de suas escalas.
. Programas variáveis.
. Prisma como linguagem.
. Metal e vidro como materiais.
. Elevadores como circulação.

03 06 09 12 15

ac
es

so
 jm

Os Edifícios 
Compartilhados

Os volumes definidos pelo partido constituem o conjunto de edifícios de 
uso compartilhado privado. Os edifícios do SYNC são, tipologicamente, 
completamente diferentes entre si. Eles são definidos por suas 
escalas, e não por programas. Dessa forma, diversos programas 
podem acontecer em diversas escalas. É possível trabalhar, estudar ou 
participar de eventos na escala pequena, grande ou variável. 

00m
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jantar

trabalhartrabalhar

habitar
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jantarreceber

receber

trabalharreunião

trabalhar (3)
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Programas Fixos x Programas Variáveis
O Sync Andradas é o edifício de escala pequena, composto por 
studios de 30m². O edifício sintetiza a distinção entre programas 
fixos e variáveis (diagramas ao lado). Os pontos de encontro 
entre o edifício e os térreos são ancorados com programas fixos: 
lojas e restaurantes. Já os pavimentos superiores recebem os 
studios com programas adaptáveis. Esses espaços de pequena 
escala, equipados com copa e banheiro, podem ser usados 
para hospedagem, pequenos escritórios, espaços para reunião, 
workshops, pequenas recepções, entre outros. 

O Virtual e a Variabilidade
A variabilidade de programas possíveis nos studios é intensificada 
pelo virtual. Através do aplicativo, o usuário pode escolher qual 
programa gostaria no momento de aluguel do studio. Através 
do celular é possível escolher layouts que melhor atendam às 
necessidades do usuário. Com um mobiliário bastante flexível 
e uma equipe de funcionários - integração entre gestão e 
arquitetura - os studios podem ser configurados para o programa 
desejado em questão de minutos.  
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Sync Andradas 
e o Catálogo de Programas

> > >
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sync/
andradas

Escritório

privativo 25m² 

Layout customizável

Disponível 24h por dia

R$ 1.500,00 / 30 dias

sync/
jm

2 estações de

trabalho móveis

Espaço de coworking

Disponível 12h por dia

R$ 700,00 (2) / 30 dias

sync/
riachuelo
2 estações de 

trabalho fixas

Espaço de coworking

Disponível 16h por dia

R$ 900,00 (2) / 30 dias

Duas jovens 
empresárias precisam 
de espaço para abrir 
seu escritório.

No aplicativo, elas 
escolhem o programa 
desejado: trabalhar...

Como o escritório é 
novo, elas alugarão, 
por enquanto, por 
apenas 30 dias.

Aí basta selecionar o 
número de pessoas e o 
tempo de locação...

Sync oferece diferentes 
possibilidades de 
aluguel. Elas optam 
por um studio no Sync 
Andradas.

As empresárias configuram 
o layout de acordo com suas 
necessidades...

Os studios também podem 
ser alugados para habitação e 
hospedagem...

Caso o escritório cresça, elas 
podem adicionar postos de 
trabalho ao layout...

...com o serviço permitindo a 
customização do espaço...

E até mesmo alugar outros 
studios eventualmente para 
fazer reuniões.

...de acordo com a 
necessidade.
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festa
exposição

desfile de moda
palestras

apresentação cênica

casamento

apresentações em geral

100 pessoas
75 pessoas

125 pessoas
150 pessoas

50 pessoas

200 pessoas

25 pessoas

divisóriaspercurso

planos no teto

sync/
jm

Salão de 350m²

Disponível das 18h às 6h

A partir de 

R$ 3.000,00

sync/
riachuelo

Composição de 
salas de 180m² a 

315m²
 Disponível 

das 19h às 3h

A partir de 
R$4.500,00

sync/
andradas

Desculpe-nos , parece 

que o sync Andradas 

não é o edifício ideal 

para atender ao seu 

programa.

100% abertos
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Sync JM e 
a Customização Espacial

A Grande Escala
O Sync JM é o edifício de grande escala. Seu térreo, situado no 
nível 6m, possui área de embarque e desembarque para táxis e 
veículos de aplicativos, além de espaço para carga e descarga. 
Acima do térreo, o edifício é composto por dois salões com pé-
direito duplo, mezaninos e terraços. Abaixo, fica um auditório, que 
tem conexão direta com o térreo no nível 0. 

O Virtual e a Customização
Os salões do Sync JM podem receber grandes eventos, como 
festas, desfiles e exposições . Porém, é fundamental que os salões 
também possam funcionar no dia a dia, recebendo programas 
cotidianos de maior escala, como escritórios ou espaços de 
coworking. Dessa forma, o edifício é equipado com painéis que 
ficam recolhidos no forro. Através do celular (diagramas abaixo) 
pode-se escolher qual disposição de painéis trará a melhor 
configuração espacial para o evento (ou atividade cotidiana) 
escolhido.

Formandos estão em 
busca de espaço e 
infraestrutura para sua 
festa de formatura.

Eles selecionam o 
programa... E a data.

O número de 
convidados...

O aplicativo 
oferece diferentes 
possibilidades de 
espaços nos edifícios.

Os formandos optam por um 
dos salões do Sync JM.

Para exposições, um 
percurso pode ser uma ideia 
interessante...

Para a festa, os painéis 
recolhidos representam a 
melhor configuração espacial.

Já para atividades de 
escritório, pode-se querer 
segmentar o espaço...

Para outros programas, há 
outras possibilidades...

Pode-se também dividir o 
ambiente em “salas” iguais.
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12 pessoas
10 pessoas

15 pessoas
20 pessoas

8 pessoas

25 pessoas

5 pessoas

30 pessoas
40 pessoas

50 pessoas

2 horas
1 hora

3 horas
4 horas

5 horas
8 horas
16 horas

24 horas

90m²

sync/
andradas

Desculpe-nos , parece 

que o sync Andradas 

não é o edifício ideal 

para atender ao seu 

programa.

sync/
jm

Diversas opções 
em espaço 
de trabalho 

compartilhado

Disponível à tarde

De R$200,00 
a R$500,00

sync/
riachuelo

Diversas opções 
em espaço de 

trabalho privado 
ou compartilhado
Disponível em qualquer 

horário
A partir de R$300,00 

180m² 245m²
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Sync Riachuelo
e a Escala Variável

A Escala Variável
O Sync Riachuelo é o edifício de escala variável. Ele é composto 
por salas que podem receber diversos programas. Em virtude de 
sua configuração - edifício longilíneo colado aos vizinhos - há um 
grande fosso de luz passando pelo edifício. O Sync Riachuelo é 
cortado pela sequência de térreos (seções ao lado), que amarram 
o edifício à cidade e criam um ritmo interessante entre programas 
públicos e privados.  

O Virtual e as Escalas
A variabilidade de escala é possível graças à integração entre o 
físico (configuração arquitetônica do edifício) e o virtual. O edifício 
tem núcleos de circulação, banheiros e ventilação/iluminação 
dispostos de forma a permitir que o usuário possa compor a 
escala do seu espaço. Pode-se alugar apenas uma sala de 45m²; 
ou duas salas de 45m² sobrepostas; ou um andar inteiro (180m²); 
ou um andar inteiro e mais um pedaço de outro (245m²), e assim 
por diante.  

Um grupo de 
professores está em 
busca de espaço e 
infraestrutura para 
ministrar workshops.

Eles escolhem o 
número de alunos... E os dias desejados.

A duração das aulas... O virtual oferece 
diferentes 
possibilidades de 
locação nos edifícios.

Os professores optam pelo 
Sync Riachuelo, que oferece o 
melhor custo-benefício.

Para eventos em maior escala, 
pode-se locar um andar 
inteiro...

Uma sala de 45m² é suficiente 
para os professores...

Ou até mais.

Se o workshop for um sucesso, 
eles podem alugar a sala 
acima, com conexão direta.



A arquitetura da era da 
tecnologia da informação 
pode impulsionar soluções 
benéficas às pessoas, às 
empresas, e à cidade.
Pode transformar simples 
edifícios em verdadeiros 
catálogos de programas.

Pode criar diversidade espacial,
diversidade de usos,
diversidade de usuários. 
Pode ser flexível, evitando 
programas fixos e estagnação. 
Pode manter espaços 
constantemente em uso, 
promovendo ativação urbana.

Sync é sobre usuários de perfis 
diversos fazendo uso do mesmo 
espaço.
Sobre espaços se transformando 
em lugares com auxílio da 
tecnologia.
Sobre tecnologia integrando 
gestão e arquitetura.

Sobre arquitetura sendo, como 
sempre foi, a interface entre o ser 
humano e o mundo.
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