
Caso após fazer o login não ativar o software, procure no seu 
e-mail que está cadastrada a licença um link de confirmação 
encaminhado por no-reply@account.trimble.com, será 
necessário apenas clicar no link e logar com a conta para ativar.

TUTORIAL DE INSTALAÇÃO 
E ATIVAÇÃO DA LICENÇA 
ANUAL SKETCHUP 2022

1 – Baixe o instalador pelo e-mail 
que recebeu da nossa equipe e 
clique duas vezes no executável 
para iniciar a instalação:

2 – No menu que abrir, será 
possível definir as propriedades 
de instalação. Nessa etapa será 
necessário apenas clicar em 
Instalar:

3 - Aguarde até completar a 
instalação:

4 – Clique em concluir para 
terminar a instalação:

6 – Na tela de “Bem-vindo ao 
SketchUp” vá em Fazer login 
para ativarmos:

8 -  Faça o login com o e-mail 
que esta atribuído a licença, 
após logar aparecerá que esta 
conectado em todos os serviços 
do SketchUp:

5 – Depois de concluir, abra o 
SketchUp 2022 criado na área de 
trabalho para realizarmos a 
ativação do software:

7- Após clicar para fazer login, irá abrir o seu navegador na 
página da Trimble para realizar o login:

9 – Com isso, quando voltar no SketchUp ele já estará disponível 
para uso:

Caso após fazer o login não ativar o software, procure no seu 
e-mail que está cadastrada a licença um link de confirmação 
encaminhado por no-reply@account.trimble.com, será 
necessário apenas clicar no link e logar com a conta para ativar.
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TUTORIAL DE INSTALAÇÃO 
E ATIVAÇÃO DA LICENÇA 

ANUAL 
SKETCHUP 2022 PARA MAC

1 – Baixe o instalador pelo e-mail 
que recebeu da nossa equipe e 
clique duas vezes no executável 
para iniciar a instalação:

2 – No menu que abrir, clique em 
Abrir para iniciar a instalação do 
programa:

3 - Na próxima janela, após dar 
as permissões solicitadas, clique 
e arraste o SketchUp até a pasta 
de aplicativos. Será necessário 
apenas arrastar e soltar em cima 
da pasta:

4 – Aguarde todos os arquivos 
serem colados para a pasta 
Aplicativos :

6 – Após isso será necessário 
conceder a permissão solicitada 
e aceitar os termos de Uso do 
software e clicar em 
“Continuar”:

8 - Abrirá a plataforma da 
Trimble, nela será necessário 
apenas logar com a conta que 
esta a licença:

5 – Após finalizar esse processo 
o SketchUp já estará instalado 
na máquina e você poderá abrir 
indo na pasta de Aplicativos e 
localizando a pasta do 
SketchUp. Será necessário 
apenas abri-lo para ativar:

7- Na aba de Bem Vindo ao 
SketchUp ir em “Fazer login” 
para ativar a licença:

9 – Após aparecer que esta 
conectado a todos serviços do 
SketchUp, abra novamente o 
SketchUp

10 – Com isso, quando voltar no SketchUp 
ele já estará disponível para uso:
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