
 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2022 DATA: 12 e 13/09/2022 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Guilherme Guedes Jabour    Cargo: Assessor de Comunicação    Documento nº: 13.658.788    Tipo de documento:  RG 

Dados da viagem: 
 

Discussão de assuntos relacionados à Comunicação Eficiente dos CAU/UF, em busca de novas formas de se comunicar com o 

profissional arquiteto e urbanista, assim como com a sociedade, de maneira mais atrativa, eficaz e eficiente. 

 

Programação: 

 

11 DE SETEMBRO  

Deslocamento para Cuiabá/MT 

 

12 DE SETEMBRO  

09h Abertura do evento (Apresentação do encontro, programação e palestrantes) 

09h15 Apresentação Agência de Publicidade SOUL Propaganda 

10h Palestra “Neuromarketing e comunicação“ 

11h Apresentação “Erros e soluções nas comunicações dos CAU/UF”  

11h45 Apresentação CAU/BR  

14h Mesa redonda: Agência SOUL Propaganda, Ricardo Reis, Duilio Fabbri e Representante do CAU/BR 

15h30 Case 01 

15h50 Case 02 

17h50 Encerramento do primeiro dia 

 

13 DE SETEMBRO  

09h Palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 

10h15 Palestra sobre Comunicação paga: Lei nº 12.232/2010  

12h30 Almoço  

14h Case 03 

14h30 Case 04 

15h Discussão e Redação das proposições de boas práticas na comunicação dos CAU/UF  

18h Encerramento oficial do evento 

 

14 DE SETEMBRO 

Deslocamento para Belo Horizonte/MG 

 

Local:  Fecomércio-MT – Cuiabá/MT 

Data de início: 12 de setembro de 2022    Data de término: 13 de setembro de 2022 

Justificativa da viagem: Participar do 1º Encontro de Comunicação Eficiente dos CAU/UF promovido pelos CAU/UF integrantes 

do movimento “Vida bem pensada” 



 

 

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
12 DE SETEMBRO – SEGUNDA-FEIRA 
 
Abertura do evento com o Presidente do CAU/MT, André Nor (Apresentação do encontro, programação e palestrantes) 
 
André inicia sua fala encarando que a comunicação é um elemento essencial em uma instituição, que pessoalmente não sabe 
como solucionar os entraves que os CAUUF estão enfrentando quanto à engajamento e audiência. O encontro tem por finalidade 
apresentar boas práticas e tentar encontrar soluções por uma comunicação mais eficiente. 
 
Agência de Publicidade SOUL Propaganda: Movimento vida bem pensada, com Álvaro de Carvalho, Diretor Soul 
 
Álvaro trata do levantamento inicial para balizar o trabalho da agência, onde pesquisaram junto à população sobre o 
conhecimento acerca da arquitetura. A partir disso, notou o desconhecimento por grande parte desse público, o que levou o 
trabalho inicial ser o de levar a informação sobre arquitetura e urbanismo para a sociedade, mas de modo que eles recebam a 
mensagem com mais facilidade, partindo de termos e depois dado pelas pessoas.  
O trabalho não podia se limitar a uma campanha, pois explicar a arquitetura em materiais curtos, com prazos definidos, não 
bastava. A campanha deveria se tornar um movimento. 
 
Sobre a campanha voltada para os profissionais, foi mais difícil atingir essa audiência. É um trabalho mais árduo trazer os 
arquitetos e urbanistas para essa militância, apresentam maior resistência à comunicação do Conselho. 
 
Palestra com o arquiteto e urbanista Conselheiro do CAUDF, Ricardo Reis Meira: Neuromarketing e comunicação 
 
Ricardo apresentou a visão dos profissionais sobre o Conselho, suas insatisfações. O trabalho da comunicação deve se esforçar 
ao máximo para tentar melhorar essa questão, mas a valorização e reconhecimento total da autarquia é um ponto inalcançável. 
O CAU tem dois públicos-alvo, então as mensagens devem ser diferentes e complementares.  
 
Em um meio inconstante como o digital, a mensagem deve ser objetiva, ao mesmo passo que informa o que é necessário 
informar. E os arquitetos, principalmente, são um público visual, tendo melhor recepção das mensagens visuais. 
 
Professor Duilio Fabbri Junior: erros e soluções nas comunicações dos CAU/UF 
 
Duilio começa sua apresentação questionando qual o tipo de comunicação queremos estabelecer. Tornar a mensagem mais 
direta, sem generalizar o texto. Que seja relevante também, entender qual a importância do assunto para qual público a ser 
atingido. O foco é no usuário. 
 
A partir de exemplos, Duilio mostra que a comunicação do CAU é impessoal (site, redes, etc.), sem ter bem definido pra quem a 
mensagem está sendo entregue. Mas, ao meu ver, ele fez sua exposição sem entender a experiência dos CAUUF utilizados 
como referência, colocando todos sobre o mesmo guarda-chuva. Em Minas, por exemplo, temos elementos no site que partiram 
da demanda de profissionais. 
 
Apresentação CAU/BR: Campanha Mais Arquitetos com Leonardo Echeveria 
 
Leonardo começa com os dados da recente pesquisa Datafolha, sobre as percepções e consumo quanto à Arquitetura e 
Urbanismo. Em seguida, expõe os dados da presença do CAU/BR nas redes sociais. 
 
Brevemente chegou ao foco de sua fala, a campanha “Mais Arquitetos”, cujo objetivo é desmistificar o estereótipo dos serviços 
de Arquitetura e Urbanismo. Apresentando os destaques da campanha, como os vídeos, as ações com influenciadores, lives 
com especialistas de diversas áreas. Posts dos influenciadores engajaram outros influenciadores, expandindo o alcance do 
material. Ao apresentar os resultados, Leonardo expões como a campanha atingiu a meta de todo o período já na primeira fase. 
Novos públicos estão chegando às redes do Conselho em virtude das ações com os influenciadores. 



 

 

 
Mesa redonda com Agência SOUL Propaganda, arquiteto e urbanista Ricardo Reis, professor Duilio Fabbri e 
representante CAU/BR  
 
Leonardo inicia a mesa redonda contando, a partir de sua experiência, como o conhecimento e a visão sobre a comunicação 
amadureceu desde a criação do Conselho. O debate passou de um teor emergencial, por conta da estruturação dos setores, 
para um planejamento mais focado. Álvaro parte de uma fala do gerente de comunicação do CAU/RS, Luciano, sobre como a 
fragmentação dos esforços de comunicação entre o trabalho do CAU/BR e do movimento entre os CAU/UF com o movimento 
criado acaba sendo um desperdício de esforços. É preciso trabalhar em conjunto e dividir as atribuições e objetivos de cada ator. 
Duilio exalta a importância de desenvolver a cultura da criação em conjunto. Como, por exemplo, aproveitar os dados que o 
CAU/BR traz para a mesa, compilar e formatar as discussões dos participantes do seminário e partir para um 
resultado/posicionamento comum. 
 
Apresentação de Case – CAU/DF 
 
Apresentação sobre o Selo CAU/DF, uma iniciativa que busca a valorização do patrimônio cultural da cidade, ao chamar atenção 
do cidadão sobre a história das obras. A primeira edição foi realizada em 2020, tendo, até então, 80 indicados e 28 contemplados. 
O público pôde indicar as edificações para avaliação. Externalização positiva: Envolvimento da comunidade na entrega do selo.  
 
Apresentação de Case – CAU/PE 
 
Experiência na comunicação de Pernambuco como um todo. Do direcionamento ao trabalhar a interiorização da comunicação 
aos eventos para grandes públicos. Eventos contaram com identificação de temas gerais, dos espaços e de mobilização para 
fortalecer o corpo a corpo. Apresentou os eventos de maior audiência realizados pelo CAU/PE. 
 
 
13 DE SETEMBRO – TERÇA-FEIRA 
 
 
Palestra sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com o Dr. Fabrício da Mota, Cons. Titular no Conselho Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais 
 
Dr. Fabrício inicia sua fala sobre como a praticidade e constante avanço da tecnologia tornou o celular um dispositivo sempre 
presente em nossa vida, nas nossas mãos. A partir desse exemplo, Fabrício alerta para a coleta de dados constante que acontece 
na utilização da tecnologia e como ataques ao indivíduo podem acontecer apenas com essas informações. 
O desafio que os conselhos possuem é saber transmitir a visão jurídica, seu caráter fiscalizatório, enquanto passa a segurança 
para os profissionais registrados quanto à proteção de seus dados. 
 
 
Palestra sobre Comunicação paga: Lei nº 12.232/2010, com a Dra. Juliana Zafino, Presidente da Comissão de Direito 
Administrativo da OAB 
 
Dra. Juliana explica que, em virtude da amplitude das atuações na comunicação, o estado decidiu regular as contratações de 
serviços de publicidade, a fim de manter a integridade nesses processos. São serviços naturalmente mais suscetíveis a 
direcionamentos e favorecimentos indevidos. 
No planejamento de cada Conselho, é preciso que seja inserido todos seus projetos institucionais, inclusive suas publicidades. 
A agência deve atender às necessidades de publicidade do órgão de três maneiras distintas. Ela age sobre a concepção, 
planejamento e execução de campanhas, intermediar a contratação de veículos de comunicação e assessorar e gerenciar a 
comunicação institucional, quanto às campanhas e materiais desenvolvidos pela mesma. 
Em seguida, Dra. Juliana apresenta as legislações e etapas no que diz respeito à contratação pública de serviços de publicidade 
e propaganda, além dos debates sobre as contratações intermediadas pela agência, como a compra de espaços nos veículos e 
mídias. 
 



 

 

 
Apresentação de Case – CAU/RN 
 
TV CAU/RN, uma iniciativa que nasceu na pandemia, a fim de aproximar o Conselho dos profissionais e demais interessados 
através de programas diversos produzidos por conselheiros e funcionários. Começou um pouco perdido, por conta da falta de 
briefing e definição dos temas, objetivos, mas que posteriormente teve uma estrutura editorial mais definida. 
 
Apresentação de Case – CAU/ES 
 
Rotinas e ações da assessoria de comunicação no Espírito Santo, pelo fortalecimento da imagem do CAU no estado, uma vez 
que ainda há a ligação dos arquitetos e urbanistas com o Crea pela sociedade. Apresentou alguns trabalhos realizados pelo 
CAU/ES, como eventos e projetos especiais, com destaque para vídeos onde são abordados pontos do Código de Ética, de 
modo que a informação chegue de forma mais simples para os profissionais. 
 

Registro Fotográfico: 

   

  

   

 
  



 

 

 

Avaliação do evento: Os encontros focados na comunicação dos CAU/UF são de grande valia em maior parte pela troca de 

experiências, uma vez que, fora as regionalidades, as atividades e objetivos das assessorias são bastante similares. Apesar de 

contar com esse intercâmbio, o destaque desse encontro fica para as palestras proferidas por diferentes profissionais 

especialistas de áreas diversas, mas que trouxeram contribuições para a comunicação do CAU. 

 

 
Declaro que as informações são verdadeiras. 
 
Data: 28/09/22                                             
 

___________________________________________         
Guilherme Guedes Jabour                                                                     

 
Aprovação do Orientador de Despesas 
 
Data__/__/__                                                                                       ______________________________________________ 
                                                                                                                                                  Assinatura 
 

 


