
 

 

 

RELATÓRIO DE VIAGEM 

EXERCÍCIO: 2020 DATA: 27 a 28/02/2020 

Dados do autor do relatório:  

Nome: Danilo Silva Batista         Cargo: Presidente do CAU/MG 
Documento nº: A10052-8            Tipo de documento: Carteira Profissional 

Dados da viagem: 
 
Partida para São Paulo: 27/02/2020 
 
Evento: Reunião do GT de Mercado e Relações Internacionais do Fórum de Presidentes 
Data: 28 de fevereiro de 2020                         Horário: 09h00 às 14h00 
Local: Sede do CAU/SP – Rua Formosa, 367 - 23° Andar - República, São Paulo - SP 
 
Retorno para Belo Horizonte: 28/02/2020 

 
Descrição das atividades realizadas no evento:  
 
A reunião ocorreu conforme Ata: 

GT de Mercado e Relações Internacionais 
 

2ª Reunião – 28/02/2020 – 09h00 
Local: Sede do CAU/SP 
 
Participantes: 
Presidente CAU/AM – Jean Faria 
Presidente CAU/DF – Daniel Mangabeira 
Presidente CAU/MG – Danilo Batista 
Presidente CAU/PE – Rafael Amaral Tenório 
Presidente CAU/PI – Wellington Camarço 
Presidente CAU/PR – Margareth Menezes 
Presidente CAU/SP – José Roberto Geraldine Júnior 
Conselheiro CAU/SE – Coordenador da CRI-CAU/BR – Fernando Márcio 
Gerente Built by Brazil – Pedro Coelho 
Conselheira da Comissão da UIA do CAU/SP – Miriam Addor 
 
PAUTA 

1. Panorama da exportação e internacionalização da Arquitetura e Urbanismo; 
2. Plano de ação para incentivo ao mercado de Arquitetura e Urbanismo em todo o país. 

A reunião se iniciou às 09h00.  
1. O presidente Geraldine fez uma apresentação das potencialidades de serviços de Arquitetura e Urbanismo no exterior, 

em especial na China, Kwait, Emirados Árabes Unidos (especialmente Abu Dhabi) e Arábia Saudita. O Governo de São 
Paulo lançou no início de fevereiro em Dubai os planos de parcerias com investimentos externos da SP Negócios junto 
com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de SP. Foi solicitada pelo presidente Geraldine a inclusão dos 
serviços de Arquitetura e Urbanismo nesse plano. Para tal, foi agendada uma reunião em SP no dia 02/03 com a 
secretária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de SP. Em seguida ele propôs algumas linhas de ação. 

a. São 03 linhas propostas pelo Presidente Geraldine: 
i. Capacitações pelo Brasil; 

ii. Valorização e incentivo ao programa Built by Brazil; 



 

 

iii. Ações institucionais. 
2. Em seguida houve debate sobre as linhas propostas. O presidente Daniel do CAU/DF entende que o debate sobre as 

questões de mercado interno e externo são muito importantes, mas entende que devem ser propostas ações efetivas 
de comunicar essas questões e potencialidades para a sociedade. O presidente Danilo do CAU/MG concordou com o 
presidente Daniel e informou que uma das formas de fazer essa comunicação é promover eventos abertos para os 
profissionais e para a sociedade em geral, sendo o primeiro já agendado para Belo Horizonte em 20/03, com 
apresentação do Pedro Coelho do Built by Brazil e de profissional voltado para negócios de Arquitetura e Urbanismo. 
Será tentado um contato com o arquiteto e urbanista Fernando Brandão, que mora na China, de forma a verificar a 
possibilidade dele também estar no evento, já que é um exemplo de profissional atuante no mercado externo. 

3. Em seguida houve a apresentação do Pedro Coelho da Built by Brazil sobre as potencialidades de internacionalização 
da Arquitetura e Urbanismo. 

4. Em seguida houve uma discussão sobre possíveis participações no Mipim e na AIA – verificar número de participantes 
e apoio da ação da AsBEA e CAU/BR. No caso da AIA, o presidente Rafael do CAU/PE informou que foi proposta uma 
Missão brasileira com apoio do Consulado dos Estados Unidos em Recife e também da área comercial do Consulado 
do Rio de Janeiro, que apresentou uma carta de intenções, nomeando os presidentes do CAU/PE, Rafael Amaral e 
CAU/MG, Danilo Batista, como interlocutores. Essa carta e a proposta dos interlocutores foi entregue ao CAU/BR para 
apreciação, devendo esse retorno ocorrer até o início de março/2020; 

5. O coordenador da CRI-CAU/BR, Fernando Márcio, apresentou as ações da Comissão previstas para 2020: UIA, cartilha, 
100 anos da FARPA, evento de mercado exterior em parceria com o CAU/SP inclusive com cases de arquitetos que 
trabalham no exterior. O Pedro do Built by Brazil sugeriu que o CAU/BR faça uma pesquisa e levante os dados de 
internacionalização da Arquitetura e Urbanismo, inclusive incluindo os resultados no anuário do CAU/BR; 

6. Após discussões definiu-se que deve ser estudado como os CAU/UFs sua inserção nas tratativas do mercado 
internacional, em parceria com a CRI-CAU/BR e CEAU-CAU/BR, com capacitações (incluir o Fórum de Presidentes), 
agendas e participações em feiras no Brasil e no mundo, além de ser solicitado ao CAU/BR uma melhoria da 
comunicação; 

7. O presidente Daniel do CAU/DF apresentou uma proposta do CAU/BR fomentar o desenvolvimento de um software 
de BIM aberto para profissionais. Ele entende que somente o CAU/BR tem forças para assumir esse papel. O 
Conselheiro federal Fernando Márcio falou da possibilidade de trabalhar a diminuição de impostos nos softwares. A 
conselheira do CAU/SP,  Miriam Addor, apontou a dificuldade dessa proposta. Entretanto ela acha que, se for viável, 
será excelente para todo o mercado. O CAU/SP está trabalhando um TR para compra e licenças de softwares de BIM 
para os profissionais de forma ser obtido um custo mais baixo. Em seguida houve um encaminhamento no sentido de 
incluir os CAU/UFs interessados nesse edital do CAU/SP. 

 
Não havendo mais temas a serem tratados, a reunião se encerrou às 14h00. 

 

Avaliação dos eventos: 
 
A reunião foi muito importante e proveitosa, quando foram discutidas estratégias importantes para os profissionais arquitetos e urbanistas. 

Declaro que as informações são verdadeiras 
Data: 06/03/2020                                                                                                                                                            

                                                                                                               
                                                                                                  Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 

Aprovação do Orientador de Despesas 
Data: 06/03/2020                                                                                                                                                            

                                                                                                                 
                                                                                                   Arq. e Urb. Danilo Silva Batista 

 


