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Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR 

1. LOCAL E DATA:  

DATA: 28 DE MAIO A 01 DE JUNHO DE 2018  

EVENTO 
5ª CIFTIS – THE FIFTH CHINA BEIJING INTERNATIONAL FAIR 

FOR TRADE IN SERVICES 

LOCAL: CHINA NATIONAL CONVENTION CENTER - BEIJING / CHINA 

NOME CONS. FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA 

2. REPRESENTAÇÃO: 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

3. ESCOPO/HISTÓRICO: 

Reunião de Acompanhamento da Delegação brasileira a 5ª CIFTIS. 

4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES: 

Fernando Márcio de Oliveira - Conselheiro Federal CAU/BR e Coordenador CRI; 
José Roberto Geraldine Júnior – Presidente do CAU/SP; 

Demais participantes da delegação brasileira 

5. OBJETIVOS: 

- Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo brasileiro 

- Reunião com a ASC – Architectural Society of China 

- Reuniões com parceiros potenciais: APEX Divisão Comercial Ásia / China  

6. PROGRAMAÇÃO: 

- Ver Programação da Delegação Brasileira em anexo 

7. RELATO:  

Chegada a Pequim, deslocamento até o China National Convention Center Hotel e CNCC - China 

National Convention Center, para cadastramento na 5ª. CIFTIS. 

Atividade: Visita ao Stand do Brasil e Visita à Feira 

Participantes: Conselheiros e delegação brasileira 
Objetivo: Identificar possibilidades de interlocução com organizações e entidades do setor da 

arquitetura e urbanismo e /ou construção civil 

Atividade: Distribuição de material Institucional e verificação da instalação do vídeo 

institucional no stand do Brasil 

Participantes: Conselheiros e equipe técnica de apoio da APEX Brasil na Ásia: Rodrigo Gideon 

– Coordenação de Promoção de Negócios e Estela Chen – Escritório Regional APEX Ásia  

Objetivo: Divulgação do material institucional para entidades e profissionais interessados em 

interlocução com o CAU 

Atividade: Reunião preparatória de atividades na 5ª CIFTIS 
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Participantes: Conselheiros, Flavia Furtado (MDIC), Renata Carvalho (MDIC), Rodrigo Gideon 

(APEX Brasil) e Igor Carneiro (Chefe da seção de Promoção e investimentos da Embaixada do 

Brasil em Pequim) 

Objetivo: Ajustes na agenda, apresentação do CAU para Rodrigo Gideon (APEX – Brasil) e Igor 

Carneiro (Embaixada) para possibilitar a interlocução com organizações e entidades estrangeiras 

presentes na 5ª CIFTIS 

Atividade: Reunião com representantes da ASC – Architectural Society of China. 

Participantes: Zhong Jishou – Secretário geral, Wang Xiaoging – Diretor do Departamento 

Internacional e membro da “Chinese Overseas Educated Scholars Association”, e Secretária 

ASC, intérprete e representantes do CAU; 

Objetivo: Implementação do MoU firmado em 20117, atividades em conjunto, troca de 

experiências em registro, regulação, exercício profissional e mobilidade profissional + 

Identificação de possibilidades de atuação junto ao Banco dos BRICs para utilização dos recursos 

do Brasil e China para o setor de Arquitetura 

Temas abordados: 

 Apresentação de material institucional do CAU; 

 Convite para participação no Congresso Mundial da UIA Rio 2020; 

 Troca de informações sobre competências das Organizações profissionais e dados gerais de 

profissionais registrados: 50.000 registrados na ASC e 1 milhão de formados na área (sem 

possibilidade de assumir responsabilidade técnica: licenciados); 

 Informam ter 60 cursos acreditados e 300 cursos no total (com formações variando entre 4 e 

5 anos); 

 Informam que para o registro profissional é necessário quatro anos de formação, mais três 

anos de experiência ou 5 anos de formação + 1 ano de experiência; 

 Informam que desenvolvem 4 atividades (basicamente): Registro, congresso anual, 

exposições e concursos internacionais; 

 Demonstraram interesse em visitar o Brasil no segundo semestre de 2018 (novembro); 

 Ficaram de enviar detalhes; Convite para o congresso de arquitetura chinês, no segundo 

semestre (outubro); 

 Convite para divulgar um concurso bienal de premiação de arquitetura na China. Ficaram de 

enviar detalhes;  

 Solicitaram enviar uma apresentação/exposição sobre Brasília (pois possuem muito interesse); 

 Se ofereceram para contribuir com o CAU na inclusão do acordo de Camberra (para 

reconhecimento do programa de Acreditação de cursos internacional); 

 Informaram que estão dispostos a levar 500 arquitetos para o congresso da UIA Rio 2020; 

 Informam que a primeira etapa para mobilidade profissional na China é o reconhecimento 

entre as organizações profissionais e posteriormente o reconhecimento governamental (que é 

mais burocrático) para reconhecimento de titulação profissional; 

 Demonstraram interesse em buscar informações sobre as possibilidades de investimento no 

setor, através dos recursos disponíveis no Banco dos BRICs, oriundo de recursos do Brasil e 

da China. 

Atividade: Visitas ao Stand do Brasil e Visita à Feira 

Participantes: Conselheiros e delegação brasileira 
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Objetivo: Identificar possibilidades de interlocução com organizações e entidades do setor da 

arquitetura e urbanismo e/ou construção civil 

Atividade: Visita Técnica da Delegação Brasileira na Indústria Hanergy Thin Film Power Group 

Participantes: Representantes do CAU, MDIC, APEX, MRE, Embaixada e Empresários do setor 

+ CEO da empresa Sr. Han Rui 

Objetivo: Conhecer novas tecnologias na área de geração de energia solar (telhas, janelas, 

painéis, veículos, películas, equipamentos, vestuário e mobiliário) – Participação na reunião com 

representantes da empresa – Demanda sobre necessidade de registro da indústria no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo no Brasil (ou nas unidades da federação). 

 Demonstraram interesse em aproximação com os arquitetos brasileiros, o que pode ser uma 

boa oportunidade para divulgação no congresso UIA 2020, e/ou eventos das entidades do 

CEAU. 

Atividade: Reunião com Chefe da Agência Brasileira de Exportação (APEX Brasil) na Ásia 

Participantes: Pela APEX José Mario Antunes e conselheiros do CAU 

Objetivo: Apresentação do CAU e discussão sobre ações para registro profissional e ampliar a 

mobilidade profissional de empresas de Arquitetura do Brasil na Ásia e registro de profissionais 

chineses dos CAUs/UF 

 Foi citado a Feira Internacional de Importações da China (China International Import Expo – 

CIIE) que acontecerá no Centro Nacional de Exposições e Convenções de Xangai, de 5 a 10 

de novembro de 2018, como uma grande oportunidade para divulgação e oferta de serviços, 

que o Brasil estará presente e terá um grande Stand para exposição dos produtos e serviços 

brasileiros, mas que já está bem distribuído e ocupado com empresas – onde ficamos de ver a 

possibilidade de incorporar alguma ação como exposição, vídeos, ... . Em 2019 pode ser 

planejado uma participação mais efetiva do setor de arquitetura, com espaço maior para as 

empresas e o CAU. 

 A primeira Feira Internacional de Importações da China (China International Import Expo) é 

promovida pelo Ministério do Comércio da República Popular da China e pelo Governo 

Popular Municipal de Xangai, com o apoio da Organização Mundial do Comércio, 

Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e a Organização de 

Desenvolvimento Industrial das Nações Unidas (https://www.ciie.org); 

 O interesse na feira é gerado pelo crescimento das importações da China em 2017, que 

totalizaram quase RMB 12,5 trilhões (US$ 1,95 trilhões), um aumento de 18,7% em relação 

a 2016. Ao longo dos próximos cinco anos, a expectativa é de que esta cifra suba para US$ 

8 trilhões, na medida em que a China – a segunda maior economia e a segunda maior 

importadora do mundo – continue seus avanços rumo a novos estágios de desenvolvimento; 

 Necessidade de fazer um planejamento estratégico para atingir o mercado chinês, com 

prospecção de negócios e visão de médio a longo prazo; 

 Identificar potenciais compradores para AU BR, e fazer um trabalho para atração; 

 Identificação de escritórios de AU BR que tenham interesse em trabalhar no mercado; 

 Necessidade de contatar os responsáveis pelo Banco do BRICS para viabilização de negócios 

nos países; 
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Atividade: Reunião do GT Serviços   - Sala 401 CNCC (Coordenador pela China: Li Yuan – 

MOFCOM e pelo Brasil: Renata Carvalho, diretora do MDIC) 

Participantes: Representantes do governo Brasileiro, representantes do governo Chinês (com 

maioria de membros do MOFCOM), representante do Ministério da Habitação e Urbanismo da 

China 

Objetivo: Troca de informações regulares sobre avanços e dificuldades para implementação do 

MoU firmado entre o governo da China e do Brasil em 2016. 

Temas abordados na apresentação do CAU: 

 Informe sobre a Reunião com a ASC em 29/05; 

 Informe sobre o MoU firmado entre o CAu e a ASC em 2017; 

 Interesse em intensificar ações voltadas a troca de experiências e mobilidade profissional; 

 Informe sobre o interesse da ASC em realizar Missão ao Brasil em novembro/2018 para 

realização de evento conjunto; 

 Informe sobre a possibilidade da ASC analisar o Acordo de reconhecimento de títulos firmado 

entre o CAU e a AO-Portugal, para construção de acordo nos mesmos termos; 

Temas abordados nos comentários do Ministério de Habitação e Urbanismo (Wang): 

 Tinha conhecimento do diálogo entre a ASC e o CAU; 

 Apoiam a realização de eventos; 

 Estão abertos ao aumento do intercâmbio com o setor de arquitetura e design; 

 Informam que os procedimentos são complicados e que precisam fazer uma boa preparação; 

 Esperam que as empresas brasileiras possam apoiar as empresas chinesas para o setor da 

construção no Brasil; 

 Esperam que as empresas de consultoria brasileiras possam oferecer suporte para as empresas 

chinesas no Brasil e terem facilidades para o registro no Brasil; 

 Informam dificuldades no acesso ao mercado brasileiro de construção por parte de empresas 

chinesas; 

 Acompanhamento do programa “Belt and Road”, (um cinturão, uma rota), estratégia do 

governo chinês que é considerada “um novo Plano Marshal”, “uma Rota da Seda do século 

21”. Trata-se de um plano de promoção da mobilidade de pessoas, bens, capital e idéias entre 

a Ásia, África e Europa. 

Temas abordados nos comentários do Diretor do MOFCOM (Li Yuan): 

 Convida a conhecer o mercado nas outras províncias, que é muito grande na China; 

 Reconhece a qualidade da Arquitetura e do Design Brasileiro no Mundo; 

 Solicita que o Brasil contribua para o urbanismo nas cidades chinesas; 

Atividade: Jantar com representantes do governo da China e Brasil (convite das autoridades 

governamentais chinesas) 

Participantes: Conselheiros do CAU, Vice-ministro do Turismo do Brasil, Secretário 
Nacional de Comercio Exterior, autoridade da embaixada brasileira em Pequim, 
Representantes da Secretaria de Comércio Exterior e Representantes do governo da China 
Objetivo: Confraternização entre os países 

Atividade: Participação da rodada de negócios no Stand do Brasil 

Participantes: Aberto ao público em geral 
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Objetivo: Apresentação de oportunidades de negócios no Brasil 

Atividade: Reunião com Sr. Marcelo Felipe de Sousa (Fort House – International Marketing 

Group / AMF -  International Trading & Investment Limited) 

Participantes: Conselheiros e Sr. Marcelo Felipe de Sousa 

Objetivo: Compreender as oportunidades de investimento do setor esportivo e na construção e 

projeto de centros esportivos na China, integrando os serviços de arquitetura, construção e 

consultoria para o governo Chinês – Verificar necessidade de registro de profissionais e empresas 

brasileiras para atuação no território chinês (MoU CAU-ASC) 

 Trata-se de grande oportunidade para organização do setor de arquitetura e construção, em 

estreita articulação com o setor de consultoria esportiva, visando a construção de 50 mil 

centros esportivos; 

 Ameaça do governo Argentino, que iniciou ações através do presidente Mauricio Macri para 

oferecer os serviços aos chineses, e da Alemanha, através da 1ª Ministra Angela Merkel; 

 Necessidade urgente de envolvimento das entidades do setor no Brasil e diálogo com os atores 

responsáveis governamentais (MDIC e Ministério dos Esportes); 

 Envolvimento do Ministério dos Esportes na discussão; 

 Tratamento como um negócio de serviços: Pacote de exportação do Futebol, sendo necessário 

a centralização das ações no MDIC. Estariam envolvidos a oferta de treinadores, 

fisioterapeutas, assessores, jogadores, serviços de arquitetura e urbanismo; 

 Necessidade de convite aos envolvidos na China para uma visita aos centros de esportes no 

país; 

 Definição de uma pauta para planejamento estratégico da ação governamental, onde é 

importante a participação do primeiro escalão; 

 Programar uma reunião no Brasil com os envolvidos com o esporte na China. 

 

8. CONCLUSÃO: 

1. O MoU com a ASC pode avançar para um acordo de cooperação e mobilidade nos termos do 

Acordo OA-PT, entretanto, será necessário a realização de ações em conjunto para 

amadurecimento da parceria e o envolvimento do GT-Serviços + governo Brasileiro (MDIC) 

para obtenção de êxito; 

2. Há um amplo mercado para o setor a ser explorado na China, porém, será necessário o 

aumento da articulação entre os entes governamentais e o CAU (a saber: MDIC, MRE, APEX 

Brasil e Ásia + ASC); 

3. Segundo a APEX Brasil, há recursos (atualmente carimbados) porém disponíveis no Banco 

dos BRICs a ser aplicado no setor. Parece uma oportunidade para o projeto Built By Brazil (a 

ser explorado após o contato do José Mario); 

4. Recomendamos a contratação de um estudo de mercado da China (1ª etapa) + Ásia (2ª etapa) 

para o setor de arquitetura e urbanismo e consultoria (Ver interesse do SINAENCO, AsBEA, 

APEX e FIESP) nos moldes do estudo elaborado pelo Conselho de Arquitetos da Noruega; 

5. Desenvolvimento de um plano para preparação das empresas de AU BR para trabalhar na 

China; 
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6. Discutir com a Comunicação do CAU/BR (Júlio Moreno) a realização de uma campanha de 

informações sobre a questão de internacionalização da AU BR (China, AL, África, ...); 

7. Necessidade urgente de preparação dos escritórios brasileiros para enfrentamento do mercado 

exterior (AsBEA). 

Ações decorrentes da participação na 5ª CIFTIS: 

 Preparar convite para a ASC para realização de evento em São Paulo no mês de novembro 

(sugestão de minuta de programação em anexo); 

 Encaminhar Acordo CAU/BR – Ordem dos Arquitectos de Portugal para ASC analisar 

construção de documento semelhante visando o registro de profissionais para exercício 

temporário; 

 Enviar e-mail de agradecimento aos seguintes participantes: Renata Carvalho, Douglas, Flavia 

Furtado, Igor Carneiro e, José Mario; 

 Agendar Reunião com Marcelo (Santos FC) em São Paulo, envolvendo FIESP; 

 Enviar e-mail ao Jose Mario Antunes solicitando contato no Banco dos BRICs, para posterior 

envio de correspondência do CAU; 

 Informar o IAB do interesse da delegação chinesa de enviar 500 participantes para o 

Congresso da UIA RIO 2020; 

 Estudar a possibilidade de parceria com a empresa Hanergy, para capacitação de Instituições 

de Ensino Superior brasileiras, profissionais e empresas brasileiras de arquitetura e urbanismo 

que atuam no setor de geração de energia solar e materiais de construção; 

 Preparar apresentação e material sobre Brasília para enviar a ASC para evento no segundo 

semestre; 

Eventos conjunto CAU/BR + CAU/SP + ASC (novembro/2018) 

1. Visita guiada a Brasília – Roteiro de AU com os integrantes da comitiva 

 

2. Proposta de Seminário Internacional de Arquitetura Brasil x China 

Programação (em construção) 

 Credenciamento 

 Abertura 

 CAU/BR (Presidente e CRI) e CAU/SP (Presidente) 

 Autoridades governamentais (MRE, MDIC, APEX, Embaixada e consulado China em SP) 

 Câmara de Comércio 

 Palestra: A Formação do Arquiteto e Urbanista no Brasil (CEF/BR e CEF/SP) 

 Palestra: O Ensino de Arquitetura na China (ASC) 

 Palestra: O Programa de Acreditação de cursos de Arquitetura na China (ASC) 

 Palestra: O Exercício profissional no Brasil (CEP/BR e CEP/SP) 

 Palestra: O Exercício profissional na China (ASC) 

 Debate: O ensino e o exercício profissional na China e Brasil: Convergências e 

contribuições  

 Palestra: Experiência de atuação profissional brasileira no mercado chinês (empresas de 

arquitetura brasileiras) 
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 Palestra: A experiência de implementação de BIM nas empresas de arquitetura Brasileiras e 

chinesas 

 Palestra: As ações do governo brasileiro no Desenvolvimento da Mobilidade profissional 

Brasil-China: Cenário futuro e realizações recentes 

 Palestra: Cenário atual do Acordo de cooperação Mercosul – União Europeia: DNS/MRE 

(Trade in service establishment – TSE): O que esperar ao acordo 

 Apresentação do Congresso Mundial da UIA Rio 2020: Vice-presidente UIA Roberto Simon 

 Considerações finais 

 Encerramento 

 Confraternização 

3. Possibilidades para internacionalização: 

Exposição Itinerante de Arquitetura produzida na China; 

 Importância de envolvimento das escolas, para incentivo ao mercado exterior; 

 Definir parcerias com estados (CAU/UFs) interessados; 

 

4. Planejamento Estratégico para implementação de comércio de serviços de arquitetura na 

China; 

 Desenvolvimento de um plano estratégico através de especialistas em comércio internacional 

com foco no mercado chinês; 

 Detalhamento do mercado de arquitetura na China, com definição de potenciais compradores 

para os escritórios brasileiros; 

 Detalhamento das necessidades e procedimentos para desenvolvimento de projetos no país; 

 Apoio dos órgãos e entidades envolvidas (APEX, FIESP, MRE, MDIC, ASBEA); 

 

Brasília, 10 de julho de 2018 

 

Nome:  Fernando Márcio de Oliveira 

Cargo:  Conselheiro Federal CAU/BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 

Coordenador da Comissão de Relações Internacionais do CAU/BR 

 

Nome:  José Roberto Geraldine Júnior 

Cargo:  Presidente CAU/SP – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo 
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ANEXOS 

 

FOTOS STAND BRASIL, EVENTOS E REUNIÕES 
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