Relatório - Missão de Interesse do CAU/BR
1. LOCAL E DATA:
DATA:

20 A 24/08/2018

EVENTO

REUNIÃO COMITÊ UIA MONITORAMENTO
REUNIÃO CIAU / CEAU
REUNIÃO CAU/RJ – ORGANIZAÇÃO R/UDAT
REUNIÃO BNDES RJ – LINHAS DE CRÉDITO PARA EXPORTAÇÃO
REUNIÃO CONSULTOR CHINA – EVANDRO MENEZES DE
CARVALHO
LED FÓRUM SÃO PAULO

LOCAL:

HILTON HOTEL RIO
CAU/RJ
BNDES RJ
VEIRANO ADVOGADOS (AV. PRESIDENTE WILSON
FIGUEIREDO,231, CENTRO)
HOTEL TIVOLI MOFARREJI / SP

NOME

CONS. FEDERAL FERNANDO MÁRCIO DE OLIVEIRA
CONS. FEDERAL NÁDIA SOMEKH (EVENTO UIA / CIAU / CEAU)

2. REPRESENTAÇÃO:
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)
3. ESCOPO/HISTÓRICO:
REUNIÃO COMITÊ UIA MONITORAMENTO:
Fórum internacional de arquitetura, o Congresso Mundial de Arquitetos aporta no Rio em 2020 com
o tema Todos os Mundos. Um só Mundo. Arquitetura 21, é uma oportunidade para discutir a atual
realidade urbana, com toda sua diversidade. Pela primeira vez, o Congresso – que é realizado desde
1948 e chega agora a sua 27ª edição -, vai tomar as ruas da cidade-sede, com atividades e exposições
sendo realizadas em locais de grande valor arquitetônico-paisagístico, na região central do Rio.
O Comitê de monitoramento do Congresso da União Internacional dos Arquitetos que ocorrerá no
Rio de Janeiro em 2020, se reúne para acompanhamento dos trabalhos de planejamento do evento, e
fazer sugestões e críticas a organização. A última reunião ocorreu em março de 2018, onde foram
apontados algumas críticas ao planejamento, e agora retornam para verificar essa nova etapa.
A possível escolha da cidade para a primeira capital mundial da arquitetura pela UIA, e UNESCO,
também foi tema da visita, e uma reunião foi realizada com o prefeito.
REUNIÃO CAU/RJ – ORGANIZAÇÃO R/UDAT:
Desde 1967, o Instituto Americano de Arquitetos (AIA) executa o programa R/UDAT, um programa
de projeto comunitário orientado a resultados com base em princípios de soluções interdisciplinares,
objetividade e participação do público. O programa combina os recursos locais com a expertise de
uma equipe multidisciplinar de profissionais reconhecidos nacionalmente, que dedicam seu tempo de
forma voluntária para identificar formas de incentivar a mudança desejável em uma Comunidade. A
equipe visita a Comunidade para quatro dias intensos e produtivos, e membros da equipe retornam
dentro de um ano para aconselhar sobre estratégias de implementação.
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O processo incentiva a participação ativa de todos os setores da Comunidade. Os membros da equi pe
que visitam sua Comunidade buscarão as opiniões e comentários do público, bem como líderes
comunitários e grupos interessados. A interação com membros da equipe e empenho no processo sob
a forma de apoio financeiro, serviços em espécie ou tempo voluntário local criam um senso de
propriedade nos resultados e ajudam a garantir que a energia necessária para implementação do plano
de ação da Comunidade seja mantida.
Fizemos o contato recente com Joel Mills durante a Conferência do AIA em Nova York/EUA, que
faz parte da organização do R/UDAT no AIA, que demonstrou o interesse em realizar o evento no
Brasil a partir do próximo ano.
REUNIÃO BNDES RJ – LINHAS DE CRÉDITO PARA EXPORTAÇÃO:
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos maiores bancos de
desenvolvimento do mundo e, hoje, o principal instrumento do Governo Federal para o financiamento
de longo prazo e investimento em todos os segmentos da economia brasileira. O conselho de
Arquitetura e Urbanismo procurou o banco para uma discussão sobre possibilidades de linhas de
crédito para serviços de arquitetura e urbanismo no exterior.
REUNIÃO CONSULTOR CHINA:
O advogado Evandro Menezes de Carvalho é professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio) e da
Universidade Federal Fluminense (UFF), e Vice-Diretor da Academe of Brics Laws da Southwest
University of Political Science and Law, Changging-China. Foi professor visitante do Center for
BRICS Studies da Universidade Fundan, Xangai.
LED FÓRUM SÃO PAULO:
Congresso anual e tem por objetivo apresentar e discutir estudos, soluções e práticas profissionais sob
todos os aspectos da luz e da iluminação, assim como as aplicações das mais recentes tecnologias na
iluminação arquitetural. Reúne uma audiência de lighting designers, arquitetos, designers de produtos,
urbanistas, paisagistas, acadêmicos, desenvolvedores e provedores de soluções para iluminação, vindos
de diversas regiões do Brasil e da América Latina.
4. PRINCIPAIS PARTICIPANTES:
REUNIÃO COMITÊ UIA MONITORAMENTO:
Comitê UIA: Thomas Vonier, Serban Tiganas, Fabien Listeri e Jong-Ruhl HAHN.
Presidente do IAB/DN, Nivaldo Andrade.
Presidente do Congresso RIO2020, Sérgio Magalhães.
Comissário Geral do Congresso, Anderson Fioretti.
Vice-presidente UIA Região 3, Roberto Simon.
SRCOM, empresa contratada para execução e planejamento do evento.
VMS, empresa responsável pela Feira.
Blumar, empresa de turismo.
Comitê Científico: Elisabete França, Zeca Brandão, Norma Toulious.
Presidente do IAB/RJ, Pedro da Luz.
Coordenador CRI / Conselheiro Federal Fernando Márcio de Oliveira.
Coordenadora Adjunta CRI / Conselheira Federal Nádia Somekh.
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REUNIÃO CIAU / CEAU (Evento realizado em conjunto com o monitoramento do congresso).
Presidente do IAB/DN, Nivaldo Andrade.
Comissário Geral do Congresso, Anderson Fioretti.
Representante Comitê Científico, Zeca Brandão.
Presidente do IAB/RJ, Pedro da Luz.
Presidente CAU/RJ, Jeferson Salazar
Presidente ABEA, João Carlos Correia.
Vice-presidente ASBEA, Miriam Addor.
Representante FENEA, Beatriz.
Representante CAU/RJ, Karen Dornelas.
Presidente ICOMOS, Leonardo Castriota.
Coordenador CRI / Conselheiro Federal Fernando Márcio de Oliveira.
Coordenadora Adjunta CRI / Conselheira Federal Nádia Somekh.
REUNIÃO CAU/RJ – ORGANIZAÇÃO R/UDAT:
Coordenador CRI / Conselheiro Federal Fernando Márcio de Oliveira.
Presidente CAU/RJ Jeferson Salazar
Vice-presidente CAU/RJ Isabel Tostes
Chefe Gabinete CAU/RJ Patrícia Cavalcante Cordeiro.
Presidente IAB/RJ Pedro da Luz.
REUNIÃO BNDES RJ – LINHAS DE CRÉDITO PARA EXPORTAÇÃO:
Coordenador CRI / Conselheiro Federal Fernando Márcio de Oliveira.
Presidente do CAU/SP, José Roberto Geraldine Júnior.
Vice-presidente AsBEA, Míriam Addor.
Gerente Área de Comércio Exterior BNDES, Tiago Toledo Ferreira.
Administradora Área de Comércio Exterior BNDES, Maria Cristina dos Santos Bastos Ferreira.
REUNIÃO CONSULTOR CHINA:
Coordenador CRI / Conselheiro Federal Fernando Márcio de Oliveira.
Evandro Menezes de Carvalho.
LED FÓRUM SÃO PAULO:
Coordenador CRI / Conselheiro Federal Fernando Márcio de Oliveira.
Conselheiro Federal Gerard Fonseca – Light Designer.
Presidente AsBai – Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação, Paula Carnelós.
Gerente de Projeto LUX Brasil, Daniela D. Felipe.
Arquiteta de Iluminação, Neide Senzi.
Professora e pesquisadora do Lighting Research Center, Arquiteta Mariana Gross Figueiró.
5. OBJETIVOS:
Objetivos da participação do representante da autarquia no evento foram:
3

- Acompanhar a evolução da preparação para o Congresso UIA RIO 2020;
- Preparação e alinhamento com os parceiros CAU/RJ e IAB/RJ para o evento com o AIA: R/UDAT, que
está sendo planejado para ocorrer em 04 etapas de 2019 a 2020;
- Buscar o apoio do BNDES para estabelecer linhas de financiamento à atuação de escritórios de
arquitetura e urbanismo brasileiros no mercado exterior;
- Estabelecer um contato e aproximação com o consultor para exportações para a China;
- Acompanhamento dos profissionais da área de lighting design sobre atuação no mercado exterior.
6. PROGRAMAÇÃO:
Programa do evento, contendo os temas e composição de mesa/expositor, em cada período do evento
REUNIÃO COMITÊ UIA MONITORAMENTO:
20/08 – Segunda-feira
Opening

9:30 – 9:45h:

Welcome (Sérgio Magalhães / Nivaldo Andrade)

Part 1

9:45 – 10:45h:

Venue & Journey (SRCOM)
Break – 15min

11:00 – 11:45h:

Comunication Plan (SRCOM)

11:45 – 12:15h:

Fair & Exhibitions (Fernando Valenciano)

12:15 – 13:00h:

Accomodations & tours (Blumar)

Part 2

Lunch Time – 1:00h
Part 3

14:00 – 14:30h:
14:30 – 15:00h:

Comercial Plan (SRCOM)
Budget (SRCOM)
Break – 15min

Part 4

15:00 – 18:00h

Scientific Commission (Bete França)
Program (Bete França)
Speakers (Bete França)

21/08 – Terça-feira
Opening

9:00 – 9:15h:

Welcome (Sérgio Magalhães / Nivaldo Andrade)

9:15 – 10:15h:

Meeting UIA / CIAU

10:15 – 11:15h

27th World Congresso f Architects
Venue & Journey
Scientific Commission

Another Subjects
LED FÓRUM SÃO PAULO:
DIA 23/08 – Quinta-feira:
8:00 – 8:50h – Credenciamento
9:00 – 9:10h – Abertura: Thiago Gaya / Orlando Marques
9:10 – 9:55h – Palestra 1 – Os efeitos da luz no sistema circadiano e seu impacto na saúde e bemestar: Mariana Figueiró (Brasil/EUA)
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10:00 – 10:40h – Palestra 2 – Selecionando o LED correto para ambientes hostis: Ralph C. Tuttle
(EUA)
10:40 – 11:30h – Coffee-Break
11:30 – 12:15h – Palestra 3 – 1988 # 2018 – 30 anos em 30 minutos: Carlos Fortes (Brasil)
12:15 – 14:00h – Almoço
14:00 – 14:45h – Palestra 4 – Probabilidade e sorte: as maravilhas da luz natural: Glenn Shrum
(EUA)
15:00 – 15:45h – Palestra 5 – Luz e Materiais: Criando momentos de encantamento: Mieke Van Der
Velt (Holanda)
15:45 – 16:30h – Coffee-Break
16:30 – 17:30 – Palestra 6 – Uma conversa sobre arquitetura e luz: Paulo Mendes da Rocha e Esther
Stiller
7. RELATO:
REUNIÃO COMITÊ UIA MONITORAMENTO
DIA 19/08
Participação apenas Cons. Nádia Somekh: Recepção da comissão UIA e reunião informal com Roberto
Simon e passeio turístico pela cidade: Thomas Vonier, Serban Tiganas e Fabien Listeri, além do
organizador do Congresso de Seul 2017 Jong-Ruhl HAHN.
DIA 20/08
Retomada das questões apontadas na reunião de março de 2018, e outros questionamentos a partir das
apresentações, que foram apontadas pela UIA com o intuito de melhorar a organização, após elogiar os
avanços apresentados:
1. QUANTO AOS FLUXOS E ORGANIZAÇÃO GERAL:
- Onde seria a entrada principal? Ficaram com algumas dúvidas a respeito de como seria a chegada dos
participantes, que viriam de carro, a pé, ou de transportes público;
- Local do credenciamento poderia ser online, muito pequeno poderá estimular grandes filas;
- Pensar em qual será a experiência dos participantes não só no percurso dentro do evento, mas também
na própria cidade do Rio;
- Gostaram do possível legado junto a Promenade de equipamentos públicos, lembrando que alguns idosos
e deficientes poderão necessitar do carrinho de golfe a ser disponibilizado para os 600m da Marina até o
MAM;
- Sugeriram como na Polônia, professores e estudantes espalhados para orientar e explicar a história da
Cidade;
- Sugeriram a possibilidade de incluir passeios de barcos, utilizando o grande potencial do lugar;
- Recomendaram sinalizar um ponto de encontro para participantes;
- Consideraram o palco redondo problemático, difícil para o apresentador, que teria o público de todos
os lados.
2. QUANTO AO PLANO DE COMUNICAÇÃO:
- Sugeriram mais entrevistas com personalidades e aproximação com público mais jovem através de novas
mídias;
- Gostaram da comunicação massiva sobre o evento, seu legado e conquistas;
- Sugeriram incluir propaganda além do metrô, nos ônibus (envelopar), o que já estaria previsto no plano
apresentado;
- A cidade deve ser tomada pelo evento: sacolas SUSTENTÁVEIS, pôsteres, aplicativos;
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- Gostaram das pílulas do Portal e da proposta em geral, e recomendaram já colocar a data e SAVE THE
DATE;
- Incluir outras línguas na divulgação, como mandarim e árabe;
- Como vai se dar o co-branding com a CMA?
- Inclusão de UNESCO na comunicação;
3. QUANTO AO TURISMO E HOSPEDAGEM:
- 19mil quartos na Zona Sul, 9700 no Centro e 6460 na Barra da Tijuca;
- Vários pacotes de tours poderão ser oferecidos pela cidade e pelo Brasil pela empresa responsável pelo
receptivo do evento, a Blumar;
- Haverá descontos para participantes? Indicar no site possibilidades;
- IAB deve organizar roteiros de arquitetura com especialistas para permanecerem como legado para o
instituto, inclusive nas principais cidades do Brasil.
4. QUANTO AO PLANO COMERCIAL:
- Recomendaram iniciar pelo mínimo e ir ampliando ao fechar com os patrocínios desejados;
- Solicitaram não divulgação das informações apresentadas, pois ainda são incipientes;
- Consideraram o Congresso inovador e diferente dos anteriores;
- Recomendaram manter a tenda na CMA.
5. QUANTO O COMITÊ CIENTÍFICO E DE HONRA:
- Acharam ainda muito teórico e recomendaram incluir os programas de trabalho e Comissões da UIA,
podem ajudar nessa questão;
- Recomendaram envolver o ACSA que têm um sistema bem desenvolvido de “Peer Review” e aprovação
rápida, com professores do mundo todo;
- Recomendaram deixar um legado intelectual através de um livro ou um manifesto como nos Congressos
anteriores.
DIA 21/08:
Reunião CIAU (manhã) e CEAU à tarde:
Proposta de disseminar o debate através de um selo rumo ao congresso UIA RIO2020, com calendário a
ser organizado pelas entidades e sistematizado pelo CAU/BR, através da Comissão de Relações
Internacionais, que irá elaborar o calendário.
Eventos programados para 2019 pelo IAB/DN:
- Congresso Brasileiro de Arquitetos, em Porto Alegre, data provável Outubro;
- Bienal Internacional de Arquitetura, em São Paulo;
- Congresso de Cidades de Fronteira, em Foz de Iguaçu, data provável Maio, organizado pelo conselheiro
federal CAU/BR Jefferson Navolar.
REUNIÃO CAU/RJ – ORGANIZAÇÃO R/UDAT
A reunião aconteceu para alinhamento da ações programadas para realização do evento R/UDAT
em parceria com o AIA, e ficou estabelecido os seguintes pontos:
1. Planejar com o AIA para iniciarmos a 1ª etapa do R/UDAT em abril de 2019. CAU/BR deve
fazer o contato para verificar a possibilidade;
2. Workshop preparatório com as faculdades de AU em setembro a ser realizado na Faculdade
Santa Úrsula ou CAU/RJ:
- Tema Moradia no Centro;
- Santa Úrsula / UFRJ / UFRR / UFF;
- 10 alunos por faculdade;
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3.

- 01 professor por faculdade;
- Contatar Nazih Ahmed(?), arquiteto, funcionário prefeitura, grande conhecedor da região
central da cidade;
O CAU/BR ficou de organizar a planilha com os valores ajustados para programar uma
próxima reunião, bem como apresentação do material do AIA traduzido.

REUNIÃO BNDES RJ – LINHAS DE CRÉDITO PARA EXPORTAÇÃO:
Estivemos na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para debater
estratégias de vender serviços de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para outros países. O presidente do
CAU/SP, José Roberto Geraldine Júnior; o coordenador da Comissão de Relações Internacionais do
CAU/BR, Fernando Marcio de Oliveira, e a vice-presidente da AsBEA, Miriam Addor.
O apoio do BNDES nesses esforços foi debatido com o gerente da área de comércio exterior do BNDES,
Tiago Toledo, e com a administradora Maria Cristina Ferreira. Eles apresentaram um Plano de Fomento
às exportações brasileiras de serviços, visando a diversificação dos serviços e produtos brasileiros
oferecidos, com ampliação da participação de micro, pequenas e médias empresas e alcance de novos
segmentos.
Foi tratado na reunião a possibilidade do banco incluir a Arquitetura e Urbanismo entre os serviços que
permitem o uso do Cartão BNDES para concessão de créditos por bancos comerciais. Falou-se ainda do
uso do BNDES Giro para ajudar os escritórios de Arquitetura e Urbanismo a se equiparem e competirem
melhor tanto no mercado nacional como no internacional.
O BNDES está mapeando as necessidades de instrumentos financeiros, financiamento ou garantias, para
apoiar as vendas de empresas brasileiras no exterior, e para isso solicitou ao CAUBR que divulgasse aos
arquitetos e urbanistas para participarem de uma pesquisa de opinião sobre o tema.
Será agendada uma próxima reunião para setembro em São Paulo, onde serão convidados alguns agentes
financeiros como Banco do Brasil, Santander, Investe São Paulo, além da FIESP, para avançar no
planejamento.
REUNIÃO CONSULTOR CHINA – EVANDRO MENEZES DE CARVALHO:
Houve apresentações de ambas as partes, onde demonstramos os objetivos do conselho com relação
ao mercado exterior, em especial a China.
Informamos a necessidade de desenvolvimento de um plano estratégico para levarmos a atuação dos
profissionais de arquitetura e urbanismo na China, onde foi discutido em especialmente as diferenças
culturais entre os dois mundos.
LED FÓRUM SÃO PAULO:
Houveram reuniões com alguns profissionais arquitetos de iluminação que atuam no Brasil e EUA,
além do envolvidos com a entidade de classe AsBai, uma das apoiadoras do Fórum. Entre os
palestrantes nomes importantes no cenário da arquitetura brasileira como Paulo Mendes da Rocha,
Esther Stiller que fizeram uma ótima discussão sobre o trabalho integrado: Uma conversa sobre
arquitetura e luz.
Na abertura do fórum houve a palestra da arquiteta brasileira Mariana Figueiró, formada pela UFMG,
que se mudou para o Estados Unidos logo após a formatura (1993), onde fez mestrado e doutorado
no Lighting Research Center, permanecendo até hoje como professora e pesquisadora do instituto,
onde vem desenvolvendo pesquisas com o tema do efeito da luz na saúde das pessoas, e que foi tema
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da palestra apresentada nesse evento: Os efeitos da luz no sistema circadiano e seu impacto na saúde
e bem-estar.
Durante um dos intervalos, conversamos com a arquiteta, sobre sua atuação fora do país, e esta pode
ser um bom case para fazermos uma entrevista mais detalhada sobre seu percurso e as oportunidades
que vivencia. Pode ser uma boa referência para divulgação aos profissionais e estudantes brasileiros.
Fizemos contato com a presidente da AsBai – Associação Brasileira de Arquitetos de Iluminação
Paula Carnelós, e as principais diretoras, e que devemos retomar em breve essa aproximação pa ra
desenvolvimento de uma parceria com o objetivo de atuarmos em conjunto no mercado exterior.
Acredito que o produto brasileiro de arquitetura de iluminação tem um grande potencial para o
mercado exterior. Isso pode ser verificado durante nossa viagem a Nova York onde encontramos o
arquiteto de iluminação Rafael Leão.
Tivemos a oportunidade de um breve contato com a arquiteta Mariana Lobo, arquiteta atuante na
área, premiada pelo seu trabalho na zona portuária do Rio de Janeiro, entre eles a iluminação do
Museu do Amanhã. Em uma ida a cidade, podemos retomar o contato e conversar melhor para
discutirmos possibilidades de atuação no exterior. A arquiteta inclusive fará parte de uma missão de
prospecção de mercado para o Chile nos próximos meses.
Outro importante contato realizado durante o evento foi com a Gerente de Projeto LUX Brasil,
Daniela D. Felipe, que desenvolve um trabalho junto com a APEX e Abilux para exportação de
produtos brasileiros na área de iluminação.
Também aproveitamos a oportunidade para conhecer o trabalho dos profissionais da área, entre eles
a arquiteta Neide Senzi, que esteve no evento lançando um livro sobre seu trabalho, e tem uma sólida
carreira na área.

8.

CONCLUSÃO:

A reunião com o comitê da UIA teve um resultado satisfatório para o prosseguimento dos
preparativos do congresso, e ainda de uma expectativa para a definição do Rio de Janeiro como
a primeira capital mundial da arquitetura. OS ajustes sugeridos devem ser incorporados pela
organização do evento e dado continuidade no planejamento e execuções necessárias.
Quanto à organização do R/UDAT, o CAU/BR deverá buscar um alinhamento com o AIA para
o planejamento do início do programa para o início de 2019, conforme sugerida na reunião dessa
semana. Também devemos participar como convidado do seminário planejado pelo IAB/RJ em
setembro, e assim buscarmos uma melhor compreensão da área trabalhada.
Na reunião com o BNDES, será agendada uma próxima reunião para setembro em São Paulo, onde
serão convidados alguns agentes financeiros como Banco do Brasil, Santander, Investe São Paulo, além
da FIESP, para avançar no planejamento.

Na reunião com o consultor China, ficamos retomar as discussões em breve e ver a possibilidade
de contratação dos serviços de consultoria em exportação de serviços de arquitetura e urbanismo, e
desenvolvimento de um planejamento estratégico para o setor.
O Fórum de iluminação foi uma boa oportunidade para conhecer mais de perto a atuação desses
profissionais, de uma aproximação com o setor, e enxergar oportunidades para desenvolvimento de
uma parceria de atuação no mercado exterior.
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Brasília, 30 de agosto de 2018.
Fernando Márcio de Oliveira
Coordenador da Comissão de Relações Internacionais
Conselheiro Federal CAU/BR (Sergipe)
Nádia Somekh
Coordenadora Adjunta da Comissão de Relações Internacionais
Conselheira Federal CAU/BR (São Paulo)
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