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RESUMO 

 

O objetivo da pesquisa é analisar de que forma os instrumentos de fomento, em particular o 

projeto Built by Brazil, provido pela APEX, podem aumentar a eficácia do processo de 

internacionalização das empresas de arquitetura do setor da economia criativa no Brasil. A 

fim de alcançar tal objetivo, as teorias de Modos de Entrada, Economia Criativa e Ambiente 

Institucional são abordadas através de uma pesquisa qualitativa com estudo de caso múltiplo, 

triangulação de coleta de dados e análise de conteúdo das entrevistas em profundidade 

realizadas. É possível destacar três principais conclusões da pesquisa: a incidência do modo 

contratual no modo de entrada dos escritórios em mercados externos, a insuficiência das ações 

da APEX para fomentar a internacionalização dos escritórios e a proposição de nove ações 

embasadas cientificamente e convergentes com a necessidade dos escritórios ao se 

internacionalizarem. 

  

Palavras-chave: Gestão Internacional; Economia Criativa; Internacionalização de Empresas; 

Arquitetura. 

 

   



 
 

ABSTRACT 

 

The research aim is to analyze how fostering instruments, particularly the Built by Brazil 

project promoted by APEX can improve the effectiveness of architecture companies’ 

internationalization within Brazil’s creative economy. In order to achieve such objective, 

Entry Mode, Creative Economy and Institutional Environment theories are approached 

through a qualitative research with multiple cases study, triangulation of data collection and 

content analysis of in-depth interviews. It is possible to highlight three main research 

findings: the incidence of companies’ contractual entry mode in foreign markets; the 

insufficiency of APEX actions in order to foster the companies’ internationalization; and the 

proposition of nine actions scientifically grounded and convergent with the companies’ needs 

to internationalization. 

 

  

Keywords: International Business; Creative Economy; Internationalization; Architecture. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 
O tema do trabalho é a análise da eficácia dos mecanismos de fomento da APEX, 

especificamente o projeto Built by Brazil, no processo de internacionalização das empresas do 

setor da economia criativa no Brasil, especificamente no setor de arquitetura. A pergunta que 

este trabalho visa responder é: “De que forma os instrumentos de fomento, em particular o 

projeto Built by Brazil, provido pela APEX, podem aumentar a eficácia do processo de 

internacionalização das empresas de arquitetura do setor da economia criativa no Brasil?”.   

Ou seja, este trabalho tem como objetivo estudar a eficácia dos instrumentos atuais para 

fomento do processo de internacionalização das empresas do setor da economia criativa no 

Brasil, em particular, os mecanismos da APEX aplicados às empresas de arquitetura no 

projeto Built by Brazil. Com base neste objetivo, apresentam-se duas proposições que serão 

abordadas ao longo do trabalho. 

 
Proposição1: “Há um padrão na estratégia de internacionalização dos escritórios de 

arquitetura, principalmente nas suas motivações e modos de entrada em mercados 

internacionais”. 

Proposição2: “A APEX, especificamente no projeto Built by Brazil, é capaz de oferecer 

instrumentos de fomento eficazes no processo de internacionalização da arquitetura no 

Brasil”. 

 
Buscam-se duas contribuições: uma teórica e uma prática. Do ponto de vista teórico, busca-se 

suprir uma lacuna de pesquisas tanto teóricas como empíricas que são relacionadas à 

convergência de dois temas: internacionalização e economia criativa. Do ponto de vista 

prático, este trabalho pretende servir de incentivo para que as indústrias do setor criativo 

compreendam quais as etapas, dificuldades e agentes nacionais que fomentam o processo de 

internacionalização. 

As mudanças nos padrões produtivos têm sido cada vez mais rápidas, com as atenções se 

voltando para a influência da economia criativa (BENDASSOLLI et al, 2008). Ainda sendo 

reconhecidos, setores como arquitetura, publicidade e audiovisual desempenham um papel 

importante no desenvolvimento da economia mundial, inclusive na situação econômica 

brasileira (FIRJAN, 2008).  

A economia criativa está há poucos anos em pauta nos debates econômicos, com sua 

concepção na década de 1990 na Austrália e posteriormente desenvolvida na Inglaterra 

(BLYTHE, 2001). A economia criativa, desde a intensificação da globalização e das 
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mudanças tecnológicas, representa a personalização dos serviços e a influência da criatividade 

na criação de produtos e serviços customizados com alto valor agregado tem ganhado espaço 

no mercado mundial (BENDASSOLLI et al, 2008).  

Há uma crescente relevância do tema no desenvolvimento econômico dos países, com 

crescimento anual de 11,5% entre 2002 e 2008 somente na exportação de bens criativos, 

passando de US$ 204,948 milhões para US$ 406,992. A China, Estados Unidos da América 

do Norte e Alemanha lideram o ranking de participação do mercado mundial, com 20,8%, 

8,6% e 8,5% respectivamente (UNCTAD, 2010, pp. 129-131). 

Apesar de a economia criativa ter mais força nos países desenvolvidos, sua participação dos 

países em desenvolvimento também é relevante, como no Brasil entre 2006 e 2011 gerando de 

R$ 381,3 bilhões para R$ 735 bilhões, o que representa 16,4% e 18% do PIB brasileiro, 

respectivamente (FIRJAN, 2008, p. 4; 2012, p. 7). Os valores brasileiros e internacionais 

demonstram o crescimento do setor, e consequentemente destacam a necessidade de estudar o 

fenômeno e elaborar diretrizes estratégicas para norteá-lo e desenvolvê-lo. 

O Creative Economy Report (UNCTAD, 2010, p. 327-329) destaca que a exportação de 

serviços de arquitetura ao redor do mundo passou de US$ 18.746 para US$ 85.157 milhões 

entre 2002 e 2008, enquanto as importações passaram de US$ 21.291 para US$ 63.275 

milhões no mesmo período. No Brasil, os serviços de arquitetura acompanham as tendências 

internacionais, com crescimento de 28,85% nas exportações, passando de US$ 1.586 em 2002 

para US$ 5.595 milhões em 2008, enquanto as importações foram de US$ 902 para US$ 

2.918 milhões, totalizando crescimento de 23,47%. Tais valores posicionam o Brasil como o 

quarto maior exportador de serviços de arquitetura no mundo, somente atrás da Alemanha, 

Países Baixos e Canadá, respectivamente (UNCTAD, 2010, p. 327-330). 

Na economia brasileira a arquitetura lidera o ranking dos setores da economia criativa, sendo 

considerado relevante e dinâmico, apresentando entre 2006 e 2011 elevação de 3.305,4 mil 

para 230.258 mil trabalhadores, 386,5 mil para 833 mil estabelecimentos e renda nacional do 

trabalho de R$ 2.642,3 milhões para R$ 7.517 milhões, respectivamente (FIRJAN, 2008, pp. 

19; 2012, p. 17). Os valores apresentados demonstram tanto o crescimento acelerado da 

participação da economia criativa e arquitetura na economia brasileira como sua relevância 

como tema de estudo no meio acadêmico.  

Apesar destes dados, identificou-se a ausência de estudos que investigam a 

internacionalização dos negócios da economia criativa no tocante às instituições domésticas 

de fomento. Especificamente, que relacionem as condições institucionais do país com a 



 
 

 

3 

criação de negócios criativos, a análise da sua eficácia e da sua competitividade global ainda 

não foi objeto de estudo (BIANCHI e ROSSI, 2013). 

No aspecto teórico, esta pesquisa percorre três grandes pilares para alcançar seu objetivo. A 

Figura 1.1. representa a interação entre as teorias e o objetivo do trabalho. 

 
Figura 1.1. – Pilares Teóricos 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 
O primeiro pilar é da economia criativa, que tem como função compreender o contexto no 

qual os escritórios de arquitetura estão envolvidos, as especificidades da área, sua abrangência 

e influência na economia global e brasileira. Os principais autores utilizados são Hartley 

(2005, 2008), Florida (2002, 2003), Bianchi et al (2013; 2014), Blythe (2001) e Bendassoli et 

al (2008). 

O segundo pilar é dos modos de entrada. Sua função na pesquisa é tanto ajudar a compreensão 

de quais estratégias são adotadas pelos escritórios para ter visibilidade internacional como dar 

suporte teórico para a compreensão das dificuldades de internacionalização por meio de 

barreiras tarifárias e não tarifárias, por exemplo. Os principais autores utilizados são Root 

(1994), Peng (2008) e Cavusgil et al (2010). 

Já o terceiro pilar é do ambiente institucional. Apesar de o ambiente institucional ser formado 

por diversos tipos de instituições – desde impostos a cultura –, o uso da teoria se dá em um 

aspecto específico: das instituições de fomento. Em especial a teoria do ambiente institucional 

é utilizada para embasar a função e impacto das agências de fomento à internacionalização 

dos escritórios brasileiros de arquitetura, principalmente a APEX e a AsBEA. Os autores 

utilizados são North (1990), Scott (1995) e Peng et al (2009).  

Este trabalho está dividido em seis capítulos: 1) revisão teórica dos principais conceitos de 

economia criativa, a situação brasileira inserida na economia criativa, o papel das agências de 
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fomento na internacionalização da economia criativa, a relevância do setor de arquitetura para 

o Brasil e os modos de entrada de empresas de serviços em outros países; 2) aspectos 

metodológicos de pesquisa, desde a abordagem científica à técnica de análise de dados; 3) 

estudos de caso; 4) apresentação de resultados; 5) discussão e 6) considerações finais. A 

Figura 1.2. ilustra a estruturação do trabalho apresentado. 

 
Figura 1.2. – Organograma lógico do trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de ROCHA, 2007, p. 11. 

 

Introdução, objetivos, justificativa e estrutura do estudo 

Revisão da literatura sobre economia criativa 

Revisão da literatura sobre modos de entrada 

Revisão da literatura sobre ambiente institucional 

Revisão da literatura sobre internacionalização da 
economia criativa 

Aspectos metodológicos do estudo, caráter, tipo, método 
e as etapas de coleta e análise de dados 

Coleta 
de dados 

Apresentação de redes semânticas e discussão dos 
resultados 

Análise 
de dados 

Fechamento da 
pesquisa de campo

Conclusões, limitações e recomendações para pesquisas 
futuras 

CAPÍTULO 1 
Introdução 

CAPÍTULO 2 
Revisão Teórica 

CAPÍTULO 3 
Aspectos Metodológicos 

CAPÍTULO 4 
Estudos de Caso 

CAPÍTULO 5 
Apresentação de 

Resultados e Discussão

CAPÍTULO 6 
Conclusão 



 
 

 

5 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A Economia Criativa e suas Principais Características 

A criatividade é uma capacidade inata do ser humano de criar ideias e maneiras de pensar que 

sejam diferentes das já existentes. Independente da origem da criatividade humana (seja ela 

via talento, treinamento ou educação), seu desenvolvimento está se tornando cada vez mais 

essencial em um mundo cada vez mais globalizado e com acesso mais fácil ao conhecimento. 

A maneira pela qual é possível transportar a criatividade individual para a esfera econômica 

se encontra na combinação de capacidade criativa com capacidade técnica, ou seja, o uso da 

criatividade para geração de produtos e serviços inovadores combinado com o conhecimento 

técnico de empreendedorismo para materialização da ideia e da sua contrapartida (PMSEIC, 

2005; CAVES, 2003). 

É com base nesse aspecto que o termo Economia Criativa foi criado na Austrália e 

posteriormente desenvolvido na Inglaterra na década de 1990. A economia criativa então 

abrange empresas que possuem suas origens na criatividade, habilidade e talento e que são 

capazes de usar a exploração da propriedade intelectual como motrizes para a criação de 

riqueza e trabalho, o impacto dos seus bens e serviços em setores correlatos, e também suas 

influências como agentes de mudanças sociais, políticas e educacionais na sociedade que 

fazem parte (BLYTHE, 2001). 

A economia criativa então é a fatia da economia que abrange indústrias criativas em 

segmentos específicos. No tocante aos segmentos, a categorização inicial da economia 

criativa foi criada na Austrália e se divide em seis pilares: 1) produção e publicação literária e 

mídia impressa; 2) arquitetura, artes visuais e design; 3) propaganda, design gráfico e 

marketing; 4) filme, televisão e softwares de entretenimento; 5) artes performáticas; 6) 

composição e produção musical. Os limites entre as categorias e a classificação de empresas 

são assuntos delicados e passíveis de discussão, tendo em vista que há uma imensidão de 

empresas que se caracterizam como criativas, mas não necessariamente se encaixam em 

alguma categoria, enquanto há categorizações que focam em setores específicos e não são 

capazes de agrupar empresas diversas (PMSEIC, 2005). 

Ainda de acordo com o Departamento, o que rege a aglomeração de empresas no setor de 

economia criativa é a combinação de criatividade individual, capital intelectual e agregação 

de valor em produtos ou serviços personalizados. Não somente nos aspectos internos à 

empresa, os setores que estão inseridos na economia criativa normalmente são compostos por 

muitas empresas de pequeno porte e poucas de grande porte. Outra característica da economia 
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criativa é sua força de trabalho, que tende a ser jovem, autônoma e dona de negócios próprios. 

Os traços comuns da economia criativa não se limitam ao tamanho da empresa ou à faixa 

etária, mas sim a um estilo de vida alternativo ao padrão da sociedade, à procura de 

independência e à busca por uma qualidade de vida elevada (NICOLACI-DA-COSTA, 2011). 

Outra característica da economia criativa que possui destaque nas pesquisas é a importância 

dos três Ts de Richard Florida (2003). Apesar de dividir opiniões a respeito da ênfase dada em 

seu estudo, o autor afirma que a chave para o entendimento da formação econômica galgada 

na criatividade está na abordagem do Talento, Tecnologia e Tolerância. Os três pilares do 

desenvolvimento da economia criativa são considerados por Florida como relevantes que as 

cidades e países devem possuir para acompanhar o desenvolvimento da economia criativa. 

Primeiramente há o Talento, definido por Florida (2003) como pessoas que possuem título de 

bacharel ou superior. Diretamente relacionado ao nível de escolaridade da população, o Talent 

Index – índice criado por Florida que apresenta um ranking das regiões que possuem maior 

nível educacional – mostra forte correlação da presença da força de trabalho com centros de 

tecnologia, inovação e indústrias de alta tecnologia, tendo em vista que os trabalhadores 

criativos tendem a ter maiores níveis de educação. É possível observar que as regiões com 

alto índice de força de trabalho possuem alta infraestrutura de ensino, ou seja, são regiões 

fomentadas para formar indivíduos com alto nível de escolaridade. 

Ainda sobre mão de obra qualificada, Murteira e Branquinho (1970) afirmam setores 

específicos de uma economia que são capazes de absorver mão de obra qualificada e 

abundante são mais propícios ao desenvolvimento. Já Becker (1994) enfatiza a importância da 

educação no desenvolvimento econômico, afirmando que ao passo que o nível de escolaridade 

de uma população aumenta, o índice de conhecimento técnico também aumenta e 

consequentemente a capacidade da população de realizar atividades que geram 

desenvolvimento econômico. 

Em seguida há o fator Tecnologia, definido como a convergência entre inovação de produtos 

e serviços e alta tecnologia em uma região. Por ambos os fatores serem protagonistas no 

desenvolvimento de empresas e países, regiões como Vale do Silício, Ann Arbor e Boulder se 

tornaram polos de desenvolvimento de tecnologia que recebem constantes incentivos 

governamentais. As regiões consideradas polos tecnológicos atraem incentivos 

governamentais, empresas interessadas em captar tecnologia dos clusters existentes e caça 

talentos milionários, grandes imãs de trabalhadores criativos, principalmente os ligados a 

tecnologia, softwares e inovação. 
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O mesmo raciocínio pode ser encontrado no trabalho de Achyles da Costa (2006), que afirma 

a importância do conhecimento e da inovação serem fomentadas pelos governos para 

potencializar a capacidade econômica de um país e sua competitividade global. Em relação à 

competitividade, Albuquerque (1998) afirma que a otimização das empresas e a existência de 

incentivos por parte do governo fazem com que um país seja atraente para investimentos 

internacionais e aumente sua competitividade global. 

O terceiro fator citado por Florida é o da Tolerância. Florida (2003) o define como o nível de 

abertura, inclusão e diversidade que uma região possui em relação a diferenças étnicas, raciais 

e de orientação sexual. As estruturas regulatória e normativa têm papel importante no nível de 

diversidade de uma região, o que também é um fator a ser sublinhado na atração de 

trabalhadores criativos, pois “um lugar que recebe a comunidade gay recebe todos os tipos de 

pessoas” (FLORIDA, 2003, p. 13). 

Em estudos empíricos que envolvem o aspecto da Tolerância, Bayliss (2007) realizou uma 

análise do impacto da diversidade em Copenhagem, Yue (2007) realizou a análise em 

Singapura e Durmaz e Yigitcanlar (2010) também realizaram uma análise empírica em 

Istambul e Londres. Os resultados das pesquisas empíricas confirmaram a relevância da 

diversidade étnica e sexual no desenvolvimento econômico, de acordo com as afirmações 

supracitadas.  

Dois estudos empíricos brasileiros foram realizados em relação aos três Ts: Bianchi e Borini 

(2013) analisaram a influência em 62 países através das suas respectivas balanças de 

pagamento, e Bianchi, Borini e Ogasavara (2014) analisaram a influência de instituições 

regulatórias, normativas e cognitivas na balança de pagamento de 55 países. Ambos os 

estudos confirmaram a influência da Tecnologia e da Tolerância, porém tiveram o Talento 

como não significante em ambos os resultados.  

Todavia, há uma divisão de pesquisadores em relação à credibilidade das afirmações de 

Florida. Glaeser (2007) questiona a importância dada por Florida às minorias e afirma que o 

desenvolvimento econômico depende primordialmente de mão de obra qualificada. Clark 

(2003) também questiona os dados e a metodologia utilizados por Florida, principalmente 

sobre a correlação entre a presença de gays e de mão de obra qualificada em uma região. Peck 

(2005) também questiona os dados e a metodologia apresentados pelo autor, além de apontar 

suas afirmações como elitistas e questionar os motivadores de mobilidade urbana 

apresentados. 
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Como observado anteriormente, a economia criativa abrange uma série de indústrias e 

empresas dos mais diferentes tamanhos e tipos. Scott (1997) afirma que o século XXI é palco 

de uma transformação nos padrões produtivos mundiais, onde os aspectos culturais, criativos 

e econômicos estão cada vez mais próximos. Tendo em vista tal convergência, não é possível 

padronizar a economia criativa em um único resultado da criatividade, pois tanto sua origem 

como seus frutos variam de acordo com os indivíduos e empresas envolvidos. As indústrias 

criativas então podem ser divididas em três tipos: tradicionais, de serviços e híbridas.  

As indústrias tradicionais se preocupam na transformação de matérias primas físicas em 

produtos igualmente tangíveis, fazendo uso da criatividade principalmente no momento de 

planejamento e design, a exemplo dos setores relacionados de moda e joalheria. Já indústrias 

de serviços não se atêm a aspectos tangíveis, e sim envolvem o uso da criatividade para 

produção de serviços personalizados, como serviços de turismo e propaganda.  Por outro lado, 

as indústrias híbridas utilizam aspectos tangíveis para comercialização do serviço, porém o 

uso da criatividade para sua produção e viabilização é essencial, como nas indústrias de 

música e cinema (SCOTT, 1997). 

 

2.1.1. Cidade Criativa e Classe Criativa 

Os conceitos de classe criativa e cidade criativa estão intrinsecamente ligados, pois por haver 

convergência nos estilos da força de trabalho, as empresas e funcionários criativos tendem a 

se aglomerarem em regiões específicas. Por, em sua maioria, serem flexíveis e pequenas, as 

empresas da economia criativa se juntam em polos de criatividade em regiões onde há 

atratividade da mão de obra criativa e relacionamento com um ambiente composto por outras 

empresas criativas. 

Florida (2003) diz que as características da classe criativa são diferentes de trabalhadores de 

organizações industriais padrão. Essas diferenças fazem com que as cidades se preocupem em 

adaptar o ambiente para atrair força de trabalho criativa e negócios criativos, consideradas 

importantes fontes de vantagem competitiva para empresas, cidades e países. Principalmente 

em relação à importância da qualidade de vida, conectividade, independência e estilo de vida, 

a classe criativa é considerada a propulsora da indústria criativa e é influenciada pelo 

ambiente em que se encontra, ou seja, a região em que os indivíduos moram.  

Essas diferenças nas necessidades fazem com que as localidades se atentem à adaptação do 

ambiente a fim de atrair mão de obra criativa, empresas criativas e consequentemente criar 

clusters criativos, considerados importante fonte de vantagem competitiva para as empresas, 

cidades e países, como nas cidades de Londres, Paris, Shanghai e México de acordo com a 
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UNCTAD (2010). A aglomeração de trabalhadores criativos em clusters, de acordo com Scott 

(2004), traz benefícios tanto para as empresas, cidades, cidadãos e indústrias que são 

relacionadas ao cluster, principalmente no aspecto de melhorar a eficiência e promover um 

desenvolvimento sustentável, levantado por Porter (1990). 

Apesar de a economia criativa e seus conceitos correlatos ainda não terem definições 

amplamente aceitas no meio acadêmico, Wyszormirski (2004) criou um diagrama que pode 

ser observado na Figura 2.1 e ilustra como se dá a dinâmica entre a classe criativa, as 

indústrias criativas e outros fatores que a influenciam. 

 

Figura 2.1 – Diagrama da Economia Criativa de Wyszormirski 
 

 

Fonte: WYSZORMIRSKI, 2004, p. 14 (tradução livre pelo autor). 

 

É possível observar na Figura 2.1 que o núcleo da economia criativa se encontra na classe 

criativa, ou seja, na força de trabalho tanto de artistas como de administradores e técnicos que 

estão envolvidos em transformar a criatividade em valor. Já na esfera mais abrangente se 

encontram as indústrias criativas cujas categorizações variam de acordo com o autor, 
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enquanto a esfera macro é dividida em três partes: a estrutura a montante da produção 

(pesquisa e desenvolvimento, financiamento, treinamento), a estrutura a jusante da produção 

(mídia, distribuição, parceiros) e a estrutura geral (políticas públicas, associações de classe, 

apoio governamental). 

Já em um estudo brasileiro, a FIRJAN (2008) dividiu a economia em três grandes áreas: o 

núcleo, áreas relacionadas e atividades de apoio. A Figura 2.2 ilustra como é realizada a 

divisão de acordo com a FIRJAN. 

 

Figura 2.2 – Diagrama da Economia Criativa de FIRJAN 
 

 

Fonte: adaptado de FIRJAN, 2008, p. 14. 

 

O núcleo é referente às indústrias criativas citadas anteriormente no capítulo (arquitetura, 

propaganda, cinema, entre outros), ou seja, são os ramos onde as empresas criativas se 

encontram e monetizam a criatividade. As áreas relacionadas são segmentos da economia que 

de alguma forma estão relacionadas às indústrias criativas por meio do fornecimento de 

produtos ou serviços essenciais para o desenvolvimento do núcleo. Já as atividades de apoio 

oferecem produtos e serviços de uma maneira indireta, como capacitação técnica, 

infraestrutura e crédito financeiro. 

Ambas as sistematizações mencionadas acima dividem as áreas da economia criativa, porém é 

possível observar que o fazem de maneira diferente. Apesar das diferenças, um aspecto em 

Atividades de 
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Áreas 
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comum deve ser observado que corrobora com a mencionada importância dos conceitos 

apresentados na seção: a importância da classe criativa e do ambiente para o desenvolvimento 

da economia criativa em uma dada região. 

 

2.1.2. A Economia Criativa no Brasil 

A relevância da economia criativa na economia brasileira começou a ser notada a partir da 

década de 2000, acompanhando a onda mundial de visibilidade da área. Um dos pontos altos 

que possibilitou a inserção da economia criativa em debates políticos e econômicos foi a 

indicação da brasileira Edna dos Santos-Duisenberg no ano de 2011 para Chefe do Programa 

de Economia Criativa das Nações Unidas, cargo mais alto relacionado ao desenvolvimento da 

economia criativa no mundo (COSTA e SOUZA-SANTOS, 2011). 

No viés governamental, também é possível observar a inserção da economia criativa nos 

projetos da APEX e a criação da Federação Nacional de Economia Criativa (FNEC), além de 

projetos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do SEBRAE. Há também 

grupos e eventos organizados com o intuito de disseminar o conhecimento sobre economia 

criativa, como a Cidade do Conhecimento, grupo de pesquisas da Universidade de São Paulo 

e o Seminário Internacional de Clusters Criativos (SEMINÁRIO DE CLUSTERS 

CRIATIVOS, 2013).  

Em relação a análises quantitativas, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

(FIRJAN) realiza estudos de mapeamento da economia criativa no Brasil que possibilitam 

observar a grandeza da participação da economia criativa na economia brasileira. Na sua 

última pesquisa, publicada em 2012 e referente aos valores de 2011, o núcleo criativo 

brasileiro (ou seja, especificamente as indústrias criativas) representa 2,7% do PIB, enquanto 

a soma das três áreas (núcleo, áreas relacionadas e atividades de apoio) representam 18% do 

PIB brasileiro. Em relação a número de empresas, o núcleo é formado por 243 mil empresas, 

enquanto todas as áreas movimentam mais de dois milhões de empresas brasileiras (FIRJAN, 

2012, p. 7). 

O último ponto quantitativo a ser destacado é a relevância da economia criativa no Brasil em 

relação ao resto do mundo. O  núcleo criativo brasileiro é o quinto mais participativo do 

mundo, colocando o Brasil como um dos maiores produtores de criatividade do mundo, atrás 

apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha, respectivamente. 

Apesar da importância crescente e promissora da economia criativa para a economia 

brasileira, ainda há alguns desafios que o Brasil deve enfrentar para que a economia criativa 

possa florescer efetivamente. O primeiro ponto a ser destacado é a pouca disseminação do 
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assunto no meio acadêmico, e por consequência uma produção científica inexpressiva sobre o 

assunto. 

Não obstante à pouca produção científica, Leitão (2011) identifica quatro desafios para o 

Brasil, sendo eles: 1) Ausência de pesquisas que abordem a economia criativa como uma área 

abrangente ao invés de estudos de uma empresa de uma indústria específica; 2) Falta de 

estímulo ao fomento de investimentos em empreendedores criativos e em redes de 

conhecimento; 3) Baixo investimento na formação de indivíduos que atuam nas três grandes 

áreas da economia criativa, principalmente no tocante a gestão, mercado e conhecimentos 

técnicos; e 4) Problemas na infraestrutura, responsável pelo fluxo de bens e serviços entre 

indústrias criativas. 

Considerando os pontos supracitados, Simon Evans, diretor do Creative Clusters Conference 

and Network (Reino Unido), durante sua participação no Seminário Internacional de Clusters 

Criativos em São Paulo (2013), destacou cinco pontos chave que podem ser trabalhados para 

o desenvolvimento da economia criativa: 1) Articulação da visão do futuro; 2) Criação de 

regras e normas coerentes; 3) Oferta de recursos necessários; 4) Criação de um ambiente onde 

as pessoas criativas possam florescer; 5) Preparação da sociedade para ser aberta, criativa, 

consciente e comunicativa (EVANS, 2013). 

Segundo Evans (2013), os governos podem nortear o desenvolvimento da economia, criando 

caminhos pelos quais as empresas e sociedades podem percorrer para alcançar resultados 

positivos. Esse caminho é ainda mais relevante na economia criativa, pois engloba não 

somente o apoio ao desenvolvimento, e sim a instrução e guia em relação a um tema recente. 

Já no viés prático, os governos também podem balizar as ações dos agentes domésticos, 

criando regras e normas que sejam coerentes e potencializem o desenvolvimento da economia 

criativa, ou seja, criando um ambiente institucional propício. 

No aspecto cultural, os governos também podem exercer uma participação relevante na oferta 

de um ambiente propício para o desenvolvimento de pessoas criativas. Os trabalhadores 

criativos não são formados somente por uma boa educação, e sim pela conciliação dessa 

educação com um convívio social agradável, experiências e troca de conhecimento entre 

pessoas diferentes. Com o governo oferecendo um ambiente onde um trabalhador criativo 

encontra essas características, tanto suas ideias como a monetização florescem naturalmente 

(EVANS, 2013). 

Por outro lado, o comportamento da sociedade também influencia o ambiente favorável, então 

há meios pelos quais os governos podem preparar, em longo prazo, uma sociedade que receba 

a classe criativa. A abordagem de assuntos sensíveis à população, por parte do governo ao 
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longo do período de formação dos cidadãos também é relevante para alcançar uma sociedade 

aberta, criativa, consciente e comunicativa (EVANS, 2013).  

A Unesco (2010, p. 262) também elaborou um documento que sugere ações governamentais 

em três níveis: o nível micro, que consiste em estudar o impacto das indústrias criativas na 

economia e também em amparar pequenas e médias empresas; o nível meso, que envolve a 

comparação das indústrias criativas em relação a outras indústrias da economia para 

constatação da sua importância; e o nível macro, que se refere à criação de instrumentos que 

enfatizam e resguardam a identidade cultural dos países (UNCTAD, 2010). 

Um exemplo de aplicação das sugestões elencadas acima é da província de Nova Scotia, 

Canadá. O JobsHere Strategy, é um projeto governamental com o objetivo de criar uma 

economia menos vulnerável e voltada para o futuro. As prioridades destacadas pelo projeto 

são: aprender as habilidades certas para bons trabalhos; desenvolver a economia através da 

inovação; e ajudar empresas a serem mais competitivas internacionalmente. Não somente o 

projeto JobsHere, em 2011 o premiê Darrel Dexter também divulgou um plano de cinco 

pontos para priorizar a capacidade criativa de Nova Scotia (NOVA SCOTIA, 2012). 

 

2.1.3.  O Setor de Arquitetura no Brasil 

A origem da palavra arquitetura remete ao grego αρχή [arkhé] que significa ‘principal’ e 

τέχνη [tékhton], que significa ‘construção’. Arquitetura então se refere à técnica de projetar 

um ambiente que será habitado pelo homem, seja para trabalho, lazer, moradia ou outra 

finalidade. Com base em diversas disciplinas como matemática, ciências sociais, política, 

história e cultura, o arquiteto é conhecido pela arte de edificar e desde a antiguidade é 

responsável pelas formas das cidades, criação de monumentos e urbanização de regiões 

(OLIVEIRA, 2013). 

O setor de arquitetura como uma das indústrias criativas é o mais expressivo em termos 

quantitativos. Envolvendo as três grandes áreas, a indústria de arquitetura engloba 833 mil 

empresas, sendo que 28 mil estão concentradas apenas no núcleo criativo. Também entre o 

núcleo criativo de arquitetura, os serviços de arquitetura são as atividades que possuem o 

maior número de empresas, com nove mil. 

No quesito empregabilidade, a indústria de arquitetura também fica em primeiro lugar em 

meio às indústrias criativas, seja no núcleo, com 230 mil trabalhadores, seja nas três grandes 

áreas, com 2,7 milhões de trabalhadores. A indústria também é a segunda mais bem 

remunerada da economia criativa brasileira, com uma renda média mensal de R$ 7.517 
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enquanto a renda média mensal do trabalhador brasileiro é de R$ 1.733 e a média do 

trabalhador da economia criativa é de R$ 4.693 (FIRJAN, 2012, p. 17). 

Em relação à distribuição geográfica de arquitetos no Brasil, 58% se encontram na região 

sudeste, 18% se encontram na região sul, 14% se encontram na região nordeste, 6% se 

encontram na região Centro-Oeste e 4% se encontram na região norte (OLIVEIRA, 2013, p. 

10). O Brasil é o quarto maior exportador de serviços de arquitetura do mundo, sendo que em 

2012 o setor de arquitetura, engenharia e outros serviços técnicos (ou seja, as três grandes 

áreas da indústria de arquitetura) exportou o montante de US$ 8.944.835.866 e importou o 

montante de US$ 4.704.010.689, ou seja, um superávit de US$ 4.240.825.177 (dados da 

United Nations Service Trade Statistics Database). 

Os dados referentes ao setor de arquitetura no Brasil apresentados ilustram a relevância do 

setor tanto para a economia brasileira como seu lugar de destaque quando inserido na 

economia criativa. A arquitetura se destaca entre as indústrias criativas como a mais relevante, 

que gera mais riqueza e que mais cresce anualmente, alcançando inclusive um crescimento 

mundial de 20,9% ao ano, acima da média da economia criativa (UNCTAD, 2010, p. 284). 

 

2.2.  Modos de Entrada 

As empresas analisadas neste trabalho são observadas de acordo com seus modos de entrada 

em mercados internacionais, pois oferecem serviços e possuem características que as diferem 

de empresas de manufatura abordadas nas teorias de internacionalização de empresas, seja na 

escola econômica, seja na comportamental. 

Coviello e Martin (1999) alegam que a internacionalização de serviços é variável e envolve 

grandes diferenças entre os tipos de empresas (desde hard services a soft services, como 

classifica Erramilli, 1990), o que impossibilita a aplicação direta de alguma teoria de 

internacionalização de empresas.  

Johanson e Vahlne (1990) destacaram que as teorias de internacionalização não são 

diretamente aplicáveis a empresas de serviços, sendo necessária uma análise contextual da 

empresa para observar se há coerência na aplicação de uma teoria de internacionalização de 

empresas em uma empresa de serviços. 

Os modos de entrada em mercados internacionais são divididos em três categorias de acordo 

com o nível de envolvimento e controle entre a empresa e o mercado alvo. O modo de entrada 

mais simples e que envolve menos riscos é o por exportação (direta, indireta ou cooperativa), 

enquanto o modo contratual envolve maior comprometimento da empresa (licenciamento, 

franquia e aliança/parceria). Já o modo por investimento (greenfield, fusão, aquisição e joint 
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venture) envolve além de mais riscos e comprometimento, um investimento direto da 

empresa, ou seja, participação do seu capital (PENG, 2008). 

Apesar de haver diversos autores que dividem os modos de entrada de maneira diferente, a 

seção apresentada se limita a uma divisão a partir de Peng (2008), Root (1994) e Cavusgil 

(2010) como ilustrada na Figura 2.3 e que será explorada a seguir. 

 
Figura 2.3 – Modos de Entrada 
 

 

Fonte: adaptado de PENG, 2008; ROOT, 1994 e CAVUSGIL, 2010. 

 

2.2.1. Internacionalização por Exportação 

A internacionalização via exportação é o modo de entrada mais simples em um mercado 

internacional. A exportação é amplamente utilizada em empresas de pequeno porte, onde o 

produto final é produzido fora do país de destino e posteriormente enviado a ele. Uma 

empresa que exporta seus produtos possui vantagens de baixo investimento e baixos riscos, 

porém mantém baixo controle dos seus produtos no mercado alvo (ROOT, 1994). 

A exportação possui três modalidades principais: a direta, indireta e cooperativa. A 

exportação direta é realizada por meio de uma rede própria de distribuição, seja pelo 

departamento próprio da empresa exportadora, seja por meio de uma subsidiária exterior de 

vendas, por meio de escritórios comerciais no mercado alvo, entre outros. As vantagens da 

exportação direta são um melhor conhecimento do mercado, mais flexibilidade para 

adaptações e maior controle sobre a operação. Por outro lado a exportação direta requer maior 
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alocação de recursos gerenciais, definição do alinhamento de marketing do produto e os 

trâmites logísticos para distribuição do produto (GARRIDO et al, 2013). 

Já a exportação indireta acontece quando a empresa utiliza agentes intermediários domésticos 

para realizar o envio dos produtos, como agentes de exportação, distribuidores locais e 

trading companies. A exportação indireta é o modo de entrada que requer menor investimento 

de recursos e apresenta baixo risco, porém a empresa passa por dificuldades no controle da 

estratégia de marketing e da mantença da marca original no momento de distribuição no 

mercado alvo. A exportação cooperativa permite que a empresa exportadora tenha controle 

mediano sobre as operações realizadas no exterior, mas sem a necessidade de investimento 

como na exportação direta com uma distribuição própria. Exemplo de exportações 

cooperativas é a exportação casada, principalmente em relação aos canais de distribuição, e os 

consórcios/cooperativas (TANURE e DUARTE, 2006). 

 

2.2.2. Internacionalização por Contrato 

A internacionalização por contrato representa uma associação de longo prazo não patrimonial 

entre uma empresa doméstica e uma empresa no mercado alvo. Não somente focada nos bens, 

a internacionalização por contrato também envolve transferência de tecnologia e capacidade 

humana entre a empresa doméstica e o parceiro internacional. Os três tipos de 

internacionalização por contrato analisados são o licenciamento, franquia e aliança/parceria 

(TANURE e DUARTE, 2006). 

O licenciamento é uma transação contratual entre a licenciadora, que envia para o parceiro 

internacional o direito de uso da sua propriedade intelectual (como uso da marca, know how e 

patentes), e a licenciada, que se compromete, em contrapartida, a pagar royalties à 

licenciadora (ou outra forma de compensação). O atrativo do licenciamento é, além de não 

demandar comprometimento de recursos, ter a capacidade de contornar barreiras a importação 

e reduzir exposição à instabilidade política do mercado estrangeiro. Por outro lado, o 

licenciamento pode resultar em receitas pequenas, baixo comprometimento da licenciada com 

a mantença da marca (gerando prejuízo de imagem) e o risco da licenciadora perder controle 

sobre seus ativos intangíveis e a licenciada tornar-se uma concorrente (ROOT, 1994). 

Já a entrada em mercados estrangeiros via franquia acontece quando uma empresa possui 

conhecimento de produção ou distribuição de um produto ou serviço específico (com uma 

marca conceituada, por exemplo) e cede a outra empresa o direito de distribuir seus produtos 

ou serviços em determinada região por um período determinado. Sendo uma forma mais 

ampla de licenciamento, em geral a franqueadora oferece suporte de marketing e 
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gerenciamento geral à franqueada. A franqueada tem a vantagem de usar o conceito do 

negócio e a marca registrada da franqueadora, enquanto a mesma expande seu negócio com 

investimento baixo. Por outro lado, o potencial de receitas da franqueadora é uma fração do 

que poderia ser obtido em um investimento direto, além da dificuldade de controle da 

franqueada e possíveis divergências culturais (ROOT, 1994; TANURE e DUARTE, 2006). 

O terceiro tipo de internacionalização por contrato, alianças e parcerias, possui uma série de 

variações, dependendo do segmento das empresas envolvidas e dos objetivos comuns. 

Alianças e parcerias podem ser formadas entre empresas de países diferentes para aperfeiçoar 

o uso dos canais de distribuição, para facilitar a entrada de uma empresa em um mercado com 

altas barreiras tarifárias ou não tarifárias, além de haver a possibilidade de uma estrutura 

vertical ou horizontal entre as empresas envolvidas. Apesar de haver vantagens como a 

redução de barreiras para internacionalização e o uso do esforço conjunto para diluir o 

montante de recursos investidos, a incerteza na idoneidade da empresa parceira e do 

cumprimento de questões contratuais se mostram como desvantagens (TANURE e DUARTE, 

2006). 

 

2.2.3. Internacionalização por Investimento Direto  

O modo de entrada via investimento é o nível mais alto de comprometimento de uma empresa 

no momento de internacionalização, pois envolve a construção de propriedade de plantas de 

manufatura ou outras unidades de produção nos mercados-alvo, ou seja, subsidiárias. O 

investimento direto pode ser realizado por meio de propriedade exclusiva - com uma nova 

planta ou a aquisição de uma existente – ou por meio de joint ventures (GARRIDO et al, 

2013). 

O investimento conhecido como greenfield é o estabelecimento de uma nova unidade 

produtiva no exterior por uma empresa nacional, ou seja, a construção de uma subsidiária 

voltada para a produção ou pesquisa utilizando exclusivamente recursos da empresa nacional. 

O greenfield é utilizado por empresas que possuem um setor de pesquisa e desenvolvimento 

intensivo e com alto valor agregado porque há controle total sobre a subsidiária e a mesma é 

moldada de acordo com os interesses da matriz. Por outro lado, a necessidade de alto 

investimento de recursos e de transferência de conhecimento, treinamento de colaboradores e 

trânsito de funcionários expatriados faz com que o greenfield seja uma estratégia delicada e 

arriscada (BROUTHERS e BROUTHERS, 2000). 

Já a fusão e aquisição envolve o investimento direto da empresa nacional em relação direta 

com uma empresa no mercado alvo. Diferente do greenfield, fusões e aquisições envolvem a 
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compra de uma marca ou de ativos de uma empresa já estabelecida no exterior, seja ela 

parcial (fusão), seja total (aquisição). Por meio dessa estratégia há uma inserção mais rápida 

no mercado alvo, fazendo uso da estrutura, know how e conhecimento gerencial já ofertados 

pela empresa estrangeira e otimizando o tempo de retorno do investimento, porém a matriz 

possui menos controle sobre a subsidiária. Um obstáculo que tal estratégia enfrenta é a 

possibilidade de existência de políticas públicas rígidas no mercado alvo referente a 

monopólios e existência equilibrada de empresas concorrentes (TANURE e DUARTE, 2006). 

A joint venture é a estratégia de compartilhamento de um investimento internacional com um 

sócio local, ou seja, a subsidiária possui propriedade e controle compartilhados entre duas ou 

mais empresas, sendo que pelo menos uma delas deve estar sediada em país distinto de onde 

está a operação. A participação dos sócios varia de acordo com seus interesses e alocação e 

recursos, seja majoritário, minoritário ou igualitário. Entre as estratégias de 

internacionalização por investimento direto, a joint venture se destaca pela menor necessidade 

de alocação de recursos e o compartilhamento de riscos, além da possibilidade de absorção de 

conhecimento de mercado e de transferência mútua de know how entre as empresas. Em 

compensação há o risco de conflito de interesses entre os sócios, a incerteza da idoneidade e a 

vazão de conhecimento da empresa, também com possibilidade de criação de um novo 

concorrente (ROOT, 1994). 

 

2.3. Ambiente Institucional 

A área de gestão estratégica, por ser estudada há aproximadamente 30 anos, se encontra em 

uma contínua fase de adaptação. Por conta do rápido desenvolvimento da economia, 

potencializado pela emergência de meios de comunicação mais eficientes, é possível observar 

o constante surgimento de agentes influenciadores nas estratégias empresariais. 

Na década de 1980, época de surgimento da gestão estratégica como área de estudos, Michael 

Porter foi o propulsor da vertente que analisa a influência da indústria na tomada de decisões 

empresariais, denominada visão baseada na indústria (industry-based view). A visão de Porter 

foi originada por conta da avançada indústria americana e seus padrões de comportamento em 

relação a competitividade no mercado (NARAYANAN et FAHEY, 2005). 

Com a reprodução de estudos sobre o tema, a área foi se adaptando de acordo com o ambiente 

em que está inserida, gerando assim uma nova fase de adaptação da gestão estratégica, 

representada por James Barney e considerando não somente a indústria como fator relevante, 

mas sim a existência e busca por recursos para desenvolvimento das indústrias. A 

preponderância dos recursos na literatura sobre gestão estratégica é considerada a segunda 
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fase de crescimento da área, denominada visão baseada em recursos (resource-based view) 

(PRIEM et BUTLER, 2001). 

Na década de 1990 a literatura sobre gestão estratégica passou por outra adaptação, já que o 

contexto em que a empresa e seus tomadores de decisão estão inseridos não eram tidos como 

relevantes. Com sua gênese nas ciências sociais, a visão baseada em instituições (intitution-

based view) – ou institucionalismo – surgiu com o objetivo de suprir as lacunas criticadas nas 

visões anteriores: a preocupação com o ambiente (PENG, 2002). 

Sobre o terceiro pilar da literatura de gestão estratégica, três autores se destacam: North 

(1990), que dividiu as instituições em formais e informais; Scott (1995), que complementou a 

visão de North e criou três categorias para as instituições, sendo elas coercitiva, normativa e 

cognitiva (NORTH, 1990 et SCOTT, 1995 apud SOUZA, 2012). Já Peng (2009) se 

preocupou em integrar as obras de North e Scott para solidificar o institucionalismo e 

desenvolver uma classificação que não descarte o esforço dos outros autores, mas que ao 

mesmo tempo organize a área de estudos. A obra de Peng sugere que a visão institucional é 

complementar às duas visões anteriores, formando o “terceiro pé”, que inclusive deu nome ao 

seu artigo “The Institution-Based View as a Third Leg for a Strategy Tripod” (PENG et al, 

2009). 

Há também divergências quanto às definições de instituições da abordagem institucionalista. 

North (1990), apoiado em uma ótica econômica, define as instituições como “o conjunto de 

restrições das interações humanas”, enquanto Scott (1995), com uma vertente sociológica, as 

define como “as estruturas e atividades reguladoras, normativas e cognitivas que provêm 

estabilidade e significado ao comportamento social”. Já no relatório anual do Banco Mundial 

(1999), as instituições foram definidas como o conjunto formal e informal de regras e as 

interações dos participantes no desenvolvimento econômico. 

Uma característica que destaca a visão institucional é que a tomada de decisão não é vista 

como influenciada exclusivamente pela competitividade da indústria ou pelos recursos 

disponíveis. O contexto no qual o tomador de decisão está inserido, ou seja, a interação 

dinâmica entre o ambiente institucional e a situação da empresa, reflete nas escolhas 

estratégicas da empresa (PENG, 2009). 

As instituições exercem um papel de norteadoras das decisões empresariais, onde o tomador 

de decisões é capaz de identificar os limites da legitimidade das suas ações, reduzindo a 

incerteza de uma decisão estratégica. As empresas, por outro lado, interagem com as 

fronteiras impostas pelas instituições a partir do momento que fazem uso das mesmas para 

buscar seus interesses de uma maneira legítima e racional. Segundo Scott (1995), os limites 
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para uma decisão estratégica de uma empresa são desenhados por meio de três fatores: 1) 

conveniência, nas instituições coercitivas; 2) compromisso social, nas instituições normativas; 

3) valores dados como certos (taken-for-granted basis), nas instituições cognitivas. 

Apesar das instituições coercitivas – ou formais – serem mais facilmente observadas, Peng 

(2009) propõe que, a partir do momento que tais instituições forem fracas ou insuficientes 

para reduzir a incerteza da tomada de decisões, as instituições normativas e cognitivas – ou 

informais – passam a ter um papel relevante na condução das empresas em um dado contexto. 

O autor também afirma que, apesar dessa visão ser mais utilizada em economias emergentes, 

nem todas as economias desenvolvidas possuem instituições formais que sejam capazes de 

limitar o contexto institucional, lacuna pela qual as instituições informais tendem a se 

difundir. 

A visão institucional, com raízes nas ciências sociais, trouxe então uma nova ótica para a área 

de gestão estratégica. Chamando a atenção para questões até então não abordadas, o 

institucionalismo agrega os fatores mais relevantes das visões anteriores e aborda o que é 

criticado nas mesmas: a falta do foco no papel das instituições na gestão estratégica 

empresarial. Apesar das divergências no tocante a abordagem e definições, há um ponto de 

convergência entre os principais autores do institucionalismo: as instituições devem ser 

consideradas na análise dos processos de tomada de decisão. 

 

2.4.  Instituições Brasileiras de Fomento à Economia Criativa 

A partir do ano de 2010 entidades brasileiras públicas e privadas começaram a voltar suas 

atenções à importância da economia criativa no desenvolvimento econômico, social e cultural 

do Brasil. Seguindo a onda mundial, atualmente o Brasil conta com instituições em fase de 

consolidação responsáveis por projetos relevantes para o fomento da economia criativa. 

Muitos dos projetos em andamento são relacionados à compreensão de pontos cruciais e 

criação de políticas públicas de fomento à economia criativa, fenômeno observado também na 

produção científica sobre o assunto (BIANCHI e ROSSI, 2013). 

 

2.4.1. FecomércioSP 

A FecomércioSP, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São 

Paulo, é uma associação de classe sindical brasileira que tem por objetivo incentivar o 

desenvolvimento sustentável do comércio de bens, serviços e do turismo no estado de São 

Paulo. Fundada em 1938, atualmente é formada por 154 sindicatos estabelecidos no estado de 
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São Paulo que são responsáveis por 4% do PIB brasileiro e 11% do PIB paulista, além de 

englobar mais de cinco milhões de empregos (FECOMERCIO, 2013a). 

A FecomércioSP atualmente é formada por 16 conselhos, cada um abrangendo um segmento 

específico do comércio de bens, serviços ou turismo. Os conselhos são divididos para 

abrangência desde setores tradicionais como pequena empresa, assuntos tributários e 

comércio varejista até setores em alta com o desenvolvimento tecnológico, como comércio 

eletrônico, tecnologia da informação e criatividade e inovação.  

O Conselho de Economia Criativa, atualmente chamado Conselho de Criatividade e Inovação, 

foi criado em 2010 em um evento chamado “A Economia Criativa e a Educação” como um 

reflexo à crescente importância e necessidade de compreensão do assunto para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. O objetivo do conselho é incentivar a 

inovação e criatividade em empresas e organizações criativas com o princípio da 

sustentabilidade e responsabilidade social para que a consciência do valor dos seus produtos e 

serviços gere competitividade no ambiente internacional. O conselho também preza pela 

diversidade de habilidades que promovem o debate e reflexão e geram conteúdo de aplicação 

prática no desenvolvimento da economia criativa. A FecomércioSP também promove eventos 

responsáveis pela produção de conhecimento conjunto sobre economia criativa, como o 

Seminário de Clusters Criativos e o Sampa Criativa em 2013 (FECOMERCIO, 2013b). 

 

2.4.2.  AsBEA, APEX e o Projeto Built by Brazil 

Especificamente em relação ao trabalho apresentado, é analisado o projeto da APEX nomeado 

Built by Brazil, que tem por objetivo fomentar a internacionalização do setor brasileiro de 

arquitetura e é resultado de uma parceria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (APEX) com a Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA). 

O primeiro agente do projeto é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos, parte do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) e fundado em 2003. A APEX oferece serviços e produtos para qualificação de 

exportação, promoção comercial, posicionamento no mercado e apoio a internacionalização e 

tem como objetivo principal fomentar a competitividade de empresas brasileiras por meio da 

internacionalização dos negócios e atração de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED). 

Atualmente a APEX apoia 13 mil empresas brasileiras que totalizam 81 setores da economia 

de produtos e serviços de médio e alto valor agregado. Em 2011 as empresas apoiadas pela 

APEX totalizaram 15,46% do valor total exportado pelo Brasil para mais de 200 mercados. A 

agência é dividida em seis grupos de ação: agronegócios, alimentos e bebidas, casa e 
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construção, economia criativa e serviços, máquinas e equipamentos, moda e tecnologia e 

saúde (APEX, 2013). 

O outro agente do projeto da APEX, Built by Brazil, é a Associação Brasileira dos Escritórios 

de Arquitetura (AsBEA). Com sua fundação em 1973, a AsBEA é uma associação de classe 

que tem por objetivo contribuir para a evolução da arquitetura e sua valorização no 

desenvolvimento urbano e melhoria da qualidade da construção civil do Brasil. 

 A associação conta atualmente com mais de 300 escritórios parceiros ao redor do Brasil e 

oferece participação em feiras, encontros e viagens de atualização profissional para seus 

filiados. Para o estímulo ao desenvolvimento dos profissionais associados, a AsBEA também 

promove debates, seminários, publicações e manuais de produção própria, além de um 

informativo com tiragem mensal de 20 mil exemplares e eventos que consolidam a integração 

entre a indústria, os associados e as construtoras (ASBEA, 2013). 

O então projeto chamado Built by Brazil, coordenado pela APEX e objeto de análise deste 

trabalho, é resultado de uma parceria entre um agente financiador, a APEX, e um agente de 

interlocução e viabilização, a AsBEA. O projeto foi criado em 2010 com o objetivo de 

construir um ambiente em que haja o desenvolvimento da cultura exportadora de escritórios 

de arquitetura, tanto pelo incentivo da presença de profissionais brasileiros no ambiente 

externo, como pelo fortalecimento da imagem da arquitetura brasileira ao redor do mundo 

(BUILT BY BRAZIL, 2013). 

Apesar de a AsBEA possuir mais de 300 escritórios associados, o projeto conta com oito 

escritórios participantes distribuídos entre Porto Alegre, Salvador e São Paulo: Borelli & 

Merigo Arquitetura e Urbanismo, Aflalo e Gasperini Arquitetos, Senzi Consultoria 

Luminotécnica LTDA., DMA Arquitetura e Projetos, Flávio Lembert Arquitetura, Stemmer 

Rodrigues Arquitetos Associados, Debiagi Arquitetos Urbanistas e Caramelo Arquitetos 

Associados LTDA. De acordo com informações oficiais do projeto, há quatro ações de 

trabalho que estão sendo desenvolvidas: promoção comercial, imagem, articulação 

institucional e de inteligência de mercado. 

A ação de promoção comercial e de negócios é voltada para a realização e promoção de 

rodadas de negócios, feiras e missões de prospecção comercial entre os escritórios de 

arquitetura participantes do projeto e o mercado brasileiro e internacional com o objetivo de 

promover as trocas comerciais e a abrangência dos mesmos. Já ação de imagem é 

desenvolvida para promover a visibilidade do projeto no mercado brasileiro e internacional 

por meio da criação do website do projeto, seu catálogo institucional, participação do projeto 
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em eventos que possuam mídia internacional e outras atividades que tenham como função 

difundir a existência e importância do Built by Brazil (BUILT BY BRAZIL, 2013). 

A ação de articulação institucional, por outro lado, é relacionada à interação entre o projeto, 

os escritórios de arquitetura e outras instituições para fomento à internacionalização da 

arquitetura brasileira. As ações de articulação envolvem reuniões para sinergia entre setores, 

reuniões ministeriais, com embaixadas, consulados, prefeituras e governos. A quarta ação, de 

inteligência de mercado, é voltada para o desenvolvimento e promoção de informação sobre o 

mercado e dados relevantes para exportação de serviços, como formação de um banco de 

dados sobre a arquitetura brasileira (BUILT BY BRAZIL, 2013). 

 

2.5.  Internacionalização da Economia Criativa  

Como explanado na seção voltada exclusivamente para a economia criativa, o termo foi 

cunhado na Austrália e desenvolvido na Inglaterra a partir década de 1990. A origem do 

termo deu-se na esfera governamental de ambos os países com o objetivo de incentivar o 

desenvolvimento econômico, motivo pelo qual grande parte da produção científica sobre 

economia criativa tem influência de políticas públicas (BLYTHE, 2001; PMSEIC, 2005).  

Se em comparação com outros temas, como internacionalização e negócios internacionais, a 

economia criativa é uma área nova que está em fase de desenvolvimento acadêmico e 

reconhecimento por parte de governos como fundamentais para o desenvolvimento 

econômico. De acordo com Bianchi e Rossi (2013), a produção científica de economia 

criativa é fundamentalmente voltada para dois assuntos: políticas públicas e cultura. 

A primeira vertente dos estudos de economia criativa, de políticas públicas, possui relevância 

dada sua origem supracitada. Os estudos da vertente são voltados para compreender quais 

ações e políticas podem ser projetadas e executadas para incentivar o crescimento da 

economia criativa, e sendo considerada fundamental na economia, também o crescimento 

econômico do país. Os artigos estão, em sua maioria, preocupados em delinear os pontos que 

devem ser incentivados pelo governo e suas consequências, principalmente em relação aos 

clusters criativos e as cidades criativas (BAYLISS, 2007; CHAPAIN e COMUNIAN, 2010; 

COSTA et al., 2008). 

Já a vertente de estudos de economia criativa que é voltada para a cultura aborda tanto o 

aspecto cultural da sociedade como o desenvolvimento urbano de uma região. A vertente tem 

relevância porque análises sobre indústrias culturais possuem uma tradição acadêmica mais 

densa que as indústrias criativas. Principalmente voltadas para a formação e valorização da 

cultura regional, indústrias como cinema, música e arte também são consideradas indústrias 



 
 

 

24 

culturais e exercem um papel proeminente na área de mantença cultural de uma dada região 

(FLEW, 2010; MILES, 2005; SMALLBONE, BERTOTTI e EKANEM, 2005). 

Tendo em vista os contemporâneos focos de produção científica da economia criativa, 

realizou-se um levantamento da quantidade de produção científica tanto no título dos artigos 

como nos seus resumos sobre quatro aspectos: indústrias criativas, economia criativa e a 

coexistência de indústrias criativas e internacionalização, e economia criativa e 

internacionalização. A Tabela 2.1 ilustra o resultado do levantamento da produção científica 

de cada um dos quatro temas. 

 
Tabela 2.1 – Publicações científicas sobre economia criativa e internacionalização 

 

Fonte: EMERALD, 2013; EBSCO, 2013; SAGE, 2013 (Bases de Dados). 

 

Os valores apresentados no Total 1 são relativos a exclusivamente Creative Industr* e 

Creative Economy, não envolvendo a análise de internacionalização nos assuntos. Já o Total 2 

mostra os resultados relacionados com a internacionalização tanto das indústrias criativas 

como da economia criativa. Apesar de inicialmente o Total 1 de 843 artigos parecer alto, se 

em comparação com outros temas acadêmicos, a quantidade de produção é baixa 

(desconsiderando possíveis artigos científicos que tenham os termos no título ou no resumo 

mas não abordem o assunto efetivamente). 

Base de 
Dados

Termo Pesquisado 1990 - 2013 Total 1 Total 2

Creative Industr* 198

Creative Economy 63

Creative Industr* (and) Internationalization 0

Creative Economy (and) Internationalization 0

Creative Industr* 457

Creative Economy 98

Creative Industr* (and) Internationalization 2

Creative Economy (and) Internationalization 1

Creative Industr* 20

Creative Economy 7

Creative Industr* (and) Internationalization 0

Creative Economy (and) Internationalization 0
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Já em relação aos valores do Total 2, desde a criação do tema na década de 1990 foram 

publicados apenas três artigos que abordam a economia criativa e indústrias criativas no 

tocante à sua internacionalização. Com os argumentos apresentados e os resultados acima, é 

possível concluir que a preocupação dos estudiosos está voltada para políticas públicas e 

desenvolvimento urbano, além da clara ausência de produção científica que aborde a 

internacionalização da economia criativa e consequentemente a necessidade de realizá-la para 

um aprofundamento teórico e progressão da área acadêmica. 

 

2.6.  Categorias de Análise 

Com base nas correntes teóricas apresentadas e no objetivo da pesquisa, foram levantadas dez 

categorias de análise divididas em dois blocos temáticos. As categorias de análise foram 

utilizadas para criação do roteiro de perguntas das entrevistas em profundidade que foram 

realizadas. O objetivo das categorias de análise é tanto nortear as entrevistas como servir de 

base para criação do roteiro e posteriormente da análise de conteúdo. A tabela 2.2 ilustra as 

cinco categorias de cada bloco temático e seus principais autores, respectivamente. 

O bloco de Internacionalização engloba aspectos referentes a barreiras de entrada de empresas 

no mercado internacional, motivações para sua internacionalização, quais os agentes 

facilitadores da internacionalização, qual o tipo de estratégia adotada para entrada no mercado 

e qual a visão empresarial que a empresa possui. Cada categoria possui três autores utilizados 

para levantamento da mesma, entre eles Johanson e Vahlne (1977), Oviatt e McDougall 

(1994), Buckley e Casson (1998) e Root (1994). 

Já o bloco de Economia Criativa envolve aspectos diretamente relacionados à economia 

criativa, tanto na visão interna à empresa, como a força de trabalho, a inovação e diversidade, 

como na visão de desenvolvimento de empresas criativas em um dado ambiente, como a 

criatividade e a classe criativa. As categorias também possuem em média três autores-base 

para cada, como Florida (2002; 2003), Hofstede (2010), Bianchi e Borini (2013) e o Global 

Creativity Index (2011). 
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Tabela 2.2 – Categorias de Análise e Principais Autores 

 

 

Cada uma das dez categorias apresentadas foi dividida em três subcategorias para 

especificidade tanto das perguntas como dos resultados. Cada subcategoria possui pelo menos 

um dos autores da Tabela 2.2 como base teórica, porém novas subcategorias podem emergir 

de acordo com a realização das entrevistas. A Tabela 2.3 apresenta a visão geral das 

categorias de análise da pesquisa do bloco de Internacionalização, que possui cinco categorias 

e 15 subcategorias. 

No bloco de Internacionalização a primeira categoria apresentada é de Barreiras à 

internacionalização, que é dividida em tarifárias, não tarifárias e conhecimento de mercado. O 

objetivo da categoria é compreender quais as dificuldades e o nível de impacto de cada 

barreira no processo de internacionalização dos escritórios de arquitetura, além de entender 

quais ações a AsBEA e o projeto Built by Brazil estão realizando para apoiar os escritórios.  

 

 

 

BLOCO AUTORES

1 Barreiras
Johanson e Vahlne (1977); Lopez e Gama (2007); Rocha 
(2003)

2 Motivações
Cassano et al. (2007); Coutinho et al. (2008); Oviatt e 
McDougall (1994); Rocha et al. (2007)

3 Facilitadores
Websites, jornais e relatórios (http://www.asbea.org.br/; 
http://www.builtbybrazil.com.br; entre outros)

4 Estratégia Adotada
Buckley e Casson (1998); Cyrino e Oliveira Jr. (2002); 
Garrido (2007)

5 Visão Empresarial Adam Koch (2001); Doyle e Gildengil (1977); Root (1994)

1 Força de Trabalho
Florida (2003); Florida (2002); GCI (2011); Murteira e 
Branquinho (1970)

2 Inovação Achyles da Costa (2006); Albuquerque (1998); GCI (2011)

3 Diversidade Florida (2002); Nova Scotia (2012); Bianchi e Borini (2013)

4 Criatividade Blythe (2001); Florida (2002); Florida (2003)

5 Classe Criativa Florida (2002); Hofstede (2010); Nicolaci-Da-Costa (2001)E
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Tabela 2.3 – Categorias Dedutivas de Análise do Bloco Internacionalização 

 

 

Já a categoria Motivações de internacionalização é dividida em ambiente interno/externo, 

tecnologia/inovação e dirigentes. Essa categoria tem como objetivo entender quais aspectos 

motivacionais mais influenciam o processo de internacionalização dos escritórios de 

arquitetura, tanto no aspecto interno como no externo. A categoria também tem como objetivo 

compreender se as motivações destacadas pelos escritórios são as mesmas observadas pelas 

instituições de fomento e quais ações são executadas para incentivar tais motivações. 

A categoria Facilitadores de internacionalização é dividida em governo, AsBEA e Built by 

Brazil. Especificamente voltada para o objetivo da pesquisa, essa categoria tem como objetivo 

compreender qual a visão dos escritórios em relação às ações executadas pelas instituições, 

principalmente no tocante à sua efetividade e adequação às necessidades. Já para as 

instituições, a categoria convém para definição das atuais ações executadas e seus respectivos 

objetivos. 

Na categoria Estratégia Adotada para internacionalização, há a divisão entre exportação, 

contratual e investimento direto. Já totalmente voltada para a teoria de modos de entrada, a 

categoria cumpre com o objetivo específico de compreender quais são as estratégias 

usualmente adotadas pelos escritórios de arquitetura e quais suas percepções de vantagens e 

BLOCO

a Tarifárias

1 b Não tarifárias

c Conhecimento de mercado

a Ambiente Int/Ext

2 b Tecnologia/Inovação

c Dirigentes

a Governo

3 b AsBEA

c Built by Brazil

a Exportação

4 b Contratual

c Investimento Direto

a Inocente

5 b Pragmática

c Estratégica
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desvantagens. Para as instituições, a categoria tem a função de observar os modos de entrada 

convencionais da indústria como um todo e se há ações realizadas para incentivar estratégias 

específicas. 

A última categoria do bloco de Internacionalização é referente à Visão Empresarial de 

internacionalização, que é dividida entre inocente, pragmática e estratégica. O objetivo da 

categoria é compreender de que maneira os escritórios de arquitetura enfrentam a 

internacionalização e como suas motivações surgiram, enquanto para as instituições o 

objetivo é similar ao da categoria anterior: observar as visões empresariais convencionais e se 

há ações realizadas para incentivá-las. 

O bloco apresentado é voltado exclusivamente para a internacionalização e seus variados 

aspectos, enquanto o bloco de Economia Criativa tem como objetivo gerar conhecimento 

sobre a área incipiente, contribuindo para a base acadêmica sobre o assunto e verificando 

empiricamente seus pressupostos teóricos. O bloco de Economia Criativa possui cinco 

categorias que são subdivididas em 15 subcategorias diferentes e abordam temas com 

referência direta na literatura existente, como pode ser observado na Tabela 2.4. 

No bloco de Economia Criativa a primeira categoria é da Força de Trabalho, dividida em 

especialização, escolaridade e personalização. Com base no Índice de Trabalho do Global 

Creativity Index, o objetivo da categoria é analisar a importância das três subcategorias na 

especificidade dos escritórios de arquitetura. Já para as instituições, o objetivo é compreender 

se, na indústria como um todo, há a verificação dos pressupostos da teoria de economia 

criativa. 

A categoria Inovação, dividida em inovação, patentes e investimento em Pesquisa e 

Desenvolvimento, também tem base no Global Creativity Index, especificamente no Índice de 

Tecnologia. A categoria tem como objetivo compreender qual o papel da inovação e 

tecnologia no crescimento dos escritórios de arquitetura e qual o grau de investimento nas 

mesmas. Para as instituições o objetivo é semelhante à categoria anterior, ou seja, verificar se 

os pressupostos teóricos são confirmados com um padrão da indústria de arquitetura. 

A categoria Diversidade é dividida em tolerância étnica, tolerância racial e tolerância sexual. 

Considerada o terceiro ‘T’, Índice de Tolerância, do Global Creativity Index, a categoria se 

aproxima de um viés cultural voltado para a sociedade, porém na especificidade dos 

escritórios de arquitetura e observada como um dos fatores de desenvolvimento econômico. A 

categoria tem como objetivo compreender a situação atual de aceitação à diversidade dentro 

dos escritórios de arquitetura analisados. Estudos como de Bayliss (2007), Yue (2007), Nova 
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Scotia (2012) e Bianchi e Borini (2013) confirmam a relevância da categoria e sua pertinência 

no contexto da economia criativa. 

 

Tabela 2.4 - Categorias Dedutivas de Análise do Bloco Economia Criativa 

 

 

 Outras duas categorias do bloco, Criatividade, dividida em criatividade, qualidade de vida e 

ambiente, e Classe Criativa, dividida em hierarquia, autonomia e estilo de vida, não são 

específicas do Global Creativity Index. Ambas as categorias são baseadas nos principais 

pressupostos e conceitos da teoria de economia criativa e tem objetivos comuns tanto para os 

escritórios de arquitetura como para as instituições: verificar empiricamente as afirmações 

teóricas para contribuir com a área de estudo e ampliar seu escopo nacional. 

Com os dois blocos temáticos e os principais autores apresentados, as categorias explicadas e 

as subcategorias definidas, é possível tanto estruturar a pesquisa nos aspectos abordados como 

estruturar o roteiro de entrevistas disponível nos Apêndice 1 e 2. A pesquisa, dado seu caráter 

flexível e interpretativo, não se limita às categorias dedutivas apresentadas. De acordo com a 

realização das entrevistas, é possível que emerjam novas categorias ou subcategorias que 

serão incorporadas para melhoria da qualidade da pesquisa, ou seja, é possível a emergência 

de categorias indutivas ao longo do desenvolvimento do trabalho.  

BLOCO

a Especialização

1 b Escolaridade

c Personalização

a Inovação

2 b Patentes

c Investimento P&D

a Tolerância étnica

Tolerância racial

b Tolerância sexual

a Criatividade

4 b Qualidade de vida

c Ambiente

a Hierarquia

5 b Autonomia

c Estilo de vida

CATEGORIA SUBCATEGORIA
E

C
O

N
O

M
IA

 C
R

IA
T

IV
A

Força de Trabalho

Inovação

3 Diversidade

Criatividade

Classe Criativa



 
 

 

30 

3.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

A ciência, ou conhecimento científico, é o processo de busca por entendimentos nos 

princípios da natureza. Com uma definição abrangente, a ciência percorre as mais diversas 

áreas do conhecimento que compõem o desenvolvimento do ser humano e o entendimento do 

ambiente que o cerca. A ciência, independente da área, carrega uma série de capacidades que 

a formam, como reprodutibilidade, capacidade de explicação e previsibilidade (HILL et al, 

2004).  

As características supracitadas também se valem na área de ciências sociais aplicadas. As 

ciências sociais aplicadas, diferente das exatas e humanas, se preocupam em compreender o 

comportamento humano, suas consequências, seus desejos e motivadores que estimulam a 

interação humana, dado o ambiente em que está inserido (MATTOS, 2009). A área de 

administração, especificamente a gestão internacional, faz parte das ciências sociais aplicadas 

por se preocupar em compreender quais são os fatores motivacionais, inibidores e as 

possibilidades estratégias para a formulação e execução de estratégias organizacionais 

inseridas em um cenário internacional. 

A pesquisa, parte fundamental da ciência, é responsável pela busca por novas e úteis 

informações a respeito de um assunto específico. Fazendo uso de uma análise objetiva e 

sistemática, a pesquisa tem como contribuição a ampliação do conhecimento sobre uma área 

por meio de estudos, experimentos, observação, análises e comparações. Como característica 

da ciência e parte de uma pesquisa, o método e a metodologia de pesquisa utilizada são 

fundamentais para o teste e a reprodução de um estudo. 

Este capítulo aborda quais os procedimentos metodológicos utilizados para responder a 

questão da pesquisa: De que forma os instrumentos de fomento, em particular o projeto Built 

by Brazil, provido pela APEX, podem aumentar a eficácia do processo de internacionalização 

das empresas de arquitetura do setor da economia criativa no Brasil? O trabalho será 

caracterizado de acordo com sua relevância, tipo de pesquisa, abordagem metodológica, 

método de pesquisa e as técnicas de coleta e análise de dados. A Figura 3.1 é uma 

representação visual do percurso metodológico do trabalho. 
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Figura 3.1 – Percurso Metodológico do Trabalho 
 

 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de GRIECO, 2012, p. 60. 

 

3.1.  Paradigma Epistemológico 

Trabalhos científicos, por serem realizados por indivíduos com valores e experiências, não 

são livres de suas influências. Com base neste aspecto, Burrell e Morgan (1979) afirmam que 

as ciências sociais aplicadas, especificamente na área de administração, procuram congelar a 

estrutura organizacional e o ambiente em que está inserida com o objetivo de analisa-la. Tal 

análise pode ser realizada a partir de diferentes pontos de vista, ou paradigmas, definições 

meta teóricas que instrumentalizam pressupostos. 

Os quatro grandes paradigmas apresentados por Burrell e Morgan (1979) ilustrados na Figura 

3.2 possuem afirmações gerais que delimitam suas características e possibilitam a 

identificação de similaridades entre autores da área e também a classificação de um trabalho a 

partir dos seus aspectos. Vale ressaltar que os quatro paradigmas apresentados na Figura 3.2 

são mutualmente exclusivos por apresentarem diferentes perspectivas da mesma realidade, em 

sua maioria opostas. 
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Figura 3.2 – Paradigmas Epistemológicos 
 

 

 

Fonte: BURRELL e MORGAN (1979). 

 

O paradigma funcionalista, arraigado na sociologia da regulação e na abordagem objetiva, 

tem como foco a explicação de temas como a ordem social, solidariedade, status quo e 

satisfação de necessidades. Com um posicionamento determinista e realista, o paradigma 

funcionalista é composto por três axiomas intelectuais: o idealismo germânico, a teoria 

marxista e o positivismo sociológico.  

O paradigma interpretativo também é embasado na sociologia da regulação, mas com uma 

abordagem subjetiva de análise do mundo social. Considerando a ciência voluntarista e 

antipositivista, o interpretativismo se preocupa em entender o mundo como ele é, um processo 

social emergente criado pela subjetividade dos indivíduos. Os pesquisadores desse paradigma 

se aprofundam na subjetividade da consciência humana para entender os detalhes de como o 

processo de construção social se desenvolve, inspirados na tradição idealista germânica e na 

filosofia kantiana. 

O humanismo radical, por outro lado, é baseado na sociologia da mudança radical, porém 

mantém a abordagem subjetiva do interpretativismo. Sua ênfase se encontra na importância de 

superar os limites da organização social, acusando-a de conter o potencial dos indivíduos. 

Esse paradigma se preocupa com questões como dominação, deprivação, emancipação e 
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potencial da sociedade a partir da consciência subjetiva dos indivíduos, com base na tradição 

germânica, Kant e nos pensamentos de Hegel (reinterpretados por Marx). 

O último paradigma descrito por Burrell e Morgan (1979) é o estruturalismo radical. Esse 

paradigma aborda a sociologia da mudança radical como o humanismo, porém de uma 

maneira objetiva e direcionada a objetivos diferentes. Focado nas estruturas humanas que 

formam o mundo social, a ênfase se encontra nos conflitos pertinentes à sociedade que geram 

mudanças por meio de crises. Com base nos trabalhos de Marx no “pós-ruptura 

epistemológica”, o estruturalismo radical procura explicar as relações inseridas no contexto 

social e suas influências no desenvolvimento da sociedade. 

Tendo em vista que este trabalho tem como objetivo analisar a eficácia dos mecanismos de 

fomento da APEX, particularmente o projeto Built by Brazil, no processo de 

internacionalização das empresas do setor da economia criativa no Brasil, especificamente no 

setor de arquitetura, o interpretativismo se torna indispensável. A necessidade de 

interpretação, de atenção a detalhes e ao subjetivismo do conteúdo das entrevistas realizadas 

faz clara a classificação no paradigma interpretativo, além de oferecer novas perspectivas e 

dando mais credibilidade ao trabalho. 

 

3.2. Relevância da Pesquisa Empírica 

Todo trabalho científico é composto por uma série de fatores, como o objetivo, justificativa, 

pergunta de pesquisa e sua relevância para a área. O problema de pesquisa, ou seja, o desafio 

a ser solucionado que o estudioso enfrenta para alcançar seu objetivo de pesquisa pode ser 

caracterizado de acordo com sua relevância. A relevância da pesquisa empírica pode ser 

operativa, contemporânea ou humana (TOZONI-REIS, 2010).  

O problema de pesquisa norteia o processo de pesquisa como um todo. Trabalhos com 

relevância operativa têm como objetivo a produção de conhecimentos inéditos na área, 

enquanto a relevância contemporânea possui um assunto que é justificado pela sua 

contemporaneidade e a relevância humana que tem intenção de produzir conhecimentos 

específicos que possam solucionar problemas sociais (SALOMON, 1991). 

O trabalho apresentado envolve conceitos da economia criativa, agências governamentais de 

fomento à internacionalização e a internacionalização de empresas criativas per se. O trabalho 

pode ser considerado de relevância contemporânea por ter um caráter inovador de intersecção 

de conceitos e capaz de agregar conhecimentos acadêmicos e práticos à área da economia 

criativa. 
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3.3.  Tipo de Pesquisa 

O trabalho, como mencionado, é analisado a partir das ciências sociais aplicadas e 

desenvolvido a partir de percepções metodológicas que se embasam na sociologia para 

compreender o comportamento humano em sociedade. Por conta da especificidade das 

ciências sociais aplicadas e considerando que estudos podem variar desde as características de 

uma tese, com um posicionamento minimamente aceito pelo meio acadêmico, até estudos 

formados por hipóteses passíveis de argumentação e validação, Demo (1995) reconhece 

quatro tipos de pesquisa. 

A pesquisa teórica, que não se preocupa em explicar um caso específico, mas sim formular 

modelos, instrumentalizar conceitos, validar ou questionar teorias. Pesquisas metodológicas 

também se afastam da realidade e são voltadas exclusivamente para questionar, validar e 

agregar conhecimento nos procedimentos metodológicos. Pesquisas teóricas e metodológicas 

contribuem diretamente para a literatura, pois estão envolvidas diretamente com o seu cerne, 

contribuindo tanto em relação a teorias, conceitos e modelos como em relação a metodologia 

e técnicas de coleta e análise de dados. 

Pesquisas empíricas, por outro lado, não são galgadas somente na literatura. A pesquisa 

empírica tem como objetivo descrever, explorar, codificar ou mensurar a realidade de acordo 

com o objeto de estudo selecionado e a relevância do problema de pesquisa. Já pesquisas 

práticas são ainda mais debruçadas sobre a realidade, normalmente voltadas para a 

intervenção na realidade social do objeto de trabalho. Pesquisas empíricas e práticas também 

contribuem para o desenvolvimento da literatura, porém em sua maioria trazem um caráter 

prescritivo ao invés de somente descritivo. 

Este trabalho tem como objetivo codificar e analisar a eficácia de uma agência de fomento na 

internacionalização do setor da indústria criativa no Brasil e possui objetos de estudo 

definidos e inseridos na realidade brasileira, o trabalho é caracterizado como empírico. 

Ainda em relação ao tipo de pesquisa, a pesquisa qualitativa traz características específicas, 

como o detalhamento e a preocupação com diversas fontes de informação. Com o objetivo de 

representar fielmente a realidade analisada, o trabalho faz uso de fatores bibliográficos, 

documentais e de campo. A pesquisa bibliográfica é essencial para a estruturação adequada da 

revisão teórica sobre economia criativa e modos de entrada, enquanto a pesquisa documental 

é utilizada para minimizar o viés dos entrevistados e dar consistência factível à pesquisa de 

campo. 

O problema de pesquisa justifica a utilização da pesquisa de campo, tendo em vista que o 

cenário analisado não é imutável e não há um mapeamento claro do mesmo na literatura 
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existente. A pesquisa de campo se torna essencial para que o setor de arquitetura brasileiro 

seja mapeado, principalmente em relação ao papel dos principais agentes deste trabalho: os 

oito escritórios que fazem parte do projeto Built by Brazil e a APEX, principal agência de 

fomento à internacionalização. A pesquisa de campo também se justifica pela necessidade de 

compreender, a partir de experiências e demandas, qual a visão dos escritórios, da APEX e da 

AsBEA em relação ao projeto de fomento à internacionalização. 

 

3.4.  Abordagem Metodológica  

Uma pesquisa científica, além de ter seu objetivo, justificativa, paradigma e tipo delimitados, 

necessita a adoção de uma abordagem metodológica, ou seja, qual modelo foi usado para o 

pesquisador se aproximar do objeto de trabalho. Em sua maioria, a abordagem metodológica 

emerge de acordo com o problema de pesquisa, tendo em vista que cada fenômeno e objeto de 

trabalho possuem peculiaridades que por si só norteiam a pesquisa. 

Pesquisas empíricas então se dividem em três abordagens: quantitativas, qualitativas e mistas. 

Apesar de haver uma exaustiva discussão no meio acadêmico a respeito da relevância de 

métodos quantitativos e qualitativos, é importante considerar que ambos possuem 

peculiaridades, técnicas e pontos positivos que se adequam melhor a certos tipos de estudos. 

A pesquisa mista vem ganhando espaço aos poucos na ciência social aplicada, onde se 

combina um método quantitativo e um qualitativo para o desenvolvimento do trabalho 

(DENZIN, 1994).  

A pesquisa quantitativa utiliza a estatística e expressa numericamente os resultados que obtém 

por conta do seu objeto de estudo ser quantificado. Com o objetivo de relatar a realidade de 

uma maneira objetiva, o método quantitativo é próximo do positivismo científico e usa visões 

lógicas altamente influenciadas por ciências como matemática e física, tendo um caráter mais 

rígido com base em leis e regras e em sua maioria um roteiro estabelecido a priori. Métodos 

de pesquisa comumente utilizados em pesquisas quantitativas são survey, experimento, 

modelagem e estatísticas, por exemplo (SILVERMAN, 2006; TERENCE e ESCRIVÃO 

FILHO, 2006).  

Já a pesquisa qualitativa se preocupa em responder questões particulares em uma 

profundidade analítica que é complexa de ser quantificada. Aspectos analisados pela pesquisa 

qualitativa como motivos, crenças, valores e atitudes compõem o universo das relações na 

realidade, dificultando a redução dos conceitos a números. A pesquisa qualitativa não traz um 

procedimento estabelecido a priori, e sim a evolução do mesmo de acordo com o 

desenvolvimento do trabalho, mostrando um caminho indutivo passível de modificações de 
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acordo com a interpretação dos dados e se contrapondo à metodologia quantitativa 

(SILVERMAN, 2006; DENZIN, 2006).  

Dada a flexibilidade permitida pelo método qualitativo que enriquece o aprendizado contínuo 

sobre economia criativa e a pergunta que o trabalho visa responder em relação a como os 

instrumentos de fomento, em particular o projeto Built by Brazil provido pela APEX, podem 

aumentar a eficácia do processo de internacionalização das empresas de arquitetura da 

economia criativa no Brasil, o método qualitativo oferece mais oportunidades de exploração, 

entendimento e análise dos detalhes e subjetividades da relação. 

 

3.5. Método de Pesquisa 

Inserido na metodologia do trabalho, um ponto que deve ser claramente definido é o método 

de pesquisa. Por serem termos etimologicamente similares, faz-se relevante a definição de 

Rajasekar, Philominathan e Chinnathambi (2006), onde a metodologia do trabalho é a 

maneira sistemática pela qual o pesquisador resolve o problema de pesquisa, ou seja, o 

conjunto de processos que sistematizam o trajeto da pesquisa. Já os métodos de pesquisa são 

os processos, técnicas e modelos metodológicos utilizados na pesquisa que instrumentalizam 

a coleta e análise de dados. 

Os métodos de pesquisa usualmente utilizados em abordagens quantitativas foram listados 

anteriormente. Já os métodos qualitativos são diversos e há uma série de divergências entre 

autores, pois não há consenso a respeito de todos os métodos, porém os mais incidentes são o 

estudo de caso, etnografia, fenomenologia, histórico, pesquisa-ação, análise de conteúdo e 

método genérico qualitativo.  

O estudo de caso, método de pesquisa selecionado para este trabalho, investiga um fenômeno 

particular inserido em um contexto ao estuda-lo em profundidade, sendo um indivíduo, 

evento, grupo ou organização. De acordo com Yin (2010), o estudo de caso é útil para 

explicar, explorar e descrever um fenômeno específico, suas particularidades e subjetividades, 

pois é feita uma análise além da superfície de números e documentos. Pelo estudo de caso ser 

concentrado em um ou poucos objetos de estudo, é possível detalhar a experiência e 

concentrar a atenção na maneira como os objetos se relacionam contemporaneamente.  

O trabalho realizado analisa a eficácia de uma agência de fomento sobre a internacionalização 

de várias empresas do setor de arquitetura. Por serem vários objetos de estudo, as exigências 

da pesquisa carregam um estudo de caso múltiplo. Por um lado a APEX e a AsBEA foram 

analisadas como agentes influenciadores, e por outro as empresas de arquitetura que fazem 

parte do projeto Built by Brazil, de fomento à internacionalização da APEX. 
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3.6.  Corpus da Pesquisa 

O estudo de caso, pelo objetivo do trabalho ser exploratório e com características sociais, é a 

estratégia de investigação adequada para responder a questão de pesquisa: “De que forma os 

instrumentos de fomento, em particular o projeto Built by Brazil, provido pela APEX, podem 

aumentar a eficácia do processo de internacionalização das empresas de arquitetura do setor 

da economia criativa no Brasil?”  

De acordo com Hartley (2004), um estudo de caso envolve investigação profunda e coleta de 

dados do fenômeno inserido em seu contexto, com o objetivo de analisar tanto o contexto 

como os processos que se referem a questões teóricas abordadas. Dadas as críticas constantes 

a pesquisas qualitativas em relação à falta de rigor e credibilidade (DECROP, 1999), a adoção 

de um protocolo de estudo de caso que apresente os passos para seu desenvolvimento se torna 

relevante para minimizar tais críticas. A Figura 3.3 apresenta os principais passos do estudo 

de caso de acordo com Yin (2005). 

 

Figura 3.3 – Método do Estudo de Caso 
 

 

Fonte: adaptado de YIN, 2005, p. 61. 

 

O primeiro passo, de acordo com a Figura 3.3, é definir o referencial teórico para a pesquisa. 

Com a análise da teoria sobre o assunto, é possível mapear a literatura que cerca os objetos de 
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pesquisa, aprimorar a abrangência das proposições e compreender como e até que ponto a 

pesquisa contribui para a literatura. 

O segundo passo, de acordo com a Figura 3.3, é a seleção dos casos ou unidades de análise. 

Por conta do escopo da pesquisa ser no setor de arquitetura e especificamente a relação com a 

APEX, optou-se por analisar escritórios de arquitetura que estejam relacionados ao projeto 

Built by Brazil. Além dos escritórios relacionados ao projeto, também foram entrevistados os 

gestores do mesmo, tanto o responsável na APEX, como o responsável na AsBEA. 

Tendo em vista a dinamicidade do projeto em relação aos seus participantes, a lista atualizada 

dos mesmos foi solicitada para a gestora do projeto na AsBEA. De acordo com o documento 

obtido, o projeto contava com 129 escritórios no total. Ao analisar tal documento, foi possível 

observar que dos 129 escritórios do sistema, apenas 71 se encontram ativos, ou seja, ainda 

participantes do projeto.  

Com base no objetivo da pesquisa de compreender a eficácia do Built by Brazil e se suas 

ações são coerentes com as necessidades do setor de arquitetura e no percentual de 45% de 

escritórios que se retiraram do projeto, para compreender de maneira mais abrangente o 

fenômeno e procurar englobar visões distintas sobre o mesmo, optou-se por entrevistar quatro 

escritórios ATIVOS no projeto e quatro escritórios INATIVOS.  

Os oito escritórios oferecem percepções sobre o projeto, suas ações e o impacto no 

desenvolvimento do escritório, porém os quatro escritórios ativos possibilitam uma visão 

sobre a expectativa de desempenho do Built by Brazil, enquanto os quatro escritórios inativos 

possibilitam uma visão mais crítica sobre o motivo pelo qual as participações foram 

suspensas. A seleção dos escritórios que estão há mais tempo no projeto permite que a análise 

abranja a maior quantidade possível de experiências e de percepções em relação ao projeto, 

sendo esse o principal critério para seleção dos escritórios.  

Como a seleção dos escritórios deu-se em fases diferentes, optou-se por dividir a seleção da 

amostra em três fases distintas, cada uma com sua peculiaridade e critério. As fases foram 

percorridas para selecionar, da maneira mais coerente e metodologicamente correta, sendo 

elucidadas na Figura 3.4. 

Com base em tal justificativa, a seleção dos escritórios começou no website do projeto Built 

by Brazil. Na primeira fase o website do projeto foi acessado em abril de 2014, e tendo em 

vista que o mesmo estava desatualizado havia quatro anos, foram recuperados apenas os oito 

escritórios iniciais descritos no mesmo. Dos oito escritórios iniciais, quatro escritórios foram 

entrevistados, sendo três ativos no projeto e um inativo. Não foi possível entrevistar os outros 

quatro por encerramento das atividades ou impossibilidade de estabelecer comunicação. 
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Figura 3.4 – Fases da Seleção dos Escritórios 

 

 

Após as entrevistas com os quatro iniciais e considerando o limite alcançado na informação 

do website, a segunda fase foi iniciada. A gestora do Built by Brazil foi contatada em 16 de 

outubro para enviar uma lista dos escritórios participantes mais ativos no projeto, ou seja, os 

que demonstram mais interesse e que participam das reuniões mensais. Com a lista de cinco 

escritórios mais atuantes, o escritório com mais experiência em projetos internacionais, que 

está há mais tempo no projeto e com maior expressividade de mercado foi selecionado, 

completando assim os quatro escritórios do grupo de ATIVOS. 

Até então com apenas cinco entrevistas, houve necessidade da terceira fase. Assim como 

supracitado, a gestora do projeto foi contatada para enviar a lista completa de todos os 

escritórios do projeto, participantes ou não. A partir da lista completa, os escritórios inativos 

foram selecionados (71 escritórios) e foi realizada uma pesquisa em cada um dos escritórios, 

principalmente em seus websites e notícias na mídia. Foram utilizados três critérios para 

seleção das três entrevistas faltantes: tempo de participação no projeto, experiência 

internacional e expressividade no mercado. 
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Tendo em vista os critérios e as fases supracitadas, a Tabela 3.1 resume os escritórios e 

instituições selecionados, suas respectivas cidades e sua situação frente o projeto.  

 

Tabela 3.1 – Descrição das Unidades de Análise 

 

 

Como o objetivo da pesquisa era discutir a eficácia de um projeto governamental específico, a 

análise exclusiva a partir do ponto de vista dos escritórios causaria um viés. Tendo isso em 

mente, os colaboradores responsáveis pelo projeto Built by Brazil da APEX também foram 

considerados na análise, especificamente o gerente executivo do projeto. 

De acordo com uma conversa inicial com a gerente responsável pela abertura do projeto Built 

by Brazil, o relacionamento entre agência e escritório não era realizado diretamente, a 

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA) exerce a função de 

interlocutora dos benefícios que o projeto oferece para os escritórios de arquitetura. Avaliando 

a importância da associação, a diretoria da AsBEA também foi considerada como relevante 

para alcançar o objetivo proposto. 

A partir da abrangência de óticas diferentes sobre o mesmo assunto, a discussão sobre a 

eficácia do projeto se torna rica a partir do momento que os três principais pilares envolvidos 

são analisados: os participantes do projeto, ou seja, os escritórios de arquitetura; a entidade 

viabilizadora do projeto, ou seja, a AsBEA; e a entidade realizadora do projeto Built by 

Brazil, ou seja, a APEX.  

A primeira unidade de análise, no grupo de escritórios ativos, é a Stemmer Rodrigues 

Arquitetos Associados. Fundada em 1988 por Ingrid Stemmer e Paulo Henrique Rodrigues e 

Empresa Cidade Situação

Stemmer Rodrigues Arquitetos Associados Porto Alegre - RS

Aflalo e Gasperini Arquitetos São Paulo - SP

Debiagi Arquitetos Urbanistas Porto Alegre - RS

Studio Arthur Casas São Paulo - SP

Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo São Paulo - SP

Athiê / Wohnrath Associados São Paulo - SP

Cristina Maluf Arquitetura de Iluminação Porto Alegre - RS

Edo Rocha Arquitetura e Planejamento São Paulo - SP

AsBEA São Paulo - SP
APEX Brasília - DF

Ativo

Inativo

Instituição
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está localizada em Porto Alegre – RS. Atualmente o escritório possui 18 funcionários e quatro 

pilares de gestão, com Ingrid Stemmer como diretora de projetos, Paulo Henrique Rodrigues 

como diretor executivo, Roberto Stemmer como diretor de arquitetura e Luciana Medeiros 

como coordenadora de projetos. Além de projetos internacionais, o escritório é especializado 

em projetos de alto padrão com projeção nacional e reconhecido por participação em diversos 

prêmios, mostras e publicações. 

A segunda unidade de análise, ainda no grupo de escritórios ativos, é a Aflalo e Gasperini. 

Fundada no ano de 1962 por Plinio Croce, Roberto Aflalo e Gian Carlo Gasperini. Também 

com sede em São Paulo – SP, atualmente os arquitetos sócios do escritório são Gian Carlo 

Gasperini, Luiz Felipe Aflalo Herman e Roberto Aflalo Filho, devido ao falecimento dos dois 

primeiros fundadores. O escritório possui 105 funcionários e atua em diversos setores e 

trabalha com planejamento urbano em ocupação e uso do solo, sistema viário e renovação 

urbana. Além de projetos internacionais, Aflalo e Gasperini é o escritório de arquitetura mais 

antigo do Brasil. 

A terceira unidade de análise, também no grupo de escritórios ativos, é Debiagi Arquitetos 

Urbanistas. Fundada em 1973 por Jorge Debiagi e Clarice Debiagi, também seus principais 

arquitetos. Com sede em Porto Alegre – RS, o escritório possui seis funcionários e grandes 

projetos em seu portfolio, como centros culturais, shopping centers, diagnósticos urbanos e 

projetos na área de transporte urbano. As estações dos metrôs de Recife, Belo Horizonte, 

Brasília, Goiânia e Porto Alegre, corredores de ônibus, a planta industrial da Petroflex e a 

unidade urbanística Praia de Belas com 330.000m² são alguns dos seus projetos. 

A quarta unidade de análise, parte do grupo de escritórios ativos, é o Studio Arthur Casas. 

Aberta e atualmente dirigida por Arthur Casas, o escritório foi fundado em 1983. Atualmente 

com sede em São Paulo – SP, o escritório possui diversos empreendimentos relevantes, como 

a Casa AL, Mistral, Casa em Iporanga, Apartamento na Urca e Condomínio na Baleia. 

Também ganhou o Concurso Largos do Pelourinho, o Pavilhão Brasileiro Expo Milão 2015 e 

possui um escritório em Nova Iorque, além de contar com 35 funcionários. 

A quinta unidade de análise, já parte dos escritórios inativos no projeto, é a Borelli & Merigo. 

Fundada por Hercules Merigo e José Borelli Neto no ano de 1978. Atualmente com sede em 

São Paulo – SP, seus principais arquitetos são os próprios fundadores do escritório, além de 

uma equipe de 15 funcionários. De acordo com informações públicas, a Borelli & Merigo 

coordenou projetos de aeroportos, escolas, edifícios governamentais e bairros planejados, 

além de atuar no Paraguai, Peru, El Salvador e Angola. 
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A sexta unidade de análise, também dos escritórios inativos no projeto, é a Athiê / Wohnrath 

Associados. O escritório foi fundado por Sérgio Athiê e Ivo Wohnrath em 1992 e conta com 

uma vasta equipe de arquitetos em sua sede em São Paulo – SP. O escritório conta com 

diversas unidades de trabalho, especializadas em Centros de pesquisa, Desenvolvimento 

imobiliário, Edificações, Educação, Fabril e logística, Hotelaria, Interiores de escritórios, 

Residências. Com 58% de participação de mercado na área corporativa em São Paulo, o 

escritório possui mais de 600 funcionários. 

A sétima unidade de análise, escritório também inativo no projeto, é Cristina Maluf 

Arquitetura de Iluminação. Fundado por Cristina Maluf em 1992, também conta com a 

mesma como arquiteta chefe e tem sua sede em Porto Alegre – RS. O escritório é 

especializado em arquitetura luminotécnica e já fez projetos na Alemanha, Argentina e 

Uruguai, atualmente com quatro funcionários. 

A oitava unidade de análise, parte dos escritórios inativos no projeto, é Edo Rocha 

Arquitetura e Planejamento. O escritório foi fundado por Edo Rocha em 1974 e possui 

diversos arquitetos na equipe na sua unidade sede em São Paulo – SP. O escritório já teve 

uma filial em Dubai, onde realizou projetos como cidades verdes e pontes refrigeradas para 

grandes corporações. No Brasil, projetou o estádio do Palmeiras e possui mais de 50 

funcionários. 

A nona unidade de análise, não mais em relação aos escritórios de arquitetura, é a Associação 

Brasileira de Escritórios de Arquitetura (AsBEA). Considerada a entidade executora do 

projeto Built by Brazil da APEX, a Associação foi fundada em 1973 e é sediada em São Paulo 

– SP. Sua função é representar, de maneira independente, a atividade empresarial de 

escritórios de arquitetura e empresas correlatas, contribuindo para a evolução do setor e sua 

valorização tanto no país como no mundo. O catálogo de associados da AsBEA conta com 

mais de 300 escritórios de arquitetura e seu presidente é Eduardo Sampaio Nardelli desde 

maio de 2012. 

A décima e última unidade de análise é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (APEX). O objetivo da APEX é promover produtos e serviços brasileiros no 

exterior e atrair investimentos estrangeiros para o Brasil, focando em setores estratégicos da 

economia brasileira. Considerando que a especificidade da pesquisa está no projeto voltado 

para a arquitetura, o projeto da APEX para o setor (Built by Brazil) foi criado há três anos e é 

uma iniciativa inédita no país. Seu foco está no fortalecimento e abertura do mercado externo 

para o setor de arquitetura brasileira, inaugurando uma nova etapa na expansão para 

profissionais da área. A colaboradora responsável pela gerência do projeto desde sua criação é 



 
 

 

43 

Marcia Gomide, porém em setembro de 2013 Emanuel Figueira assumiu a administração do 

projeto. 

A interpretação de dados obtidos a partir de entrevistas em profundidade com as dez unidades 

de análise possibilitou o entendimento do processo de formação do projeto Built by Brazil da 

APEX, seus pontos relevantes e principalmente na conclusão se o projeto efetivamente surte 

efeito no processo de internacionalização dos escritórios participantes, e caso a eficácia seja 

negativa, a pesquisa também possibilita um entendimento dos pontos fracos para seu 

fortalecimento.  

A Figura 3.4 ilustra de que maneira as dez unidades de análise estão situadas de acordo com o 

contexto. No primeiro contexto, dos escritórios de arquitetura, todos estão no papel de 

participantes ou exparticipantes dos fomentos disponibilizados, sendo o efeito da 

internacionalização direto em cada escritório. Já no segundo contexto, onde a APEX e o 

próprio projeto Built by Brazil se encaixam, a APEX tem a função de criar, executar e pontuar 

as prioridades do projeto. No terceiro contexto, a AsBEA exerce o papel de viabilizadora do 

projeto, sendo o canal de comunicação entre a APEX e os escritórios 

Com base nos objetivos da APEX e da AsBEA e suas ações, é possível mapear como se dá a 

interação entre os três agentes para a finalidade de internacionalização do setor, assim como 

ilustrado nas Figura 3.5 e 3.6. 

Como já mencionado anteriormente, pesquisas qualitativas e estudos de casos são passíveis de 

diversas críticas em relação à validade e confiabilidade. Kidder e Judd (1986) destacam 

quatro tipos de testes para reduzir tais obstáculos: a validade do constructo, a validade interna, 

validade externa e confiança.  

O primeiro teste de um estudo de caso é em relação à validade do constructo. De acordo com 

os autores, uma maneira de validar o constructo é o uso de múltiplas fontes de evidência. A 

pesquisa então utilizará, além de uma base teórica múltipla (economia criativa, modos de 

entrada e ambiente institucional), coleta de dados por meio de documentos empresariais e 

governamentais e entrevistas em profundidade nos três grupos de casos analisados: os 

escritórios de arquitetura, a APEX e a AsBEA. 

O segundo teste, referente à validade interna, pode ser alcançado por meio da correspondência 

de padrões. O método de análise de dados utilizado na pesquisa é a análise de conteúdo. De 

acordo com Neuman (1997), a análise de conteúdo é a busca por padrões nos dados coletados 

para posterior interpretação com base na teoria utilizada e no contexto em que os casos se 

encontram. Patton e Appelbaum (2003, p. 67) também afirmam que "the ultimate goal of the 

case study is to uncover patterns, determine meanings, construct conclusions and build 
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theory". Estando clara a característica de busca e formação de padrões intrínseca à técnica de 

análise de conteúdo, a validade interna da pesquisa é alcançada. 

 

Figura 3.5 – Estruturação dos Casos 

 

Fonte: adaptado de YIN, 2005. 

 

O terceiro teste, sobre validade externa, é específico sobre a capacidade de replicação do 

estudo, enquanto o quarto se refere à confiança dos resultados. Diferente de estudos 

quantitativos, pesquisas qualitativas envolvem em grande parte a capacidade interpretativa do 

pesquisador, que carrega pré-conceitos impossíveis de serem separados (DEMO, 1995).  

Por conta de tal característica, a capacidade de replicar um estudo qualitativo, principalmente 

um estudo de caso que envolve entrevista em profundidade, é comprometida. No que se refere 

ao terceiro teste, a replicação exata do estudo é uma situação complexa de ser realizada, 

porém com a utilização de um método de estudo de caso detalhado e baseado em autores 

reconhecidos, a replicação da metodologia é possível, seja com as mesmas unidades de 

análise, seja em contextos diferentes. 
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Figura 3.6 – Interação entre os Casos 

 

Fonte: o autor. 

 

Já a confiança do trabalho pode ser elevada em dois aspectos: na elaboração e 

acompanhamento de um protocolo de estudo de caso bem definido e seguido detalhadamente 

e na triangulação de dados. A triangulação de dados, por sua vez, reduz o viés tanto do 

pesquisador como do entrevistado, principalmente no caso desta pesquisa, já que envolve três 

agentes em diferentes vértices: os escritórios de arquitetura, a APEX e a AsBEA. A rigidez do 

estudo de caso, a triangulação de dados e a criação de um protocolo detalhado são maneiras 

de alcançar ambos os testes. 

 

3.7.  Técnicas de Coleta de Dados 

Em estudos qualitativos, questionamentos em relação à reprodutibilidade e confiabilidade são 

usuais por conta das investigações usualmente usarem amostras pequenas que impossibilitam 

a generalização dos resultados (DECROP, 1999). A reprodutibilidade é potencializada com o 

uso de metodologias que sejam aceitas no meio acadêmico e que seu passo a passo seja 
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claramente definido para que outros autores possam replica-las. No tocante à coleta de dados, 

Stenbacka (2001) afirma que uma estratégia utilizada para ampliar a confiabilidade é a 

triangulação.  

A triangulação de dados, de acordo com Denzin (1970), é definida como a coleta de dados 

recorrentes de diferentes fontes, sejam elas em datas, lugares ou indivíduos diferentes. O autor 

ainda caracterizou quatro tipos diferentes de triangulação: 1) triangulação de dados, coletando 

dados de diferentes amostras; 2) triangulação de investigadores, usando mais de um 

pesquisador em campo; 3) triangulação teórica, analisando o fenômeno a partir de mais de 

uma teoria; e 4) triangulação metodológica, utilizando mais de um método de coleta de dados.  

Segundo Yin (2010), o fenômeno investigado no estudo de caso está inserido em um 

ambiente real que o influencia e é influenciado por ele, e dada sua complexidade, mais de 

uma fonte de dados é utilizada. Existe uma série de técnicas de coleta de dados para pesquisas 

qualitativas, como observação, pesquisa-ação, focus group, análise documental e entrevistas 

em profundidade. A técnica mais apropriada de coleta varia de acordo com o problema de 

pesquisa e quais tipos de dados precisam ser coletados para solucioná-lo (MORESI, 2003).  

As entrevistas em profundidade têm o objetivo de compreender o ponto de vista do objeto de 

estudo e descobrir suas experiências. Diferente de entrevistas tradicionais, as em profundidade 

possuem uma estrutura preestabelecida com base na teoria utilizada no trabalho que, ao ter 

contato direto com o objeto, gera dados abundantes em informações diretas e indiretas. 

Segundo Kvale (1996), as entrevistas em profundidade apresentam sete estágios: tematização, 

design, entrevista, transcrição, análise, verificação e relatório.  

A análise documental, apesar de ser marginalizada, também se apresenta como uma técnica de 

coleta de dados sinérgica ao trabalho. Considerada como o uso de fontes documentais, essa 

técnica é útil para compreender os registros de interação e ações das unidades de análise e 

para compreender quais as limitações das fontes físicas de pesquisa. Os dados para a análise 

documental podem emergir das mais diversas fontes, como governo, empresas e pessoas e 

revelam informações detalhadas muitas vezes longitudinalmente sobre ações governamentais, 

estratégias empresariais e experiências pessoais (MOGALAKWE, 2006). 

No caso do trabalho apresentado, foi realizada a triangulação de dados. Com o objetivo de 

ampliar a confiabilidade e abranger mais aspectos que possam explicar o fenômeno complexo 

estudado, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com oito empresas de arquitetura 

relacionadas ao Built by Brazil, o responsável pelo projeto para arquitetura da APEX e com o 

presidente da AsBEA, além da análise de documentos tanto dos escritórios como de registros 

governamentais. Observa-se então que há quatro fontes de dados diferentes em duas técnicas 
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de coleta de dados: entrevistas com oito empresas de arquitetura, entrevista com o responsável 

pelo projeto Built by Brazil da APEX, entrevista com o presidente da AsBEA e documentos 

governamentais e empresariais. A Figura 3.7 ilustra as diferentes fontes de coleta de dados 

que foram utilizadas no trabalho. 

 

Figura 3.7 – Triangulação de Dados 

 

Fonte: o autor. 

 

 
3.8. Tratamento e Análise de Dados 

Em uma pesquisa científica qualitativa há um movimento cíclico de fases interligadas, 

símbolo da flexibilidade metodológica, porém mesmo que as fases sejam interligadas, cada 

mantém suas características e técnicas particulares.  Minayo (1998) afirma que a pesquisa 

passa por três fases: 1) a exploração do objeto de estudo e delimitação do problema de 

pesquisa; 2) a coleta de dados de acordo com os procedimentos metodológicos adotados; e 3) 

a análise de dados que passa pelo tratamento dos mesmos e interpreta as informações para 

chegar ao resultado da pesquisa. 

A análise dos dados tem como objetivo entender os dados coletados, confirmar ou rejeitar os 

pressupostos adotados na pesquisa e expandir a compreensão dos dados por meio da técnica 

que melhor se adequa. Apesar de a escolha da técnica de análise dos dados não ser uma tarefa 

fácil, de acordo com o desenvolvimento do fenômeno estudado e da coleta de dados, a técnica 

de análise adequada tende a emergir. Diferente de estudos quantitativos, as técnicas de análise 
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de dados qualitativas usam análises semânticas e léxicas dos dados coletados para traçar um 

caminho que satisfaça o problema de pesquisa (NEVES e DOMINGUES, 2007).  

Uma das técnicas de análise qualitativa é a análise de conteúdo, capaz de analisar com maior 

profundidade as respostas dos entrevistados, identificar os conjuntos de palavras que se 

destacam e compreender seu sentido, principalmente no seu conteúdo latente, ou seja, seus 

significados implícitos. O objetivo da técnica de análise do conteúdo é interpretar e 

reinterpretar as entrevistas para alcançar uma compreensão dos significados das frases 

categorizadas de uma maneira que excede uma leitura comum (KRIPPENDORFF, 1986). 

Já de acordo com Babbie (2001), a análise de conteúdo pode ser definida como o estudo das 

comunicações humanas gravadas por meio da codificação, que por sua vez é responsável por 

formatar dados coletados em padrões. De acordo com Mayring (2000), na análise de conteúdo 

aplica-se uma abordagem sistemática baseada na teoria usando um sistema de categorias, 

porém a análise não se limita ao conteúdo explícito, envolve também o conteúdo latente do 

texto.  

Atualmente existe uma série de programas que facilitam a realização da análise de conteúdo, 

pois a localização dos termos e classificação nas categorias e subcategorias definidas são 

ações trabalhosas e passíveis de erro humano. Apesar dos softwares otimizarem a análise dos 

dados, o pesquisador deve se atentar que, por ser mecânico, eles não são capazes de 

identificar sutilezas e dicotomias léxicas, ressaltando assim a importância da supervisão do 

pesquisador a cada etapa. 

O software Atlas TI é a ferramenta escolhida para o desenvolvimento da análise de conteúdo 

porque organiza as informações das entrevistas, vincula as unidades de registro, facilita a 

visualização das categorizações, revisa o material categorizado e deixa nítido para o 

pesquisador o conteúdo representado por cada categoria. É importante ressaltar que o software 

é usado para facilitar a organização, categorização e visualização das entrevistas já 

homogeneizadas, enquanto a preparação, interpretação e inferência dos fenômenos dependem 

da capacidade interpretativa do pesquisador (ATLAS TI, s/d). 

Segundo Bardin (2007), há três etapas na análise do conteúdo: a pré-análise, a exploração do 

material e o tratamento dos resultados. A Figura 3.8 ilustra, com base em Glaser e Laudel 

(1999) e adaptada aos passos de Bardin (2007), as etapas da análise de conteúdo.  

A pré-análise tem como objetivo reanimar os objetivos da pesquisa e iniciar a construção das 

unidades de registro e categorias de análise que são utilizadas posteriormente. A transcrição e 

padronização das entrevistas gravadas também são fases importantes para inclusão do texto 

no software usado. 
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Figura 3.8 – Procedimento da Análise de Conteúdo 

Fonte: adaptado de GLASER e LAUDEL, 1999. 

 

Já a exploração do material é composta pelo aprofundamento dos dados e alinhamento do 

material para análise. Na segunda etapa de análise já é possível realizar a fragmentação do 

texto, ou seja, transformar o conteúdo em unidades isoladas de registro. Essa codificação deve 

ser cuidadosa porque o contexto de cada unidade deve ser mantido, mesmo ela estando 

isolada do texto original. 

Após o isolamento das unidades de registro, a exploração do material prossegue com a 

categorização das unidades, onde as unidades de registro criadas são associadas e o 

pesquisador as agrupa em categorias definidas a partir da literatura estudada. As categorias 

então agrupam unidades de registro de acordo com suas características compartilhadas, sejam 

elas temáticas, sintáticas, semânticas, entre outros. Independente do critério, as categorias 

devem obedecer a características básicas, como a exclusão mútua, homogeneidade, 

pertinência, objetividade, fidelidade e produtividade (BARDIN, 2007). 

Em relação à fase de exploração do material, Ritsert (1972) critica quatro aspectos que 

análises de conteúdo tendem a negligenciar: o contexto dos componentes, o sentido latente do 

texto, os casos distintos individuais e os detalhes que não aparecem no texto. Com base em 
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Mayring (2000), que apresenta técnicas que procuram superar tais obstáculos, duas medidas 

foram tomadas: a utilização do Atlas TI somente para a otimização dos processos repetitivos 

(ou seja, a interpretação e análise do sentido semântico dos fragmentos textuais foram 

realizadas pelo pesquisador) e a utilização de categorias mistas: dedutivas e indutivas. 

As categorias dedutivas, de acordo com Mayring (2000), emergem antes da coleta de dados 

diretamente da revisão da literatura na primeira etapa da pesquisa, onde aspectos se mantêm 

imutáveis. Já categorias indutivas emergem da própria análise textual, sendo estipulado 

anteriormente apenas o critério de definição das categorias. No processo indutivo as 

categorias sofrem um processo constante de validação e confirmação ao longo da análise do 

texto, construindo seu caráter interativo. 

Em uma análise de conteúdo com categorias mistas, o pesquisador levanta categorias 

dedutivamente, ou seja, a partir da revisão da literatura, e as leva para a fase de exploração do 

material. Além de iniciar a análise com categorias pré-definidas, o pesquisador as deixa a 

mercê de modificações ao longo da categorização, ou seja, há possibilidade de emergência de 

novas categorias ou fusão de semelhantes (RYAN e BERNARD, 2000). 

Essa característica, além de minimizar os obstáculos citados acima, é alinhada com a 

característica exploratória e flexível da pesquisa, que visa se adaptar da melhor maneira para 

alcançar o objetivo proposto. Denis, Lamothe, e Langley (2001), por exemplo, fizeram uso de 

categorias mistas e afirmam que a pesquisa é parcialmente inspirada na teoria e parcialmente 

inspirada em dados. A Figura 3.9 ilustra os passos de aplicação de categorias dedutivas e 

indutivas. 

A terceira etapa da análise do conteúdo é o tratamento dos resultados, onde os resultados da 

categorização das unidades de registro são realinhados em mapeamentos, classificações e 

sistematizações do texto inicial. Com os resultados obtidos por meio do software, as redes 

semânticas, é possível interpretar os vínculos entre as categorias de análise e as unidades de 

registro, o que reduz a interferência subjetiva do pesquisador. O resultado da análise de 

conteúdo faz com que o pesquisador trabalhe com significações ao invés de dados estatísticos 

(JÚNIOR, MELO e SANTIAGO, 2010). 

Observando as redes semânticas do texto, é possível compreender mais a fundo o conteúdo da 

entrevista, interpretando a relação entre expressões e palavras específicas manifestas pelo 

entrevistado e também seu conteúdo oculto, seja ele consciente ou inconsciente. O uso do 

software Atlas TI aperfeiçoa desde a organização das unidades de registro, a categorização 

das unidades, a visualização dos vínculos entre as categorias de análise, até a interpretação do 

autor das redes semânticas originadas da entrevista.  
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Figura 3.9 – Modelo de Aplicação de Categorias Dedutivas e Indutivas 

 

Fonte: adaptado de MAYRING, 2000. 

 

Apesar de já terem sido destacados métodos para elevar a confiabilidade do trabalho, três 

outras técnicas são utilizadas: gravação, transcrição dos dados, revisão do participante e dados 

discrepantes. As entrevistas semiestruturadas foram acompanhadas por gravadores para evitar 

a perda de dados relevantes para posterior análise de dados. Os resultados semânticos das 

entrevistas foram revisados em conjunto a cada entrevistado para aumentar a precisão dos 

dados, além do tratamento e análise de dados serem verificados com atenção para evitar 

alterações errôneas na apresentação de resultados (BASHIR, AFZAL e AZEEM, 2008).  

Após a análise das redes semânticas com resgate constante nas teorias envolvidas no trabalho, 

foi possível alcançar a fase de fechamento da pesquisa (EISENHARDT, 1989). No momento 

de fechamento da pesquisa, alcançado quando a análise dos dados não oferece relevância 

significante que justifique sua continuidade, o ponto central foi de explorar os resultados 
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encontrados e definir as principais contribuições da pesquisa em três aspectos: acadêmico, 

gerencial e de políticas públicas. 

A contribuição acadêmica diz respeito aos pontos que o trabalho agrega na literatura existente 

sobre o assunto. Por conta de a economia criativa ser uma área em desenvolvimento, a 

explicação detalhada dos principais conceitos e compreensão de como o setor de arquitetura 

se comporta em relação a fomentos governamentais são de grande valia. 

Já a contribuição gerencial se refere à maneira como o trabalho agrega conhecimento para 

dirigentes de empresas e para a área corporativa em geral. O trabalho, por estar debruçado 

sobre oito escritórios de arquitetura consolidados no mercado brasileiro, esclarecerá pontos 

gerenciais que envolvem tanto a captação e recepção de fomentos externos, como os aspectos 

relevantes para o desenvolvimento da indústria criativa. 

A contribuição nas políticas públicas é relacionada à capacidade do trabalho de apontar 

aspectos positivos ou negativos sobre atividades governamentais. Tal ponto possui destaque 

neste trabalho por abordar especificamente uma prática governamental de fomento à 

internacionalização do setor de arquitetura. Ao alcançar o objetivo do trabalho, foi possível 

observar o grau de eficácia do projeto Built by Brazil da APEX, seus pontos positivos e 

negativos e principalmente como ele se comporta na especificidade da economia criativa. 

 
 

4.  PESQUISA EMPÍRICA 

 

A presente seção tem como objetivo analisar o material de campo coletado ao longo do 

segundo semestre de 2014. A coleta de dados obedeceu sistematicamente os procedimentos 

descritos na seção metodológica da pesquisa e tem como objetivo oferecer subsídio para a 

análise e confronto dos achados em relação às teorias abordadas. 

 

4.1. Descrição das Entrevistas e suas Categorias 

Previamente à coleta de dados, foi realizado um pré-teste para adequação do roteiro de 

entrevistas e maximização da captação de informações dos entrevistados. O pré-teste foi 

realizado com três arquitetos com mais de três anos de experiência na área, sendo uma 

entrevista via Skype e duas pessoalmente. Os entrevistados foram encorajados a sugerirem 

adaptações no roteiro, além das entrevistas terem sido transcritas e categorizadas para 

verificação de todos os procedimentos da coleta e análise de dados. 
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A coleta de dados seguiu os procedimentos científicos e foi realizada de maneira satisfatória 

ao esperado. As dez entrevistas em profundidade foram conduzidas de maneira 

semiestruturada de acordo com o roteiro de entrevistas disponível nos Apêndices 1 e 2. Todas 

as entrevistas foram gravadas com o suporte de notas escritas realizadas pelo pesquisador, 

possibilitando assim uma análise mais detalhada das reações e percepções não captadas pela 

gravação. 

As tabelas e mapas conceituais que serão apresentados ao longo do presente capítulo ilustram 

o resultado da pesquisa empírica do estudo. Dado o caráter qualitativo e exploratório do 

estudo, considerando as variantes do discurso humano e atento aos detalhes e entrelinhas das 

entrevistas, as descrições e análises que seguem foram baseadas em dois aspectos. O primeiro 

aspecto foi a contagem de referências (incidência de subcategorias) em cada entrevista, sendo 

assim um parâmetro direto e quantificado. Já o segundo aspecto, mais relevante e que recebe 

mais voz ao longo dos parágrafos, é a consideração de parâmetro subjetivo e qualificado 

durante a análise, que se traduz durante a presente seção. 

Dada a quantidade de entrevistas e o volume de página em cada, as mesmas foram retiradas 

da seção de apêndice da presente pesquisa. Caso o leitor possua interesse em acompanhar a 

transcrição de cada entrevista, todas estão disponíveis via solicitação. Os apêndices foram 

limitados aos roteiros das entrevistas e ao relatório completo de categorização do software 

Atlas TI. 

Os entrevistados autorizaram as gravações e foram avisados das mesmas no início das 

entrevistas, revelando se sentirem confortáveis com a gravação. As entrevistas foram 

realizadas entre os dias 01 de setembro e 06 de novembro de 2014, sendo cinco pessoalmente, 

quatro via Skype pelos escritórios serem de Porto Alegre, e uma via email dada a limitação 

imposta pelo entrevistado. As informações das entrevistas, entrevistados e cargos podem ser 

observadas na tabela abaixo: 

De acordo com Bardin (2007), as entrevistas foram gravadas, transcritas pelo próprio 

pesquisador e sintetizadas. A sintetização das entrevistas se mostra útil tendo em vista que a 

oratória se comporta de maneira diferente da escrita, fazendo-se necessária então a eliminação 

de figuras de linguagem, repetições e trechos que não são relacionados ao interesse da 

pesquisa em questão. A sintetização também otimiza o processo de análise de dados no 

software Atlas TI, já que a leitura reincidente do texto é feita de maneira mais ágil com o 

mesmo sintetizado e objetivo. 
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Tabela 4.1. – Detalhamento das Entrevistas 

 

 

A categorização então foi realizada pelo pesquisador com suporte do software Atlas TI e com 

critério semântico, considerando também as notas tomadas durante as entrevistas e as 

percepções do pesquisador. O processo de análise das entrevistas foi realizado com cautela e 

atenção, sendo cada entrevista categorizada e revisada ao menos cinco vezes, com 

procedimentos idênticos aos sugeridos por Mayring (2000) e apresentados na Figura 3.9. 

As entrevistas então foram separadas em dois blocos: o de Internacionalização e o de 

Economia Criativa. De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, o bloco de 

Internacionalização contava com cinco categorias e 15 subcategorias dedutivas, sendo elas: 

Barreiras (Tarifárias, Não tarifárias e Conhecimento de mercado); Motivações (Ambiente 

Int/Ext, Tecnologia/Inovação e Dirigentes); Facilitadores (Governo, AsBEA e Built by 

Brazil); Estratégia Adotada (Exportação, Contratual e Investimento Direto); e Visão 

Empresarial (Inocente, Pragmática e Estratégica).  

O bloco de Economia Criativa também contava com cinco categorias e 15 subcategorias 

dedutivas, sendo elas: Força de Trabalho (Especialização, Escolaridade e Personalização); 

Inovação (Inovação, Patentes e Investimento P&D); Diversidade (Tolerância étnica, 

Tolerância racial e Tolerância sexual); Criatividade (Criatividade, Qualidade de vida e 

Ambiente); e Classe Criativa (Hierarquia, Autonomia e Estilo de vida). 

Ao iniciar o procedimento de categorização, a análise era baseada em 30 subcategorias a 

serem reconhecidas nas entrevistas com o suporte do software Atlas TI. Como a pesquisa 

apresentada é baseada no processo de dedução e de indução, ou seja, está aberta para 

modificação e emergência de novas categorias ao longo do processo de análise, tal 

emergência ocorreu de maneira natural no decorrer da categorização. Vale ressaltar que, a 

# Data Hora Escritório Entrevistado Cargo Via Situação

1 01/set 09:00 Stemmer Rodrigues Arquitetos Associados Paulo Rodrigues Arquiteto Chefe Skype Ativo

2 09/set 12:00 Aflalo e Gasperini Arquitetos Grazielli Gomes Diretora Comercial Pessoal Ativo

3 19/set 12:00 Associação de Classe: AsBEA Francine Harumi Gestora Projeto BBB Pessoal Órgão

4 19/set 14:00 Órgão Governamental: APEX Emanuel Figueira Gerente Projeto BBB Pessoal Órgão

5 06/out 15:00 Debiagi Arquitetos Urbanistas Clarice Debiagi Arquiteta Chefe Skype Ativo

6 03/nov 15:00 Cristina Maluf Arquitetura de Iluminação Cristina Maluf Arquiteta Chefe Skype Suspenso

7 27/out 16:30 Athiê / Wohnrath Associados Michel Rike Diretor de Negócios Pessoal Suspenso

8 06/nov 13:00 Studio Arthur Casas Raphael França Arquiteto Email Ativo

9 06/nov 15:00 Edo Rocha Arquitetura e Planejamento Sanderley Fiusa Diretor de Negócios Pessoal Suspenso

10 29/out 16:00 Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo Tiago Borelli Coordenador de Projetos Skype Suspenso
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cada nova modificação ou emergência de subcategorias, a análise das entrevistas era 

reiniciada para reconhecimento de tais subcategorias em todas as entrevistas. 

As Tabelas 4.2. e 4.3. ilustram as categorias e subcategorias indutivas ao final do 

procedimento de análise de dados tanto no bloco de Internacionalização como no bloco de 

Economia Criativa 

 

Tabela 4.2. – Categorias Indutivas de Análise do Bloco Internacionalização 

 

 

Tabela 4.3. – Categorias Indutivas de Análise do Bloco Economia Criativa 

 

 

Além da emergência de subcategorias indutivas, também houve modificações nas categorias 

dedutivas advindas da pesquisa bibliográfica por congruência semântica identificada ao longo 

do processo de análise de dados. As Tabelas 4.3. e 4.4. ilustram a estrutura de categorias e 

subcategorias resultante da análise de dados, em comparação às apresentadas na seção 

metodológica da pesquisa nas Tabelas 2.3. e 2.4.. 

As informações das tabelas a seguir podem ser identificadas em três grupos: subcategorias 

dedutivas advindas da pesquisa bibliográfica (cor azul); subcategorias dedutivas mescladas 
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por conta de congruência semântica (cor vermelha); e subcategorias indutivas advindas da 

análise de dados (cor verde). 

 

Tabela 4.4. – Estrutura Final das Categorias de Análise do Bloco Internacionalização 

 

Cada entrevista analisada será apresentada na próxima seção, assim como as percepções do 

pesquisador em relação a tal. Além das percepções, serão apresentadas Tabelas com as 

categorias e subcategorias identificadas em cada entrevista e também as subcategorias mais 

relevantes de acordo com o discurso de cada entrevistado. 
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Tabela 4.5. – Estrutura Final das Categorias de Análise do Bloco Economia Criativa 

 

 

4.1.1. Categorias Entrevista 1 - Stemmer Rodrigues Arquitetos Associados  

A entrevista com o escritório Stemmer Rodrigues Arquitetos Associados, sediado em Porto 

Alegre, aconteceu com Rodrigues, arquiteto executivo e sócio proprietário do escritório.  

O entrevistado possui conhecimento sobre a AsBEA, a APEX e o projeto Built by Brazil, 

principalmente por ser ativo em reuniões e também por ser presidente regional da AsBEA. O 

entrevistado se mostrou realista em relação aos trâmites internacionais de um escritório, aos 

prós e contras da internacionalização e também no que considera exportação. Para o 

entrevistado, trabalhar para um cliente brasileiro em outro país não pode ser considerado 

exportação, ao mesmo tempo em que demonstra indiferença entre realizar um projeto em 

Miami ou em Recife. 
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Tabela 4.6. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 1 

 

 

O entrevistado, mesmo sem ser questionado, demonstrou muitas expectativas em relação à 

atuação do projeto Built by Brazil, principalmente no que tange a construção de 

relacionamento com outros escritórios e construtoras estrangeiras. Além de mencionar o alto 

risco de investir em investimentos estrangeiros, o entrevistado também demonstrou 

conhecimento sobre as diferenças estruturais e de maturidade entre escritórios brasileiros e 

estrangeiros, principalmente nos EUA e Europa.  

Apesar de possuir expectativas em relação ao Built by Brazil, o entrevistado demonstrou 

reprovação na seleção do projeto no Chile como país-alvo no desenvolvimento de novos 

negócios. Por ter conhecimento vivencial no país, o mesmo questiona a efetividade de 

investimento de esforços em tal país, questionando também, sem desmerecer, a experiência do 

projeto em saber como agir no setor de arquitetura.  
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Um dos esforços do Built by Brazil, uma rodada de negócios com investidores colombianos, 

foi reconhecida como um primeiro passo no caminho a ser trilhado, porém o entrevistado se 

sentiu infantilizado e exposto de maneira desagradável dada a falta de preparação fornecida 

pelo projeto para lidar com os investidores. Em outro esforço em 2010, uma visita guiada para 

Dubai os investidores se mostraram interessados apenas em projetar no Brasil, e não abrir as 

portas para os escritórios brasileiros, como é de interesse do projeto e dos escritórios 

participantes, sendo o esforço em vão. 

Em relação à economia criativa, o entrevistado destacou que contrata apenas estagiários para 

cultivá-los de acordo com a cultura organizacional, aonde “vão ficando arquitetos” dentro do 

escritório. A capacidade de adaptação e a confiança são duas características primordiais para 

o entrevistado, incentivando-os a participarem de cursos da AsBEA e de cursos acadêmicos, 

como história da arte e criatividade. 

 

Tabela 4.7. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 1 
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O entrevistado ainda acredita que a criatividade não precisa ser incentivada, que a veia 

criativa é inata na sua equipe, inclusive transbordando para outros interesses, como cozinhar e 

fazer moda. Acredita que as inspirações criativas surgem principalmente da arte, além de 

afirmar que a internet possibilitou acesso a inúmeras referências. Apesar de reconhecer a 

facilidade da internet, reitera que a vivência espacial é incomparável no que tange o alimentar 

da criatividade. 

 

4.1.2. Categorias Entrevista 2 - Aflalo e Gasperini Arquitetos 

A entrevista com o escritório Aflalo e Gasperini Arquitetos, sediado em São Paulo, aconteceu 

com Gomes, diretora criativa e comercial do escritório.  

O escritório pesquisado possui relevância mercadológica tanto em São Paulo como no Rio de 

Janeiro. De acordo com a entrevistada, o escritório possui atuação de 70% em São Paulo, 20% 

no Rio de Janeiro e 10% em cada uma das outras quatro capitais citadas. A entrevistada 

destacou desde o começo a influência dos dirigentes do escritório na conexão internacional do 

mesmo, principalmente no recebimento do primeiro lugar em um concurso no ano de 1962 

para projetar a sede da Peugeot no país, inclusive com sua maquete em lugar de destaque na 

entrada do escritório até atualmente.  

Apesar da influência dos dirigentes, a entrevistada afirmou que não conseguiram colocar em 

prática investimentos estrangeiros, destacando assim a importância do Built by Brazil. A 

entrevistada afirmou que o escritório tem interesse e está estudando a internacionalização, 

porém acredita que o Brasil possui um mercado mais carente e oportuno que em capitais do 

mundo, motivo pelo qual já foram parceiros locais de diversos escritórios estrangeiros. 

Um dos caminhos estudados pela equipe é realizar parcerias com uma empresa cliente do 

escritório que tem presença internacional, além dos estudos independentes que tem feito me 

diversos países. Apesar de não se considerar internacionalizado, o escritório já projetou em 

Cuba e Angola, porém por motivos diversos o projeto não foi materializado. Assim como na 

entrevista anterior, o entrevistado demonstrou conhecimento sobre as diferenças de escritórios 

estrangeiros para os brasileiros, principalmente em relação a tecnologia e aspectos técnicos, 

considerando também dificuldades para a internacionalização. 

Em compensação, a internacionalização é considerada uma maneira de liberdade de expressão 

arquitetônica, considerando também que o Built by Brazil está engajado em tornar tal 

internacionalização uma realidade, reconhecendo que o projeto possui sucesso em ampliar a 

rede de contatos dos escritórios e abrir vias para possíveis futuras parcerias. 
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Tabela 4.8. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 2 

 

Tabela 4.9. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 2 
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Sobre a economia criativa, a entrevistada afirmou que a percepção subjetiva é a mais 

relevante para a seleção de novos colaboradores, principalmente sobre a visão dos mesmos 

sobre o mundo, sua vivência e o grau de reflexão. A entrevistada acredita que a criatividade 

nasce com a pessoa e é advinda mais de tentativas e erros do que de inspiração propriamente 

dita, sendo o processo de experimentação a principal fonte de criatividade. Além da 

experimentação, o estilo de vida das pessoas e a conexão com o mundo são outras fontes de 

criatividade, além de ter destacado a realização profissional como outra característica. 

 

4.1.3. Categorias Entrevista 3 - Associação de Classe: AsBEA 

A entrevista com a AsBEA, ou seja, a responsável pelo projeto Built by Brazil da empresa 

Suriana, terceirizada pela Associação para gestão do mesmo, foi realizada com Kaga, 

coordenadora do projeto.  

O projeto Built by Brazil teve início no ano de 2010 com uma gestão interna da própria 

AsBEA, porém por dificuldade em gerenciar as atividades do projeto, o mesmo foi realocado 

para uma empresa terceirizada responsável exclusivamente pela sua gestão: a Suriana. Tal 

mudança de gestão aconteceu em maio de 2014, sendo que o projeto ficou sob 

responsabilidade direta da AsBEA durante aproximadamente quatro anos e, até o momento da 

entrevista, estava há quatro meses sob responsabilidade da Suriana. 

A fissura na gestão descrita acima foi o primeiro ponto a ser tocado por Kaga, previamente à 

sua descrição das expectativas do projeto e seu potencial. Para a entrevistada, o engajamento 

dos escritórios participantes do projeto e o potencial do mesmo são animadores, e o foco do 

primeiro ano da nova gestão é abranger mais escritórios e considerar suas sugestões para 

elaboração de ações que sejam mais eficientes, com a criação de comitês e reuniões 

periódicas. 

Quando questionada em relação à gestão anterior, a entrevistada apontou que não possui 

muitas informações do desempenho, das atividades e de ações realizadas nos anos anteriores. 

De acordo com a análise semântica realizada, foi possível observar que algumas expressões 

de linguagem demonstram não apenas uma transição de gestão, mas sim uma fissura nas 

visões sobre o projeto, onde foi possível observar que o passado não influencia a gestão atual. 

Apesar da Suriana estar há apenas quatro meses na gestão, é possível observar que a empresa 

já possui pistas em relação às necessidades dos escritórios, além dos problemas decorrentes da 

gestão anterior. De acordo com a entrevista, o principal aspecto que está sendo corrigido é o 

conhecimento dos escritórios sobre o projeto e principalmente seu engajamento na tomada de 

decisões e na elaboração de ações futuras. O reconhecimento das dificuldades como 
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legislação, parceria local e conhecimento de mercado são pontos positivos para os próximos 

anos de gestão do Built by Brazil. 

 

Tabela 4.10. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 3 

 

O projeto agora conta com duas frentes de trabalho: foco na Colômbia para o 

desenvolvimento de novos negócios e a Europa para o desenvolvimento da imagem-país 

brasileira. Enquanto a entrevistada cita rodadas de negócios para investidores colombianos, 
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Apesar das frentes de ação, a entrevistada afirma que a maioria dos escritórios não é 

estratégica, ou seja, considera que tendem a serem inocentes com pouca estratégia de 
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diferentes de maturidade e, com isso, a elaboração de quatro ações específicas para cada nível. 

Já em relação à economia criativa, as respostas da entrevistada foram voltadas para o aspecto 

empreendedor, considerando a visão negocial como essencial para o sucesso da empresa. 

Apesar de a visão negocial ser considerada essencial, Kaga também cita que a criatividade e a 
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capacidade de adaptação são os principais diferenciais dos arquitetos brasileiros, apesar de 

considerar que os mesmos não possuem confiança para se internacionalizarem. 

 

Tabela 4.11. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 3 

 

 

4.1.4. Categorias Entrevista 4 - Órgão Governamental: APEX  

A entrevista com a APEX, também responsável pelo projeto Built by Brazil, foi realizada com 

Figueira, coordenador do projeto e gerente executivo de economia criativa da APEX.  

O entrevistado se encontra em uma situação semelhante à entrevista anterior, onde cuida do 

projeto desde janeiro de 2014, apesar de já possuir experiência com economia criativa e 

inteligência de mercado. O entrevistado declarou que está em um momento de descoberta 

conjunta, enfatizando o desconhecimento dos escritórios com o Built by Brazil e com um 

discurso muito próximo ao anterior. 

Para o entrevistado, a falta de informação dos escritórios e o foco da formação acadêmica de 

arquitetura ser no aspecto artístico em detrimento do aspecto negocial são os grandes 

problemas do setor, impossibilitando a concretização de negócios. Ele afirmou e reiterou ao 

longo da entrevista que a baixa profissionalização dos escritórios é um empecilho para o 

processo de internacionalização dos escritórios, motivo pelo qual estão criando ações para a 

capacitação de escritórios. 

O entrevistado declarou que as necessidades dos escritórios são heterogêneas, onde estão 

mapeando as necessidades para desenvolverem ferramentas que as atendam. Considerando a 

tentativa e erro como comum na economia criativa e também no projeto em questão, ele 

percebe que a gestão anterior não havia detectado as necessidades dos escritórios, lacuna que 

procuram preencher. 
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Tabela 4.12. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 4 

 

Diferente do que as entrevistas com os escritórios mostram, o entrevistado declarou que o 

mercado brasileiro entrará em saturação e que a internacionalização se mostra uma alternativa 

para tal, mas reconhece que os escritórios estrangeiros demonstram mais interesse em entrar 

no Brasil do que abrir as portas do seu mercado. Os ruídos nos discursos entre os órgãos 

governamentais e os escritórios são preocupantes no que tange a compreensão das reais 

necessidades do setor, principalmente em um projeto como o Built by Brazil. 

O entrevistado também afirmou que o governo brasileiro possui linhas de financiamento e 

prêmios voltados para o setor de arquitetura, mas os escritórios brasileiros não possuem 

conhecimento de tais ou não possuem interesse em participar. Por outro lado, declarou que o 

comportamento dos escritórios em relação ao projeto demonstrou melhorias, inclusive com 

disposição a cooperar. 

As melhorias citadas foram comparadas aos anos da gestão anterior, onde declarou que a falta 

de comunicação entre a gestão do projeto e os escritórios era uma grande lacuna no impacto 

do projeto. De acordo com sua percepção, a gestão atual da Suriana mostra um 

comprometimento maior por ser uma consultoria privada e a permanência no projeto depende 

na apresentação de resultados, o que é positivo para o projeto. 
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Em relação à economia criativa, quando questionado sobre as competências de um arquiteto, a 

resposta foi única: investimento. O conhecimento dos riscos, capacidade analítica e 

investimento são os fatores predominantes para um arquiteto brasileiro, além de afirmar que a 

arquitetura brasileira é antiga, e seu histórico não reflete na presença nacional. Ainda segundo 

o entrevistado, a criatividade é m diferencial para os escritórios, que se reflete na adaptação de 

espaços e escassez de recursos. 

 

Tabela 4.13. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 4 

 

 

4.1.5. Categorias Entrevista 5 - Debiagi Arquitetos Urbanistas 

A entrevista com o escritório Debiagi Arquitetos Urbanistas, sediado em Porto Alegre, 

aconteceu com Debiagi, arquiteta chefe e sócia proprietária do escritório.  

O escritório conta com seis colaboradores por decisão estratégica, pois considera que uma 

equipe muito grande descaracteriza o projeto e perde a veia autoral do escritório. A 

entrevistada possui uma visão clara das características do escritório, considerando-o uma 

boutique sem padrões industriais, com honorários mais altos e projetos autorais. Apesar de tal 

aspecto, o escritório é responsável por projetos expressivos, como o atual metrô de Novo 

Hamburgo, parceria com o arquiteto Carlos Zotti no Uruguai e licitações com a Odebretch. 

Ela ainda reconheceu que o escritório não está preparado para se aventurar 

internacionalmente, porém considera que o Built by Brazil possui um papel importante na 

promoção da arquitetura brasileira. A entrevistada também comentou que os primeiros anos 

de gestão do projeto foram complicados por conta do desconhecimento em relação ao setor, 

mas se mostrou confiante no progresso do projeto. 
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Apesar da iniciativa do projeto, a entrevistada não considera que o governo brasileiro 

reconheça a arquitetura como relevante o suficiente para investir estrategicamente na 

internacionalização do setor, se limitando a separar uma verba politicamente correta, 

afirmando inclusive que a gestão atual tem de ser criativa ao utilizar a verba para alcançar 

resultados. 

A entrevistada também reconheceu que, durante as rodadas de negociação promovidas com a 

Colômbia pelo projeto, recusou uma oportunidade de negócio porque não sentiu que estava 

preparada o suficiente para realizar uma investida do tipo, principalmente no que tange o 

conhecimento sobre burocracia financeira. Tal recusa se mostrou uma visão da importância do 

projeto em oferecer suporte aos escritórios em se profissionalizarem e minimizarem os riscos 

da internacionalização. 

 

Tabela 4.14. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 5 
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de um escritório de arquitetura, que é a percepção do profissional, sua sensibilidade e a sua 

criatividade em todas as etapas do processo. 

Também com a visão de que a criatividade é inata, ela acredita que a troca de informações e 

experiências internacionais são estímulos para a criatividade, onde o trabalho colaborativo 

toma maior parte do tempo. A criatividade é a capacidade de criar analogias entre a bagagem 

cultural, as experiências de vida e as viagens e torna-las algo útil, que tenha impacto no 

processo criativo de acordo com a entrevistada. 

 

Tabela 4.15. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 5 

 

 

4.1.6. Categorias Entrevista 6 - Cristina Maluf Arquitetura de Iluminação 

A entrevista com o escritório Cristina Maluf Arquitetura de Iluminação, sediado em Porto 

Alegre, aconteceu com Maluf, arquiteta chefe e proprietária do escritório.  

O escritório em questão é considerado de arquitetura e fez parte do Built by Brazil, mas é 

especializado em arquitetura luminotécnica. Apesar de contar com quatro colaboradores, 

possuem clientes relevantes na carteira, como a Tramontina e Gerdau, além de terem feito 

projetos no México, Argentina, Alemanha e Uruguai. Assim como outros escritórios, a 

entrevistada não considera a exportação de projetos via clientes brasileiros como uma 
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exportação, pois nunca tiveram experiência com uma contratação direta com uma empresa 

estrangeira. 

A entrevistada não se recordava do nome do projeto Built by Brazil, porém declarou que não 

faz mais parte porque tiveram mudanças nos escritórios e não estão com estrutura estável para 

abraçar um projeto grande internacional. A entrevistada acredita que a relevância está em 

atender a demanda aquecida do Brasil e posteriormente pensar em investir na 

internacionalização. 

Apesar de ter se retirado do projeto por motivos específicos do escritório, a entrevistada se 

mostrou confiante e entusiasmada com o Built by Brazil, afirmando que estão empenhados em 

ajudar os escritórios. Mesmo com o hiato temporário no projeto, a entrevistada reiterou ao 

longo da entrevista que possui interesse em expandir internacionalmente e que investirá no 

movimento quando o momento for oportuno, motivada pelas experiências internacionais que 

foram gratificantes. 

 

Tabela 4.16. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 6 

 

 

Quando questionada sobre a economia criativa, afirmou que a especialização e conhecimento 

contínuo são relevantes, inclusive trazendo dois professores de mestrado em arquitetura 

luminotécnica para cursarem no Brasil anos atrás. Assim como na arquitetura tradicional, ela 

comentou que as inovações em lâmpadas são constantes e que a atualização contínua do 

profissional em reconhecer tendências, e ser prudente para investir no que tiver custo-

benefício, é essencial. 
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Tabela 4.17. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 6 

 

 

4.1.7. Categorias Entrevista 7 - Athiê / Wohnrath Associados 

A entrevista com o escritório Athiê / Wohnrath Associados foi realizada com Rike, diretor 

comercial do escritório.  

Dos escritórios entrevistados, a presente entrevista teve a maior profundidade no que tange 

parcerias com escritórios estrangeiros. Com uma equipe de mais de 600 colaboradores e 

reconhecido pelas inúmeras plantas industriais como Unilever, onde projetam para sedes de 

multinacionais em diversos países. 

O entrevistado deixou claro desde o início que os projetos internacionais realizados pelo 

escritório são frutos de decisões estratégicas, como o fortalecimento frente à concorrência, a 

absorção de know how do escritório parceiro e até mesmo parcerias de longo prazo, como 

com a Arquitetônica em Miami. Além de tal parceria, o escritório participa de uma aliança 

latino-americana de escritórios em oito países que possuem diretrizes próximas, sendo um 

escritório responsável em cada país. 
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O entrevistado não hesitou ao afirmar que os projetos internacionais foram todos derivados de 

clientes, não havendo necessidade de criar a demanda. Além de enfatizar a necessidade de 

sempre procurar um parceiro local para realizar os projetos, Rike afirmou que o escritório 

possui 50% de participação do mercado corporativo em São Paulo, motivo pelo qual a 

demanda é orgânica. 

O escritório é aberto para aceitar parcerias com escritórios estrangeiros com interesse em se 

estabelecerem no mercado brasileiro, movimento observado com ressalvas por outros 

entrevistados. De acordo com o entrevistado, enquanto os escritórios estrangeiros precisam de 

segurança nas operações, eles buscam know how, visão de mercado e diferencial competitivo 

nos parceiros, motivo pelo qual aceitam criar as parcerias. 

O entrevistado acredita que o foco do escritório se encontra no mercado nacional, onde já 

sabem e estão acostumados a trabalhar. Apesar de não fechar as portas para possíveis projetos 

internacionais, não considera que o esforço em investimentos para promover o escritório 

internacionalmente seja proveitoso, considerando a recepção de escritórios estrangeiros um 

movimento mais confortável para o escritório. 

 

Tabela 4.18. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 7 

 

Já no aspecto da economia criativa, a visão do escritório é voltada para a produção em massa, 

onde um projeto é construído em blocos por profissionais diferentes seguindo certas diretrizes 

do escritório. Os processos do escritório são opostos aos de outros entrevistados, 

demonstrando assim espectros diferentes do setor de arquitetura. O escritório tem como foco 
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formar os arquitetos internamente, onde possuem equipes contínuas que oferecem cursos 

semanalmente para os colaboradores, enfatizando a importância da especialização. 

O entrevistado também afirmou que o escritório promove viagens anualmente ao redor do 

mundo para compreender as tendências internacionais e manter a criatividade dos 

colaboradores desperta. Apesar dos investimentos na criatividade, o entrevistado declarou que 

a entrega com qualidade e excelência é mais importante que a capacidade criativa em si. 

 

Tabela 4.19. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 7 

 

 

4.1.8. Categorias Entrevista 8 - Studio Arthur Casas 

A entrevista com o escritório Studio Arthur Casas, sediado em São Paulo, aconteceu com 

França, arquiteto do escritório. 

O ponto mais relevante da experiência do escritório é a existência de uma filial na cidade de 

Nova Iorque desde o ano 2000. Com uma atuação diversificada, a filial nasceu com o foco em 

brasileiros que moram na cidade, porém atualmente conta com uma clientela diversificada e 

projetos comerciais. De acordo com o entrevistado, a maior dificuldade da filial americana foi 

encontrar e reter profissionais que atendessem com as demandas do escritório, principalmente 

no que tange o alto padrão e a cultura do detalhe. 

A motivação para abertura da filial foi do diretor do escritório, Arthur Casas, que sempre 

morou também em Nova Iorque. O entrevistado afirmou que, além do interesse pessoal do 
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dirigente, a presença na cidade impactou positivamente no que tange a visibilidade e o acesso 

a projetos em outros países, tanto na América Latina como na China. Ele também declarou 

que, ao participar de feiras e concursos internacionais, é possível ampliar a visibilidade do 

escritório e da imagem-país do Brasil. 

O entrevistado se mostrou otimista em relação ao potencial da arquitetura brasileira. 

Reiterando a importância de feiras e concursos internacionais, ele destaca a capacidade 

brasileira em atingir a excelência mesmo quando há mão de obra escassa, e a competitividade 

é maximizada quando pensada fora de regiões como Europa e Estados Unidos. 

Em relação ao Built by Brazil, o entrevistado declarou estar satisfeito e otimista com o 

projeto, mesmo reconhecendo estar ainda no início. Ele também reconhece que a participação 

do governo é essencial para a exportação da arquitetura brasileira, que já é competitiva, e com 

o projeto se mantendo focado nos objetivos e em resultados plausíveis, os frutos serão 

satisfatórios para todos. 

 

Tabela 4.20. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 8 

 

Quando questionado sobre a economia criativa, o entrevistado acredita que a flexibilidade e 

capacidade de personalização do arquiteto são as competências mais relevantes para a área, 

principalmente em adaptar seu traço e sua linha arquitetônica com as necessidades e 

limitações do projeto do cliente. A inovação também se mostra relevante, porém o 

entrevistado comenta a consequência da inovação e tecnologia como sendo a reincidência de 

casos de plágio no setor. 

A criatividade para França é incentivada no escritório no compartilhamento de ideias, 

referências, experiências de viagens e também na não limitação do profissional em buscar 

inspiração apenas na arquitetura, mas sim em outras áreas como a arte contemporânea. O 
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contato constante com outras pessoas com conhecimentos distintos, com diferentes lugares ao 

redor do mundo, e a capacidade de filtrar informações e utilizar o que é relevante são pontos 

que o entrevistado considera essenciais para o processo criativo. 

 

Tabela 4.21. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 8 

 

 

4.1.9. Categorias Entrevista 9 - Edo Rocha Arquitetura e Planejamento 

A entrevista com o escritório Edo Rocha Arquitetura e Planejamento foi realizada com Fiusa, 

diretor de negócios do escritório. 

O escritório de Edo Rocha possui experiência internacional nos três espectros estratégicos: 

exportação, contratual e de investimento direto. Segundo o entrevistado, exportaram muitos 

projetos para a Argentina durante anos, além de atualmente terem parceiros na Inglaterra e na 

Alemanha. Já em relação ao investimento direto, o escritório teve uma filial em Dubai até a 

crise americana de 2008, onde foi responsável por diversos projetos, inclusive 17 prédios em 

Abu Dhabi e a Cidade Verde que recebeu atenção da mídia internacional. 

O entrevistado possui uma visão crítica em relação ao governo brasileiro e seus incentivos, e 

deixou claro o motivo pelo qual saíram do projeto Built by Brazil ao afirmar que a 

instabilidade governamental no que tange a solidez de grupos de ação e a ausência de ações 

concretas são os principais empecilhos. 
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O entrevistado também afirmou que a competição internacional é ferrenha, e apenas com um 

diferencial competitivo é possível ter sucesso em outro país. O investimento em Dubai estava 

sendo satisfatório para a empresa, inclusive alcançando outras regiões orientais e expandindo 

a abrangência do escritório, porém a crise de 2008 fez com que o escritório perdesse todo o 

investimento realizado, motivo pelo qual não possuem interesse imediato em investir 

internacionalmente. 

O entrevistado agiu estrategicamente em relação à movimentação internacional do escritório, 

declarando inclusive que recusaram oportunidades na Arábia Saudita e na África pelo cliente 

não ter estrutura suficiente nem um contrato com custo-benefício para o escritório. Apesar da 

visão estratégica ao selecionar os investimentos, o entrevistado afirmou que as oportunidades 

internacionais surgiram da procura de emissários dos países que foram enviados para o 

escritório, de onde surgiu o contrato. 

Assim como outros,  entrevistado também comentou sobre a competitividade dos escritórios 

brasileiros, principalmente sobre o tamanho e a estrutura em relação a escritórios 

internacionais. Não somente a diferença dos escritórios, o entrevistado também reiterou a falta 

de apoio do governo brasileiro e o impacto negativo que traz para os escritórios, enquanto os 

estrangeiros possuem apoio governamental e a competição é maximizada. 

 

Tabela 4.22. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 9 

 

Já sobre a economia criativa, diferente de outros escritórios, o entrevistado declarou que não 

aceitam estagiários e buscam profissionais com alta qualificação técnica, experiência com 

projetos complexos que possam participar do escritório já produzindo. O entrevistado também 
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acredita que a criatividade não deve ser incentivada porque o arquiteto deve nascer com tal 

característica, porém a criatividade é o primeiro aspecto a ser avaliado semestralmente e é 

valorizado pelos gestores do escritório. 

O entrevistado acredita que a grande influência da criatividade dos colaboradores do 

escritório é a possibilidade de participarem de projetos grandiosos e glamorosos. Segundo o 

entrevistado, os colaboradores são incentivados a criarem mais quando participam de 

concursos internacionais com seus projetos e recebem prêmios, havendo inclusive uma sala 

dedicada apenas aos troféus na sede do escritório. 

 

Tabela 4.23. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 9 

 

 

4.1.10. Categorias Entrevista 10 - Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo 

A entrevista com o escritório Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo, sediado em São 

Paulo, aconteceu com Borelli, coordenador de projetos do escritório.  

O entrevistado declarou que o escritório é especializado em projetos de aeroportos e hospitais, 

inclusive com projetos no Paraguai, Equador e Angola. O escritório possui projetos que são 

ligados ao governo, porém o contato e acordo foram feitos via empresas privadas, como 
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incorporadoras e construtoras. O entrevistado afirmou que os países em questão possuem 

necessidade da mão de obra estrangeira devido à falta de preparação de escritórios locais, 

motivando assim a internacionalização de escritórios brasileiros. 

Por serem especializados em aeroportos e hospitais, o entrevistado acredita que a legislação é 

a maior barreira para a realização dos projetos, tendo em vista que as duas áreas possuem 

regras mais rigorosas em relação à arquitetura. No caso da construção de um terminal de 

ônibus no Peru, a parceira do escritório montou uma filial temporária com arquitetos peruanos 

no local, sendo a equipe coordenada pelo escritório brasileiro, facilitando assim os atritos 

culturais e de legislação. 

 

Tabela 4.24. – Categorias de Internacionalização - Entrevista 10 

 

O entrevistado afirmou que a parceria é o melhor meio para internacionalizar o escritório, 

principalmente no que tange a legislação e o conhecimento de mercado, motivo pelo qual suas 

experiências internacionais foram via parceiros locais. Borelli não declarou nenhum tipo de 

apoio da AsBEA nos investimentos internacionais do escritório, e quando questionado sobre o 

projeto Built by Brazil, declarou desconhecimento e não foi possível obter as informações 

posteriormente por falta de resposta. 

Assim como outros escritórios entrevistados, o entrevistado não enxerga vantagem no 

investimento no mercado internacional. Conforme seu relato, o mercado brasileiro possui 

muitas oportunidades e demandas, motivo pelo qual é mais fácil trabalhar internamente do 

que investir no estrangeiro, afirmando que não possuem recursos para investir, e apenas 

aceitam as oportunidades que surgem naturalmente. 
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A visão sobre economia criativa é voltada para a liberdade individual e a carga horária por 

projetos. A contratação é realizada principalmente com universitários, os formando dentro do 

escritório, além de considerar a especialização um ponto positivo para a contratação. 

Os colaboradores do escritório possuem cargas horárias flexíveis e permanecem no escritório 

de acordo com a necessidade dos projetos existentes. O esforço para construção de um projeto 

é conjunto entre todos os níveis hierárquicos do escritório, e o diálogo entre todos é 

incentivado em todos os aspectos. 

 

Tabela 4.25. – Categorias de Economia Criativa - Entrevista 10 

 

 

4.2. Interpretação das Entrevistas e seus Mapas Conceituais 

Após um breve relato dos principais pontos de cada entrevista realizada na pesquisa de 

campo, a presente subseção tem como objetivo interpretar, às luzes do levantamento 

bibliográfico e da compreensão acumulada sobre o tema, os mapas conceituais derivados da 

análise dos dados com suporte do software Atlas TI.  

Os mapas conceituais são o produto final do procedimento de análise das entrevistas 

transcritas e sintetizadas. Após a análise minuciosa de cada entrevista às luzes das categorias 

dedutivas e indutivas, foram criados dois mapas conceituais para cada entrevista: o de cor 

azul, relacionado às categorias do bloco de internacionalização; e o de cor laranja, relacionado 

às categorias do bloco de economia criativa. 
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Nos mapas conceituais abordados nessa seção, é possível observar de maneira clara e objetiva 

as relações entre as subcategorias e também entre as categorias dedutivas e indutivas, 

ilustrando assim a dinâmica do discurso dos entrevistados e facilitando a interpretação das 

entrevistas. 

Até então, as categorias apresentadas nas tabelas em seções anteriores sugerem independência 

e pouca relação entre si. Ao realizar a análise de conteúdo, foi possível observar que não há 

nenhuma categoria ou subcategoria não relacionada com outra, ou seja, o levantamento 

bibliográfico realizado não apenas está presente no discurso dos entrevistados, mas também 

emerge dinamicidade ao longo da análise. 

Com o objetivo de otimizar a leitura dos mapas conceituais apresentados a seguir, é relevante 

ressaltar que os elipses mais pigmentados são as categorias apresentadas nas tabelas, enquanto 

os quadrados menos pigmentados são as subcategorias derivadas de cada categoria. Tanto nos 

mapas de internacionalização como nos mapas de economia criativa é possível observar que 

há categorias que estão em destaque: Estratégia e Criatividade, respectivamente. O destaque 

para ambas as categorias se dá porque, após todas as análises, elas se mostraram centrais para 

a compreensão dos discursos dos entrevistados e para responder a pergunta de pesquisa. 

Os quadrados, ou seja, as subcategorias, apresentam fontes diferentes. As subcategorias 

indutivas, que emergiram de acordo com a análise das entrevistas, se apresentam em itálico. 

Já as subcategorias que, independentemente de serem dedutivas ou indutivas, se mostraram 

mais relevantes no discurso de cada entrevistado, além de estarem destacadas na seção 

anterior, se apresentam em negrito. As subcategorias dedutivas que não são relevantes no 

discurso se encontram sem alteração na fonte. 

O quarto e último aspecto a ser considerado para a leitura dos mapas conceituais é a 

existência de diferentes conexões entre os blocos. A nomenclatura das conexões é advinda do 

sistema do Atlas TI e seus significados se encontram no manual do software (ATLAS TI, s/d). 

A utilização de diferentes conexões foi meticulosamente estudada e as dúvidas da sua 

pertinência foram sanadas ao longo do curso da Escola de Inverno denominado Técnicas de 

Análise Qualitativa de Dados com o Uso de Software (Atlas/ti) realizado na Fundação Getúlio 

Vargas (EAESP-FGV) com o docente Rodrigo Bandeira-de-Mello. 

 

 Conexões do Bloco Internacionalização: 

 Parte de: subcategorias que estão hierarquicamente abaixo e detalham a categoria 

indicada; 

 Contradiz: categorias que exercem influência oposta entre si; 
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 Causa de: categorias que exercem relação de causa-efeito sobre a categoria indicada; 

 Associada a: categorias que estão relacionadas, oriundas da coocorrência observada 

durante a análise das entrevistas. 

 

 Conexões do Bloco Economia Criativa: 

 Propriedade de: subcategorias que são atributos polarizados da categoria indicada; 

 Causa de: categorias que exercem relação de causa-efeito sobre a categoria indicada; 

 Parte de: subcategorias que estão hierarquicamente abaixo e detalham a categoria 

indicada; 

 Associada a: categorias que estão relacionadas, oriundas da coocorrência observada 

durante a análise das entrevistas. 

 

4.2.1. Mapa Conceitual Entrevista 1 - Stemmer Rodrigues Arquitetos Associados  

 

“Eu não investiria esforço e dinheiro em uma coisa no mercado exterior a não ser que eu 
tivesse a APEX por trás para me apoiar e falar 'aqui está o caminho das pedras'”. 

 

Figura 4.1. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 1  

 



 
 

 

81 

De acordo com a entrevista, é possível observar que a principal estratégia de 

internacionalização considerada é a exportação de projetos, guiada por clientes já existente na 

carteira do escritório. Assim como a estratégia de internacionalização, a visão empresarial é 

principalmente estratégica, havendo também certa indiferença em relação a projetos no 

exterior. 

O ganho de status que o escritório apresenta ao se internacionalizar se mostrou o principal 

motivador para o entrevistado, refletindo também a importância estratégica para o escritório. 

Há também duas principais barreiras para a internacionalização, sendo as não tarifárias a mais 

relevante e também o risco de investir no mercado externo, percepção estratégica para o 

momento certo de internacionalização do escritório. 

Em relação aos facilitadores, além dos clientes que estão associados à estratégia de 

exportação, o projeto Built by Brazil é reconhecido como um facilitador, apesar das 

experiências anteriores negativas do entrevistado. A expectativa sobre o projeto é uma 

categoria relevante para considerar a permanência do escritório no mesmo, onde o 

entrevistado demonstrou, apesar de reconhecer os esforços necessários, otimismo em relação 

ao potencial do projeto. 

O escritório possui uma visão sobre economia criativa próxima à sustentada pela teoria, 

principalmente no que tange os aspectos da categoria Classe Criativa. O estilo de vida dos 

colaboradores e a autonomia que os mesmos possuem no escritório são essenciais para a 

mantença da capacidade criativa, assim como com uma hierarquia horizontal que está 

diretamente ligada ao ambiente em que os colaboradores trabalham. 

A escolaridade também possui um papel relevante no escritório, onde a formação contínua 

dos colaboradores é prioridade para os dirigentes. A criatividade, para o entrevistado, é tanto 

inata como deve ser incentivada, ou seja, o arquiteto necessita de uma capacidade criativa nas 

veias, porém a mesma deve ser incentivada para atualização do profissional e mantença da 

qualidade de trabalho. 

Segundo o entrevistado, nunca houve problemas de discriminação ou intolerância em relação 

aos aspectos elucidados nas categorias. Em compensação, afirmou que já presenciou 

problemas de relacionamento entre pessoas que são comuns ao ser humano, sem relação com 

gênero, raça ou orientação sexual, por exemplo. 
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Figura 4.2. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 1  

 

 

4.2.2. Mapa Conceitual Entrevista 2 - Aflalo e Gasperini Arquitetos 

 

“Essas conexões com o mundo e a referência de outros meios influenciam o processo 

criativo, porque ter só amigos arquitetos fica uma coisa meio monótona”. 

 

Assim como na entrevista anterior, o escritório Aflalo e Gasperini possui uma visão 

estratégica em relação à internacionalização do escritório, onde também são movidos a 

clientes e suas estratégias são equilibradas entre exportação de projetos e parceria com outros 

escritórios.  

De acordo com a entrevista e com a cultura organizacional do escritório, a tecnologia exerce 

um papel relevante na sua competitividade, assim como também reconhece o status local que 

o processo de internacionalização propicia. Apesar de o escritório ter nascido a partir de um 
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projeto internacional para um concurso, a influência dos dirigentes em guiar o 

desenvolvimento internacional não se mostrou pertinente na entrevista.  

 

Figura 4.3. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 2 

 

 

Gomes se mostrou otimista com as ações realizadas pelo Built by Brazil, reconhecendo que os 

investimentos no relacionamento entre escritórios e investidores podem levar tempo para 

amadurecer, como “Estão construindo a relação de confiança, está se buscando uma 

oportunidade, mas acho que é um tempo de maturação natural”.  

Mesmo com a visão estratégica de negócio do escritório, a entrevistada representa a cultura 

organizacional da empresa principalmente no que tange o reconhecimento da importância do 

escritório respeitar o estilo de vida dos colaboradores, além da qualidade de vida ser um 

aspecto relevante para o desenvolvimento da capacidade criativa. 

Por outro lado, a entrevistada afirma que a criatividade deve nascer com a pessoa, motivo pelo 

qual não vê necessidade de elaborar ações para incentivá-la, sendo os dois aspectos 

supracitados como relevantes para a criatividade. Mantendo a característica estratégica do 
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escritório, a capacidade de personalização dos projetos de acordo com os clientes e a 

especialização dos colaboradores é essencial. 

 
Figura 4.4. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 2 
 

 

 

Em compensação a entrevistada relatou ruídos de comunicação gerados no acompanhamento 

de obras decorrentes de preconceitos de dois lados. Por um lado, Gomes afirmou que há certa 

desconfiança dos colaboradores da construção dos projetos ao observar uma mulher arquiteta 

que possui liderança na situação, onde sua autoridade leva tempo para ser conquistada. Por 

outro lado, há também o preconceito dos arquitetos em relação à etnia e procedência dos 

colaboradores da construção, considerando a ignorância como um padrão entre eles.  

 

4.2.3. Mapa Conceitual Entrevista 3 - Associação de Classe: AsBEA 

 

“A seleção foi feita no passado, ela nos foi dada, foi no passado  

[...] Não conhecemos o dia a dia de nenhum escritório”. 
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Figura 4.5. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 3 

 

 

O mercado de arquitetura apresenta algumas características que são responsáveis por moldar 

as ações tomadas pelo projeto. Apesar de reconhecer que ainda estão em fase de análise das 

necessidades dos escritórios participantes, é possível observar percepções relevantes de 

acordo com o mapa conceitual acima. 

Um aspecto reincidente no discurso é que os escritórios participantes são heterogêneos em 

relação a estratégias de internacionalização e níveis de maturação. A exportação é considerada 

a estratégia mais recorrente entre os escritórios, enquanto o investimento direto é considerado 

o mais raro dado o montante de investimento e risco. Nas entrevistas com os escritórios, foi 

possível observar que o estabelecimento de parcerias é a estratégia mais usual para a 

internacionalização dada a necessidade de compreender a cultura e legislação do mercado 

alvo. 

Por outro lado, a entrevistada afirmou que os escritórios são inocentes sobre 

internacionalização, ou seja, não possuem uma visão estratégica sobre vantagens, riscos e 

investimento. Como é possível observar nas entrevistas com escritórios, e em oposição à 

visão da AsBEA, a visão estratégica é predominante na estratégia de internacionalização dos 

escritórios, principalmente em percepções indiretas sobre risco e custo-benefício.  
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As subcategorias relacionadas a Motivação não surgiram com a relevância esperada pelo 

entrevistado. Por ser uma das responsáveis pela gestão do projeto Built by Brazil, havia a 

expectativa de uma visão comercial de venda de ideia sobre as motivações, assim como um 

reconhecimento das barreiras de internacionalização dos escritórios. Tal reconhecimento é 

ponto chave para elaborar ações que as minimizem e facilitam o processo dos escritórios. 

Os facilitadores, por outro lado, foram considerados principalmente os órgãos 

governamentais, o que era de se esperar dada a função da entrevistada. Porém a influência de 

clientes já existentes dos escritórios não foi citada, mesmo sendo reconhecida como uma das 

subcategorias mais relevantes para os escritórios entrevistados. É possível observar, de 

maneira geral, um descompasso da visão de necessidades, barreiras, estratégias e motivações 

entre os escritórios e a gestão do projeto, aspecto negativo para a obtenção de resultados 

positivos no projeto. 

 
Figura 4.6. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 3 
 

 

O mapa conceitual sobre economia criativa possui a mesma característica do mapa conceitual 

sobre internacionalização: um claro descompasso em relação à teoria e em relação às 

entrevistas com escritórios. É relevante ressaltar que a gestão do projeto compreender as 
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características do mercado que são responsáveis é cine qua non para a elaboração de ações 

que estejam de acordo com suas necessidades. 

De acordo com a entrevista, a criatividade é reconhecida como relevante para os escritórios de 

arquitetura, porém o entrevistado acredita que o aspecto negocial dos profissionais é mais 

relevante para o sucesso do escritório. A hierarquia dos escritórios é heterogênea, havendo 

desde as mais conservadoras e verticalizadas até as horizontais, enquanto não há percepção de 

relevância de escolaridade, personalização ou especialização para o desenvolvimento do 

escritório. 

A entrevistada também reconheceu que a inovação exerce um papel importante no escritório. 

Também afirmou que nunca ouviu falar de situações de intolerância de qualquer natureza nos 

escritórios que mantém contato, apesar de também ter reconhecido que não conhece o dia a 

dia dos escritórios porque “Quando vamos à reunião acabamos indo direto para a sala de 

reunião, não conhecemos o dia a dia de nenhum escritório”. 

 

4.2.4. Mapa Conceitual Entrevista 4 - Órgão Governamental: APEX  

 

“Existe um problema grande na formação acadêmica brasileira de arquitetura, 

como se constituiu a escola, eles têm mais preocupação 

com o desenho e conceito do que o comercial”. 

 

A entrevista com o coordenador do projeto pela APEX, apresenta um mapa conceitual com 

características que se assemelham à entrevista anterior. Um ponto consonante é o 

reconhecimento da heterogeneidade dos escritórios de arquitetura em relação à estratégia de 

internacionalização, porém o entrevistado acredita que as parcerias são a principal estratégia, 

assim como as entrevistas com os escritórios apontaram. 

O aspecto mais relevante da entrevista e que foi reiterado pelo entrevistado é a baixa 

profissionalização dos escritórios de arquitetura brasileiros, assim como da formação 

acadêmica de arquitetura em geral. Nesse ponto, é possível relacionar a baixa 

profissionalização com os esforços do projeto Built by Brazil em elaborar ações de 

capacitação dos escritórios, e com a visão empresarial inocente e a indiferença. 

As motivações e barreiras assinaladas pelo entrevistado são semelhantes às percebidas pelos 

escritórios, principalmente no que tange o status que o escritório desenvolve, as barreiras de 

conhecimento de mercado e não tarifárias, e o risco envolvido no desenvolvimento de um 

processo de internacionalização. 
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Figura 4.7. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 4 

 

 

É possível observar no mapa conceitual apresentado há, apesar de uma visão crítica em 

relação à profissionalização dos escritórios e a visão empresarial dos mesmos, aspectos mais 

próximos dos mapas conceituais dos escritórios. A sua visão negocial dos escritórios de 

arquitetura indica que o problema reside na formação do arquiteto ser voltada para a área 

artística em detrimento das competências de negócios, tradição na arquitetura brasileira. 

O mapa conceitual sobre economia criativa se aproxima do apresentado na entrevista com a 

AsBEA. Também reflexo da visão negocial compartilhada entre os entrevistados, em 

detrimento da criatividade, a “habilidade negocial é fundamental, poder tratar de negócios, 

conhecimento técnico hidráulico, elétrico [...] é preciso ter esse conhecimento, o que a escola 

brasileira carece”. 

O entrevistado também reconhece que há heterogeneidade na hierarquia dos escritórios de 

arquitetura, porém a verticalização se mostrou mais presente no discurso. O comentário sobre 

a diversidade é semelhante ao da entrevista anterior, onde o desconhecimento de fatos que 

envolvem intolerância de algum tipo pesquisado foi constatado. 

A inovação surgiu como um aspecto relevante para o entrevistado, sendo considerada uma 

vantagem competitiva dos escritórios brasileiros, a exemplo da capacidade de adaptação a 

situações caóticas urbanas. Por ter mais experiência com economia criativa, o entrevistado 
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reconheceu que a criatividade é um diferencial no mercado, também envolvendo a adaptação 

arquitetural dos escritórios brasileiros, além de comentar que a qualidade de vida exerce 

influência em tal aspecto. 

 

Figura 4.8. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 4 
 

 

 

 

4.2.5. Mapa Conceitual Entrevista 5 - Debiagi Arquitetos Urbanistas 

 

“Os primeiros anos foram mais difíceis por um  

desconhecimento da APEX sobre o que é arquitetura”. 

 

A entrevista com a Debiagi Arquitetos e Urbanistas demonstrou que o escritório possui uma 

visão estratégica sobre as vantagens e desvantagens de iniciar um processo de 

internacionalização do escritório, principalmente decorrente das experiências do mesmo. 
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Assim como nos outros escritórios, os clientes são um fator fundamental para a 

internacionalização, sendo que o escritório possui experiência tanto com parcerias como com 

exportação de projetos. 

O status mais uma vez se mostrou relevante como motivação para internacionalizar o 

escritório, enquanto barreiras não tarifárias e o risco de investimento são as barreiras mais 

relevantes. A entrevistada ilustrou o risco como barreira ao ser convidada por um investidor 

colombiano durante a rodada de negócios promovida pelo Built by Brazil, porém recusou 

porque “senti que não estávamos preparados para internacionalizar porque tinha muita 

burocracia financeira”. 

 

Figura 4.9. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 5 

 

 

O discurso da entrevistada sobre a falta de suporte do governo e as expectativas sobre futuras 

ações do projeto refletem na participação do escritório no projeto e uma visão otimista. O 

ponto de principal crítica é a falta de reconhecimento do governo sobre a relevância do setor 

de arquitetura, que impacta na imagem país negativa e se torna um empecilho no processo de 

internacionalização dos escritórios. 
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Já sobre a economia criativa, Debiagi possui uma visão polarizada e clara sobre os dois 

diferentes tipos de escritórios de arquitetura: autorais e não autorais. De acordo com seu 

discurso, escritórios que transformam a arte em produção em massa e otimizam processos 

com padronização, perdem a essência da arquitetura e a arte, seu principal pilar.  

Acredita então que a inovação é importante para os arquitetos conhecerem materiais novos 

que são lançados no mercado, porém a personalização é o aspecto mais relevante para um 

colaborador, ou seja, elaborar o projeto de acordo com o que o cliente deseja, tendo facilidade 

de captar suas vontades. Também nunca presenciou situações de intolerância, apesar de 

reconhecer que lidar com colaboradores da construção é uma tarefa árdua. 

 

Figura 4.10. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 5 
 

 

 

A entrevistada parte do pressuposto que a criatividade é inata, não havendo necessidade de 

incentivá-la além de estar em um ambiente saudável e inspirador e ter qualidade de vida. 

Apesar de reconhecer que possuem hierarquias básicas no escritório e que seu pai é o 

arquiteto principal que assina todos os projetos, afirmou que o ambiente é saudável e todos 
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possuem liberdade, já que “esse modelo de gestão industrial não adianta nada para a 

arquitetura porque ele não da liberdade para a criatividade”. 

 

4.2.6. Mapa Conceitual Entrevista 6 - Cristina Maluf Arquitetura de Iluminação 

 

“Primeiro temos que atender o que tem aqui,  

agora o mercado começou a movimentar”. 

 

Figura 4.11. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 6 

 

 

A entrevista com a arquiteta chefe e proprietária do escritório, elucidou uma equipe que, 

apesar de enxuta, possui experiências internacionais principalmente em relação à exportação. 

A proprietária reconhece que as suas exportações de projetos são advindas de clientes e do seu 

interesse em internacionalizar o escritório, duas subcategorias relevantes na entrevista. 

Mesmo com o interesse, a entrevistada demonstrou uma visão estratégica da 

internacionalização do escritório, principalmente sobre a estabilidade da sua estrutura para 

uma investida internacional. Ela possui interesse e é otimista com o Built by Brazil, porém 

retirou temporariamente seu escritório do projeto devido a contratempos de cunho pessoal, 

ainda assim demonstrando interesse em retornar no momento oportuno. 

Na economia criativa, apesar de ser um escritório enxuto, foi percebido que a hierarquia é 

verticalizada, onde, segundo Maluf, “normalmente todo mundo se reporta a mim”. Tal 
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aspecto de centralização também foi percebido em outros escritórios autorais, onde a 

criatividade e o traço do arquiteto chefe são o ponto principal de todo o negócio. 

Mesmo com certa verticalização, a entrevistada reconhece que o ambiente é um fator 

predominante no desenvolvimento da capacidade criativa, considerando também que a mesma 

deve ser incentivada no escritório e dentro de cada projeto, procurando alcançar sempre o 

melhor resultado.  

 
Figura 4.12. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 6 
 

 

 

Um aspecto relevante da entrevista foi a importância dada para a escolaridade e 

especialização dos colaboradores, principalmente na especialização em arquitetura 

luminotécnica, especialidade do escritório. A entrevistada foi responsável por trazer para o 

Brasil professores de outros países para ministrarem cursos específicos, o que ilustra seu 

interesse pelo aprendizado contínuo. 
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4.2.7. Mapa Conceitual Entrevista 7 - Athiê / Wohnrath Associados 

 

“Mais do que a criação em si, para nós o que interessa é entregar aquilo com qualidade, 

excelência, e a excelência está em toda a cadeia. Nós não produzimos sonhos que depois de 

mostram inviáveis ou caros demais, a criatividade a qualquer custo não é a característica do 

nosso escritório”. 

 

Figura 4.13. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 7 

 

 

Ao longo da entrevista com o Athiê / Wohnrath Associados, foi possível observar que o 

escritório possui uma visão clara de como funciona e o caminho que estão seguindo 

continuará a ser. O entrevistado possui uma visão tradicional das barreiras para 

internacionalização do escritório, sendo elas tarifárias e não tarifárias, principalmente a 

legislação e a adaptação ao mercado externo. 

Ainda em relação ao mercado externo, o entrevistado reiterou ao longo da entrevista a 

importância da internacionalização para a abrangência do escritório no ambiente externo, 

principalmente no que tange a absorção de tecnologia, de know how e de tendências mundiais 

do mercado. Além do ambiente, também reconheceu a importância do status que o escritório 

logra ao se internacionalizar. 
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Apesar de uma visão empresarial um tanto quanto inocente no tocante a investimentos no 

exterior, o escritório possui uma forte cultura de recepção de parceiros estrangeiros para 

desenvolvimento de negócios locais. Segundo o entrevistado, a vinda de escritórios 

estrangeiros para o Brasil é um movimento natural e deve-se aproveitar ao máximo, em 

detrimento de outros escritórios que buscam barrar tal entrada para proteção do mercado 

interno. 

O entrevistado não enfatizou qualquer apoio do governo ou do projeto Built by Brazil, 

declarando apenas que a saída do mesmo ocorreu por não ser um momento oportuno. Por 

outro lado, ao observar a entrevista, é possível detectar que os objetivos do projeto são 

diferentes da linha desenvolvida pela empresa: enquanto o projeto busca levar escritórios para 

fora, a empresa busca ampliar parceiros para projetos locais. 

 

Figura 4.14. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 7 
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O escritório não é autoral, então possui uma visão diferente do desenvolvimento de projetos 

se comparado a outros escritórios autorais entrevistados. Segundo Rike, o projeto é repassado 

por diversos grupos de pessoas que trabalham em diferentes etapas, desde os traços ao 

desenvolvimento da rede hidráulica, semelhante a uma linha de produção. Ainda na mesma 

ótica, o escritório preza muito pela especialização e constante atualização dos seus 

colaboradores, investimento assim no seu desenvolvimento contínuo através de equipes 

internas de treinamento, onde de 10% a 20% do tempo os arquitetos estão em treinamento. 

Acredita também que a criatividade deve ser incentivada no escritório, principalmente em 

workshops onde os arquitetos compartilham seus projetos em andamento para receber críticas 

e sugestões dos colegas, mostrando assim um ambiente horizontalizado e propício para o 

desenvolvimento da capacidade criativa. Apesar de não considerar grave, o entrevistado 

declarou que apesar das mulheres estarem cada vez mais trabalhando no chão de obra, há 

clientes que possuem ressalvas em relação a projetos de homens ou de mulheres, sendo o 

gênero motivo por possíveis desconfortos. 

 

4.2.8. Mapa Conceitual Entrevista 8 - Studio Arthur Casas 

 

“É uma profissão moldada por dificuldades, temos sempre um ideal que precisa adaptar-se 

paulatinamente ao real. Criatividade é um processo de filtragem, absorve-se muita 

informação e depois se busca aquilo que realmente é relevante”. 

 

A entrevista com o Studio Arthur Casas elucidou o mapa em diversos aspectos. Assim como é 

possível observar no discurso, o escritório possui uma visão empresarial estratégica em todos 

os aspectos, principalmente no que tange a internacionalização. 

O principal ponto da entrevista foi a influência do dirigente do escritório, Arthur Casas, na 

decisão de investimento em uma filial em Nova Iorque, onde possui residência. Segundo o 

entrevistado, o escritório iniciou estrategicamente o investimento para brasileiros residentes 

na cidade, sendo que atualmente expandiram a carteira de clientes para comércios locais. 

Apesar de possuir a filial, o escritório considera que as barreiras não tarifárias influenciam o 

processo de internacionalização dos escritórios, em compensação o status local logrado ao 

possuir uma filial em outro país é reconhecido e aproveitado. O escritório, que faz parte do 

Built by Brazil, demonstra interesse na prospecção de clientes internacionais através da 

promoção da imagem brasileira e da participação de concursos internacionais através do 

projeto. 
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Figura 4.15. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 8 

 

 

O escritório considera que a inovação possui um papel relevante para o desenvolvimento do 

escritório e da capacidade criativa dos seus colaboradores, porém reconhece que o traço do 

arquiteto é insubstituível, mantendo assim o prisma da arte arquitetônica. Ainda no prisma da 

arte, o entrevistado reiterou ao longo da entrevista a importância da capacidade de 

personalização dos arquitetos para o cliente, sendo uma qualidade relevante. 

Com uma estrutura hierárquica horizontal, o escritório busca respeitar e incentivar o estilo de 

vida e a qualidade de vida dos seus arquitetos, levando em conta que ambos, em conjunto ao 

ambiente em que trabalham, possibilitam um incentivo à criatividade que leva a ganhos no 

escritório. 

Outro incentivo à criatividade é a promoção de cafés da manhã para os arquitetos apresentem 

seus projetos e para que haja uma discussão aberta sobre alternativas de soluções criativas. Já 

no aspecto da tolerância, França afirmou que já presenciou incidentes de intolerância à 

posição de comando de mulheres, que compõem grande parte do escritório. 
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Figura 4.16. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 8 
 

 

 

 

4.2.9. Mapa Conceitual Entrevista 9 - Edo Rocha Arquitetura e Planejamento 

 

“O governo começa, depois de um ano mudou todo mundo, mudou com quem a gente falava, 

e então eu falei que chega. Eles [a AsBEA e APEX] estão lá mais para resolver eles, é muito 

‘oba oba’  para pouca coisa concreta.”. 

 

O escritório Edo Rocha Arquitetura e Planejamento, representado na entrevista pelo seu 

diretor de negócios, possui uma experiência internacional diferente dos outros escritórios 

entrevistados, além de ter uma visão cética sobre o apoio governamental. A visão estratégica 

do escritório fica clara ao longo do discurso, principalmente em relação ao aproveitamento de 

investimentos no exterior e cálculo de riscos. 



 
 

 

99 

Figura 4.17. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 9

 

Apesar de possuir experiência nas três estratégias de internacionalização, sua experiência 

mais expressiva é a da abertura de uma filial em Dubai, onde elaboraram diversos projetos 

que impactaram na região. Além do investimento, o escritório possui uma política de 

mantença de redes de contatos em diversos países para a possibilidade de parcerias futuras, 

mostrando assim a visão estratégica. 

Ao longo do processo de internacionalização do escritório, as barreiras não tarifárias 

demonstraram o maior empecilho ao mesmo, especificamente a língua e os costumes em 

relação a Dubai. O escritório, que não mais participa do Built by Brazil, possui opiniões 

tachadas sobre o projeto e o governo brasileiro, reconhecendo que “os brasileiros sabem que 

tem que se virar, porque se for depender do governo estamos...”. A principal fonte de crítica 

em relação ao projeto foi a mudança de gestão e pouca estabilidade do mesmo, não havendo 

então o aspecto otimista na entrevista. 

O escritório, apesar de admitir não contratar estagiários devido à demanda de projetos 

complexos para profissionais preparados de pronto, reconhece a importância da criatividade 

no seu cotidiano e a incentiva de diversas formas, principalmente como sendo a principal 

métrica de desempenho semestral. 

A necessidade de profissionais preparados reflete na importância dada à escolaridade e à 

especialização dos colaboradores, enquanto um ambiente horizontal que respeita o estilo de 
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vida dos colaboradores e permite autonomia para a criatividade de cada um pode ser 

observado tanto no discurso como na estrutura física do escritório. 

Em relação à tolerância, o entrevistado admitiu desconhecer casos de intolerância, 

principalmente pelo fato de não realizarem o acompanhamento de obras, local oriundo de 

outras constatações de intolerância nas entrevistas. Apesar do desconhecimento, o 

entrevistado descreveu uma situação que considerou atípica no escritório, onde “contratamos 

um cara (risos) que parecia ser um homem e ele foi seguindo como homem e depois 

‘desbundou’ (risos)”. 

 
Figura 4.18. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 9 
 

 

 

4.2.10. Mapa Conceitual Entrevista 10 - Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo 

 

“Como a demanda brasileira é muito grande, os escritórios acabam não percebendo a 

necessidade de ir pra fora, tem muito projeto aqui” 
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. 

A entrevista com a Borelli & Merigo Arquitetura e Urbanismo, elucidou visões distintas das 

observadas em entrevistas anteriores. O primeiro fato percebido durante a realização da 

entrevista é que o entrevistado não declarou, mesmo ao ser questionado, motivações para 

internacionalização do escritório. 

Além da ausência da motivação, o escritório demonstrou indiferença e falta de estratégia para 

sua internacionalização – possivelmente motivo pelo qual se retirou do projeto Built by Brazil 

–, reiterando ao longo da entrevista que barreiras não tarifárias e principalmente o risco são 

elevados em um investimento como tal. Em relação ao risco, também afirmou que a 

experiência acumulada é positiva para minimizar riscos. 

 

Figura 4.19. – Mapa Conceitual de Internacionalização - Entrevista 10 

 

 

Apesar do desinteresse pela internacionalização do escritório, o mesmo foi procurado para 

realizar diversas parcerias em países latinos, inclusive sendo responsável por uma equipe 

temporária no Peru. O entrevistado afirmou que as experiências foram válidas para o 

aprendizado o escritório, porém não demonstrou indícios de interesse em repeti-las. 

O principal aspecto do escritório em relação à economia criativa é seu ambiente e 

flexibilidade. Com horários flexíveis, ambiente de trabalho conjunto e horizontal e uma 

equipe jovem pouco formal no escritório, o mesmo é um loca propício para o 

desenvolvimento da capacidade criativa, dados os inúmeros incentivos. 
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O entrevistado reconhece a importância da escolaridade e da especialização dos seus 

colaboradores, proporcionando no escritório um ambiente favorável para o aprendizado de 

universitários e também a sua troca de conhecimentos atuais com colaboradores mais 

experientes. Já sobre a tolerância, mesmo afirmando que dentro do escritório não há qualquer 

tipo de intolerância, declarou que possui colegas que, por serem mulheres, possuem uma 

tarefa árdua de conquistar respeito no acompanhamento de obras. 

 

Figura 4.20. – Mapa Conceitual de Economia Criativa - Entrevista 10 
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4.3. Análise das Categorias e Entrevistas 

Após todas as entrevistas terem sido descritas em relação às suas categorias e mapas 

conceituais, a presente seção tem como objetivo analisar as entrevistas consolidadas, ou seja, 

considerando que todas estejam unificadas em apenas um mapa conceitual. 

A primeira categoria a ser abordada no mapa conceitual consolidado do bloco 

internacionalização (Figura 4.21.), é da Visão Empresarial que apresentou uma concentração 

de referência na visão estratégica. A subcategoria de Visão Estratégica é considerada como a 

mais pertinente entre todas as entrevistas dada a sua expressão na quantidade de referências, 

que totaliza 24.  

A segunda categoria, de Motivações, se mostrou equilibrada em relação a referências. A 

tecnologia e os dirigentes como motivações se mostraram menos relevantes, enquanto a 

relação entre ambiente interno e externo foi considerada importante. Já a aquisição de um 

status diferenciado no mercado interno é a subcategoria mais relevante. A subcategoria 

indutiva Status, após análise de coocorrência no software de suporte, está associada à relação 

entre o ambiente interno e externo, ou seja, um movimento no ambiente externo traz 

consequências diretas para o ambiente interno. 

A terceira categoria, de Barreiras, mesmo possuindo diversas subcategorias, uma recebeu 

destaque. As barreiras não tarifárias foram recorrentes nas entrevistas realizadas, como o 

conhecimento de mercado, a concorrência local e a língua como as mais descritas pelos 

entrevistados. Já o risco de internacionalizar o escritório e a baixa profissionalização dos 

mesmos também se mostraram importantes. A subcategoria Baixa Profissionalização possui 

em sua quase totalidade coocorrência com o Built by Brazil, demonstrando assim que os 

entrevistados buscam no projeto uma solução para a mesma. 

A quarta categoria, de Facilitadores, também possui uma gama de subcategorias, havendo 

concentração assim na subcategoria do Built by Brazil, como era de se esperar por ser o foco 

da pesquisa. Além de tal destaque, uma categoria indutiva se mostrou relevante ao longo das 

entrevistas, sendo os clientes como facilitadores do processo de internacionalização dos 

escritórios. 

A categoria de Clientes, de acordo com análise de coocorrência, possui relação com a quinta 

categoria, de Estratégia, especificamente com as subcategorias de Exportação e Contratual. A 

estratégia contratual se mostrou a de maior destaque entre as entrevistas, assim como a 

exportação também é considerada um primeiro passo para a internacionalização do escritório. 

De uma maneira geral, é possível observar que os entrevistados possuem uma visão 

estratégica do processo de internacionalização de escritórios, principalmente com estratégias 
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contratuais, como parcerias através de clientes já conhecidos dos escritórios. As motivações 

para a internacionalização são variadas, já as barreiras para a mesma se concentram nas não 

tarifárias, além do reconhecimento do risco do processo. 

A primeira categoria a ser abordada no mapa conceitual consolidado do bloco economia 

criativa (Figura 4.22.) é a Classe Criativa que mostrou de uma maneira geral que o estilo de 

vida dos trabalhadores criativos possui relevância para a sua capacidade criativa. Em relação 

às entrevistas realizadas, é possível perceber que há destaque para hierarquias 

horizontalizadas nos escritórios em detrimento de hierarquias verticalizadas. 

De acordo com a análise de coocorrência nas entrevistas, há uma relação direta entre a 

hierarquia do escritório e o ambiente capaz de incentivar a criatividade dos colaboradores, 

ambiente este que é uma das subcategorias mais relevantes da segunda categoria, a 

Criatividade. Além de estar relacionado com a hierarquia, o ambiente também mostrou 

coocorrência com a criatividade incentivada, ou seja, um escritório que seja hierarquicamente 

horizontal possui um ambiente propício para o incentivo intencional da criatividade. 

A terceira categoria, da Força de Trabalho, demonstrou que a personalização e a 

especialização são relevantes para os trabalhadores criativos, havendo destaque para a 

sensibilidade do colaborador em compreender as necessidades do cliente e desenvolver um 

projeto que as atenda da melhor maneira possível, característica relevante da economia 

criativa, segundo o levantamento bibliográfico. 

A subcategoria de especialização possui coocorrência com a subcategoria da quarta categoria, 

a Inovação. Segundo tal coocorrência, a importância da especialização do trabalhador criativo 

se reflete na preocupação do escritório em investir na pesquisa e desenvolvimento dos seus 

serviços oferecidos, principalmente no desenvolvimento das habilidades dos colaboradores. A 

inovação também é uma subcategoria relevante, principalmente em relação ao 

acompanhamento contínuo com inovação em materiais e técnicas arquitetônicas. 

A quinta categoria, de Diversidade, apresentou alguns resultados não esperados. O primeiro 

foi a emergência da subcategoria de tolerância de gênero, onde foram relatadas em quatro 

entrevistas situações de intolerância a mulheres em cargos de poder tanto nos escritórios como 

no chão de fábrica. Além da intolerância de gênero, as intolerâncias sexual e étnica também 

surgiram, porém de maneira menos expressiva – mas ao mesmo tempo preocupante. 
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Figura 4.21. – Mapa Conceitual Consolidado do Bloco Internacionalização 
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Figura 4.22. – Mapa Conceitual Consolidado do Bloco Economia Criativa 
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4.4. Comparação entre Escritórios Ativos / Inativos e Órgãos Institucionais 

Após a descrição de cada entrevista, suas categorias, categorias relevantes e mapas 

conceituais, foi realizada uma análise dos mapas conceituais consolidados de todas as 

entrevistas. Na presente subseção serão realizados dois cortes para análise: diferenças dos 

escritórios ativos em relação aos inativos e aos órgãos e as diferenças dos escritórios inativos 

em relação aos ativos e aos órgãos. 

Os dois cortes e a análise comparativa se mostraram relevantes a partir da análise das 

diferenças entre as entrevistas e as categorias relevantes de cada uma. Com tais diferenças 

será possível, na seção subsequente, discutir pontos relevantes e elucidar as questões da 

pesquisa. Vale lembrar que as análises realizadas se baseiam em uma leitura qualitativa das 

entrevistas, considerando aspectos subjetivos e indutivos dos discursos dos entrevistados. 

A primeira diferença se refere à subcategoria Baixa Profissionalização. A subcategoria se 

mostrou relevante entre os entrevistados que representam os escritórios ativos no projeto 

porque os mesmos reconhecem que são pouco profissionalizados em alguns aspectos e que 

necessitam de investimento em profissionalização, como workshops. Tal investimento, 

segundo os escritórios, é uma das expectativas em relação ao projeto Built by Brazil, ação essa 

que foi citada pelos órgãos como uma das prioridades em curto prazo, sendo então a visão dos 

mesmos convergente com a dos escritórios ativos. 

 
Tabela 4.26. – Comparação das Entrevistas - Bloco Internacionalização 

 

# Escritório Categoria Órgãos

1 Baixa Profissionalização Convergente

2 Cliente Divergente

3 Estratégica Divergente

4 Exportação Convergente

5 Imagem País - Divergente

6 Imagem País + Convergente

7 Não Tarifárias Divergente

8 Risco Divergente

9 Status Divergente

10 Built by Brazil -

11 Expectativa BBB -

12 Contratual Convergente

13 Inocente Convergente

14 Tarifárias Divergente

Ativos

Inativos
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A segunda diferença, da subcategoria Cliente, também diz respeito à relevância para os 

escritórios ativos. De acordo com as entrevistas realizadas, os entrevistados reconhecem de 

maneira assertiva a importância e a influência dos clientes no desenvolvimento internacional 

do escritório. Tal importância, segundo o discurso, diz respeito à contratação do escritório 

para realizar projetos em outros países, porém sendo um cliente já estabelecido o fio condutor. 

Os órgãos entrevistados não reconhecem os clientes como relevantes para o processo de 

internacionalização dos escritórios, havendo assim divergência nas visões. 

A terceira diferença, na subcategoria Visão Estratégica, pode ser considerada uma das mais 

relevantes para a compreensão do fenômeno pesquisado. De acordo com a análise dos 

discursos dos escritórios ativos no projeto, os mesmos possuem uma clara visão estratégica 

em relação ao posicionamento do escritório e principalmente em relação ao seu processo de 

internacionalização. A visão estratégica reflete em diversos aspectos, como o cálculo de risco, 

a superação de barreiras e a preparação de conhecimento de mercado, visão essa que se 

mostrou turva nos escritórios inativos. Os órgãos possuem uma percepção oposta em relação à 

visão dos escritórios, considerando-os inocentes, subestimação que reflete nos resultados do 

projeto. 

A quarta diferença, subcategoria Exportação, foi reconhecida pelos escritórios ativos como 

uma forma incipiente de internacionalização dos mesmos, surgindo principalmente a partir de 

clientes já conquistados, tendo em vista que muitos escritórios possuem empresas 

multinacionais como seus clientes, a exportação de projetos ocorre de maneira mais natural. 

Os órgãos entrevistados convergem com os discursos dos escritórios ativos nesse aspecto, 

também considerando a exportação como uma estratégia reincidente de internacionalização. 

A quinta e sexta diferenças, da Imagem País tanto positiva como negativa, possuem 

dimensões diferentes do que uma simples polarização. Na negativa, os escritórios ativos 

reconhecem que o Brasil possui uma imagem país negativa em relação à arquitetura, e 

consideram que, dentro das suas expectativas, o projeto Built by Brazil realize ações para 

melhorar a mesma. Já na positiva, os escritórios reconhecem que a melhoria da imagem país 

brasileira é relevante para a fluidez da internacionalização dos mesmos, mantendo assim sua 

postura de expectativa em relação ao projeto. Os órgãos, por outro lado, convergem apenas na 

visão da imagem país positiva, porém declararam possuírem ações específicas para a melhoria 

da percepção do Brasil ao redor do mundo. 

A sétima e oitava diferenças, as Barreiras Não Tarifárias e o Risco de internacionalização, 

podem ser consideradas desdobramentos da visão estratégica dos escritórios ativos no projeto. 

As subcategorias foram reincidentes ao longo das entrevistas, mostrando que os escritórios 
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ativos possuem vasto conhecimento das barreiras não tarifárias e riscos no momento da 

internacionalização, e reconhecendo assim que pontos o projeto Built by Brazil é capaz de 

oferecer suporte. Os órgãos não reconhecem as barreiras não tarifárias e os riscos como 

impeditivos na internacionalização dos escritórios, divergência que limita a elaboração de 

ações do projeto. 

A nona e última diferença dos escritórios ativos em relação aos inativos diz respeito à 

subcategoria Status. Os escritórios ativos, mantendo a relevância da visão estratégica em 

relação à internacionalização, mostraram reconhecimento do impacto da internacionalização 

no status do escritório no mercado local, aumento assim sua competitividade e valor agregado 

dos serviços. Tal reconhecimento se mostrou relevante a partir do momento em que foi 

possível observar sendo um incentivo para os escritórios ativos continuarem a fazer parte do 

projeto. Os órgãos, por outro lado, não reconhecem o status como relevante na 

internacionalização do escritório, sendo a sexta divergência nos nove pontos dos escritórios 

ativos. 

A décima e décima primeiras diferenças, já em relação aos escritórios inativos no projeto, são 

sobre as subcategorias Built by Brazil e a expectativa dos escritórios em relação ao projeto. Os 

entrevistados representantes dos escritórios inativos não mostraram interesse em aprofundar o 

discurso sobre o projeto, mostrando desconforto e se esquivando das perguntas ao serem 

questionados diretamente. Não é possível considerar uma visão divergente ou convergente em 

relação aos órgãos tendo em vista que a subcategoria diz respeito diretamente ao projeto. 

A décima segunda diferença, a subcategoria Contratual, se mostrou relevante em relação ao 

discurso dos escritórios inativos. Tais escritórios procuram, de maneira geral, parcerias para a 

internacionalização do escritório ao invés de exportar projetos. As parcerias, apesar de muitas 

vezes surgirem sem a busca pelos escritórios, são maneiras eficientes de reduzir o risco e 

facilitar a internacionalização, minimizando assim a necessidade das ações realizadas pelo 

projeto Built by Brazil. Os órgãos possuem uma visão convergente com a dos escritórios 

inativos e semelhante com a visão sobre exportação, onde reconhecem ser uma das estratégias 

usuais de internacionalização. 

A décima terceira diferença, na subcategoria de Visão Empresarial Inocente, se mostrou uma 

diferença relevante para o entendimento do fenômeno pesquisado. Em uma relação oposta à 

visão estratégica dos escritórios ativos, os inativos mostraram tendência a uma visão inocente 

da internacionalização, adotando um papel passivo no processo. Os órgãos, de acordo com 

seu discurso, possuem uma visão convergente ao assunto, onde consideram que os escritórios, 
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além de serem pouco profissionalizados, não são estratégicos em relação ao processo de 

internacionalização. 

A décima quarta e última diferença dos escritórios inativos, a subcategoria de Barreiras 

Tarifárias, também exerce um papel importante na compreensão do fenômeno. A relevância 

das barreiras tarifárias, praticamente ausente no discurso dos escritórios ativos, se mostrou 

relevante para os escritórios inativos. As barreiras, que são representadas principalmente pela 

legislação, tendem a serem intransponíveis se comparadas com dificuldades com a língua ou 

cultura, barreiras não tarifárias. Tendo em vista o empecilho que as barreiras tarifárias 

mostram, foi possível observar certa desmotivação nos escritórios inativos a se 

internacionalizarem. Tal percepção não foi percebida pelos órgãos entrevistados, marcando 

assim o último ponto de divergência. 

Ao analisar primeiramente a tabela das diferenças entre as categorias relevantes de escritórios 

ativos e inativos, é possível observar que os ativos possuem, de uma maneira geral, uma 

percepção mais próxima da economia criativa como o levantamento bibliográfico sugere. Já 

os órgãos entrevistados apresentam apenas um ponto convergente, o da subcategoria 

inovação, mostrando novamente a pouca relevância ou pouco conhecimento que os mesmos 

possuem sobre as características criativas dos escritórios. 

 

Tabela 4.27. – Comparação das Entrevistas - Bloco Economia Criativa 

 

A primeira diferença do bloco de economia criativa se encontra na subcategoria Ambiente. 

Para os escritórios ativos, um ambiente agradável e saudável para os trabalhadores criativos se 

mostrou relevante ao longo do discurso, principalmente no que tange a capacidade de tal 

ambiente incentivar a capacidade criativa. Há inclusive escritórios que procuram se 

localizarem fora do centro urbano e optam por regiões afastadas por conta de tal motivo.  

# Escritório Categoria Órgãos

1 Ambiente Divergente

2 Estilo de Vida Divergente

3 Inata Divergente

4 Inovação Convergente

5 Personalização Divergente

6 Qualidade de Vida Divergente

7 Escolaridade Divergente

8 Especialização Divergente

9 Incentivada Divergente

Ativos

Inativos
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A segunda diferença do presente bloco, que se refere à subcategoria Estilo de Vida, também é 

relacionada com a capacidade criativa dos colaboradores. Para os escritórios ativos, recorrente 

em diversas entrevistas, o respeito ao estilo de vida dos trabalhadores criativos se mostra um 

eficaz propulsor da criatividade, como o cultivo de hobbies além da arquitetura, sendo 

gastronomia, moda e artes exemplos fornecidos pelos entrevistados. 

A terceira diferença diz respeito à visão que os escritórios ativos têm sobre a capacidade 

criativa, na subcategoria Criatividade Inata. Para os escritórios ativos, os trabalhadores 

criativos nascem com uma “veia criativa”, já fazendo parte do seu mindset e não havendo 

assim necessidade de ações de incentivo diretas. Apesar de considerarem o aspecto inato, 

reconhecem que duas atividades são capazes de incitar a capacidade criativa: os estudos e 

viagens experienciais ao redor do mundo. 

A quarta diferença, sobre a subcategoria Inovação, considerando a importância da inovação 

do arquiteto no seu dia a dia. Para todos os escritórios ativos é de suma importância a 

preocupação dos seus trabalhadores criativos se inovarem constantemente, principalmente no 

que diz respeito ao conhecimento de novos materiais e de novas técnicas. Os escritórios 

procuram incentivar tal inovação de diversas maneiras, como a recepção de fornecedores com 

materiais novos ou até mesmo a seleção de colaboradores para visitarem feiras da área ao 

redor do mundo. A Inovação é o único aspecto da economia criativa que os órgãos 

entrevistados possuem uma visão convergente, o que pode ser explicado pela visão 

excessivamente negocial que os mesmos possuem. 

A quinta diferença é relacionada à Personalização, ou seja, a capacidade do trabalhador 

criativo de elaborar projetos que correspondam às necessidades dos seus clientes. Todos os 

escritórios ativos, de maneira espontânea, consideraram que uma das principais qualidades de 

um arquiteto é a sua capacidade de moldar sua criatividade e traço de acordo com os desejos e 

necessidades dos clientes, base do conceito de personalização. 

A sexta diferença e última relacionada aos escritórios ativos é sobre a subcategoria Qualidade 

de Vida. Com um conceito próximo às subcategorias Ambiente e Estilo de Vida, os 

escritórios ativos destacaram a importância e o impacto de uma vida de qualidade nos seus 

trabalhadores criativos. Segundo os mesmos, a partir do momento que um colaborador possui 

qualidade de vida e se encontra feliz no ambiente de trabalho, sua capacidade criativa é 

potencializada. 

A sétima diferença, a primeira a ser considerada a partir da perspectiva dos escritórios 

inativos, é a subcategoria Escolaridade. De acordo com os escritórios inativos, a escolaridade 

é papel fundamental nos seus colaboradores, havendo então preferência para contratar pessoas 
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já formadas e com experiência de mercado, entrando no escritório diretamente para a linha de 

frente e não havendo oportunidade de aprenderem aos poucos e sob menos pressão, como um 

estagiário. 

A oitava diferença, na subcategoria Especialização, possui características similares à 

subcategoria Escolaridade. Para os escritórios inativos, a especialização contínua dos seus 

trabalhadores criativos é relevante para a sua capacidade produtiva e criativa, principalmente 

no aspecto técnico do cotidiano. Alguns escritórios inativos discursaram sobre incentivos 

como a realização de workshops e a mantença de uma equipe interna fixa de treinamento, por 

exemplo. 

A nona e última diferença do bloco de economia criativa, a subcategoria Criatividade 

Incentivada, se encontra no espectro oposto da terceira diferença, a Criatividade Inata. Os 

escritórios inativos, em oposição aos escritórios ativos, acreditam que a capacidade criativa 

dos seus colaboradores pode ser adquirida e deve ser incentivada dentro do escritório com 

ações diretas e motivacionais. Os entrevistados destacaram, por exemplo, ações como a 

avaliação semestral dos colaboradores onde o item principal é a criatividade e a realização de 

encontros entre equipes para discussão de projetos em andamento. 

 

4.5. Discussão dos Achados frente à Teoria 

Na última subseção da pesquisa de campo, serão discutidos os achados das entrevistas 

realizadas em relação à teoria levantada pela bibliografia. Serão destacados sete pontos 

relevantes, abordando Economia Criativa, os Escritórios entrevistados e os Órgãos 

entrevistados.  

A primeira percepção emergente ao longo da pesquisa de campo e principalmente da 

triagem das unidades de análise foi a diferença entre escritórios ativos e inativos no projeto, 

principalmente no que tange as motivações para os inativos terem se retirado do Built by 

Brazil. Apesar de terem sido evasivos quando questionados sobre a motivação, foi possível 

identificar motivações diferentes em cada um dos quatro escritórios durante a análise das 

entrevistas. 

Durante a entrevista com o escritório Cristina Maluf (sexta entrevista), ficou claro que a 

principal motivação para o escritório ter saído do projeto foi um momento de reestruturação 

do mesmo por conta de baixas de colaboradores. A entrevistada afirmou que não se sente 

confortável em investir no projeto enquanto não tiver uma equipe estável e apta a se 

comprometer com projetos internacionais. 
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Na entrevista com o escritório Athiê / Wohnrath (sétima entrevista), o entrevistado não 

declarou a motivação para a saída do escritório no projeto. A partir da análise da entrevista, é 

possível observar que o escritório possui um perfil voltado para o recebimento e realização de 

parcerias com escritórios estrangeiros no Brasil, e não de busca por exportação ou parceria em 

outros países. 

A entrevista com o escritório Edo Rocha (nona entrevista) possui dois aspectos de destaque. O 

ponto mais objetivo e de fácil detecção na entrevista é a descrença que o escritório possui no 

projeto Built by Brazil, motivado principalmente pela mudança de gestão no mesmo e pela 

visão sobre o governo brasileiro. Além da descrença por conta da mudança de gestão, o 

escritório passou por um trauma nos investimentos em Dubai, fazendo com que o mesmo não 

tenha interesse em investir internacionalmente novamente. 

O escritório Borelli e Merigo (décima entrevista), durante a entrevista, foi o mais evasivo em 

relação à inatividade no projeto. Quando questionado, mais de uma vez, sobre as motivações 

para participar do projeto ou motivações para ter saído do projeto, o entrevistado afirmou não 

ter conhecimento sobre o mesmo. Apesar da evasão, é possível observar no mapa conceitual 

do escritório que não foi detectado nenhuma codificação para categorias de Motivação, 

mostrando assim que o escritório não vê vantagem na internacionalização. 

Além das motivações específicas de cada escritório, é possível observar nas tabelas 

comparativas supracitadas que os escritórios ativos e inativos possuem visões diferentes 

acerca do processo de internacionalização, suas estratégias, barreiras, motivações e 

facilitadores. Três pontos que podem ser destacados são a importância que os inativos dão às 

barreiras tarifárias – fator desmotivador para a internacionalização, conforme citado –, à 

estratégia de internacionalização contratual – fator que minimiza a necessidade do projeto –, e 

a visão empresarial inocente – fator que limita o impacto do projeto. 

A segunda percepção após a análise das entrevistas surgiu a partir de um entrevistado e, ao 

longo da análise, se mostrou relevante. Os escritórios de uma maneira geral são pouco 

profissionalizados no que tange a internacionalização e a sua estrutura interna. É possível 

observar diversas passagens nas entrevistas transcritas que os entrevistados comparam seus 

escritórios a escritórios norte-americanos e europeus, principalmente em relação à estrutura e 

tecnologia utilizada. 

Os escritórios consideram tal diferença de estrutura um empecilho para a internacionalização 

dos escritórios brasileiros e para a competitividade dos mesmos em outros países, mostrando 

assim que a baixa profissionalização dos escritórios brasileiros é uma barreira relevante, 

reconhecida pelos mesmos e em consonância com a percepção do entrevistado representante 
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da APEX. A baixa profissionalização dos escritórios então se mostrou um dos principais 

pontos para ações futuras do projeto para maximizar sua eficácia. 

Apesar do reconhecimento da baixa profissionalização, já em relação à terceira percepção, 

os órgãos afirmaram que os escritórios, com visão estratégica inocente e com pouca 

compreensão dos trâmites, afetam a apresentação de resultados do projeto por contratos não 

serem fechados com alta velocidade. Partindo do pressuposto que o Built by Brazil tem como 

objetivo oferecer suporte aos escritórios brasileiros, independente dos mesmos 

compreenderem os trâmites ou possuírem visão estratégica, há necessidades claramente 

observadas que são alvos em potencial pelo projeto, caso percebidas pelo mesmo. Os dois 

aspectos podem não ser considerados empecilhos para os resultados, e sim marcos zero para 

ações do Built by Brazil. 

A quarta percepção ainda é relacionada aos órgãos entrevistados. É possível observar tanto 

nos mapas conceituais das entrevistas com os órgãos como nas tabelas comparativas sobre 

economia criativa que tanto a AsBEA como a APEX possuem visões distintas em relação aos 

escritórios. Apesar de terem entrado na gestão há menos de um ano, ambos os órgãos não 

demonstraram, nem direta, nem indiretamente, possuírem conhecimento prático sobre a área 

de arquitetura. 

Não obstante à área de arquitetura, a detecção de categorias de economia criativa nas 

entrevistas com os órgãos foi baixa, demonstrando assim que os mesmos não reconhecem 

aspectos da economia criativa como relevantes. O estabelecimento de uma relação de 

causalidade entre o impacto da ignorância sobre economia criativa e o seu efeito na gestão do 

projeto é limitada dada a natureza da pesquisa aqui realizada, porém tal ignorância pode ser 

considerada um indício de descompasso entre os órgãos e os escritórios. 

A quinta percepção versa em um aspecto semelhante ao anterior: na impossibilidade de 

considerar causalidade, apesar de ser considerado um forte indício. Também é possível 

observar que os escritórios ativos possuem uma percepção mais consolidada sobre a 

importância da economia criativa do que os escritórios inativos. Considerando que a 

emergência das categorias de economia criativa ocorreu de maneira mais relevante nos 

escritórios ativos, é possível considerar que o reconhecimento da economia criativa é um 

indício relacionado à internacionalização do escritório. 

Diferente das duas últimas apresentadas, a sexta percepção é relevante para a eficácia do 

Built by Brazil. A mudança da equipe responsável pela gestão do projeto teve como 

consequência quatro pontos negativos e um positivo. O ponto positivo é de que a atual 

empresa terceirizada responsável pelo projeto possui necessidade de apresentação de 
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resultados a fim de se manter no cargo, sendo assim uma motivação para uma busca contínua 

por resultados. 

Já o primeiro ponto negativo é a falta de comunicação entre as duas gestões. Quando 

questionada sobre ações realizadas na gestão anterior, justificativas para seleção de países 

alvo e resultados alcançados até então, a AsBEA mostrou total desconhecimento sobre todos, 

o que acaba por ser uma ruptura negativa para o desenvolvimento do projeto, independente da 

gestão. A falta de comunicação, além da entrevista, se mostrou nítida quando a gestão atual 

reiniciou o cadastramento dos escritórios por motivos que não foram esclarecidos. 

O segundo ponto negativo é uma consequência da falta de comunicação entre as duas gestões. 

Por conta do desconhecimento sobre as ações anteriores, procedimentos, metodologia e até 

mesmo questões técnicas como base de dados, o projeto foi “reiniciado” com a gestão atual, o 

que faz com que os mais de três anos da primeira gestão tenham sido de alguma maneira 

ignorados. 

O terceiro ponto negativo pode ser considerado uma consequência dos dois pontos 

supracitados. Do ponto de vista dos escritórios, com a falta de comunicação, mudança de 

equipe, e a percepção de que as ações recomeçaram, é possível observar uma descrença por 

parte dos escritórios, fazendo com que a seriedade do projeto seja questionada pelos 

entrevistados e consequentemente o seu apoio nas ações. 

O quarto e último ponto negativo é a consequência dos três pontos citados anteriormente. A 

primeira gestão do Built by Brazil, inicialmente formada por colaboradores da AsBEA e 

agindo internamente; e posteriormente na segunda gestão formada por uma empresa 

terceirizada responsável, foram investidos recursos financeiros governamentais que, caso não 

houvesse a ruptura de gestão, já poderiam ter retornado resultados concretos com o processo 

de internacionalização dos escritórios. 

A sétima percepção ainda diz respeito aos órgãos entrevistados na pesquisa de campo. Assim 

como foi observado nos mapas conceituais e na relativização de categorias em relação aos 

escritórios ativos, inativos, os órgãos possuem, em sua maioria, uma visão divergente do que 

os escritórios possuem. Tal visão divergente é preocupante para a eficácia do Built by Brazil, 

tendo em vista que acarreta no descompasso entre as duas partes, no conhecimento das 

necessidades dos escritórios e, por fim, compromete o resultado de possíveis ações realizadas. 

 

   



 
 

 

116 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há diversos fatores que motivaram a realização da presente pesquisa sobre o fenômeno 

estudado. A importância do setor de arquitetura para o desenvolvimento de negócios no 

Brasil, o pioneirismo da APEX em criar projetos voltados exclusivamente para a economia 

criativa e principalmente a importância do setor de arquitetura como um dos mais 

desenvolvidos e promissores das indústrias criativas ao redor do mundo são algumas das 

justificativas apresentadas ao longo da pesquisa. 

 
Primeira Proposição de Pesquisa 
A primeira proposição exposta no início da presente pesquisa diz respeito ao seguinte 

questionamento: “Há um padrão na estratégia de internacionalização dos escritórios de 

arquitetura, principalmente nas suas motivações e modos de entrada em mercados 

internacionais?”. 

Após o levantamento bibliográfico, a realização das entrevistas e análise das mesmas, é 

possível afirmar que não há um padrão na estratégia de internacionalização de escritórios de 

arquitetura, do ponto de vista de uma unanimidade em relação a uma estratégia específica. Por 

outro lado, ficou clara a tendência de escritórios buscarem inicialmente a exportação de 

serviços e posteriormente a relação contratual através de parceria com clientes já 

estabelecidos e principalmente escritórios estrangeiros. 

De acordo com as entrevistas, o modo de entrada contratual se mostrou o mais incidente e 

relevante para os escritórios, seja buscando parcerias com escritórios estrangeiros, seja 

recebendo escritórios estrangeiros no Brasil. A relevância de tal modo de entrada pode ser 

explicada devido ao fato de que o conhecimento do mercado estrangeiro, principalmente em 

questão de legislações locais e regras de arquitetura, se mostrou uma barreira relevante para a 

internacionalização dos escritórios. 

No caso do escritório brasileiro se internacionalizar através de exportação, o mesmo deve 

buscar vencer tais barreiras em um longo processo de busca por conhecimento e entendimento 

da legislação local, o que faz com que sua competitividade seja reduzida frente aos 

concorrentes locais que já estão habituados com tais aspectos. Já os casos de exportação 

elucidados na pesquisa versam principalmente sobre um cliente já captado que convidou o 

escritório a projetar fora do país, o que minimiza tal barreira. 

Já o modo contratual envolve a minimização direta da mesma barreira de legislação e 

conhecimento local, tendo em vista que, de acordo com as entrevistas, o escritório brasileiro é 

responsável pela criação do projeto – o que envolve a criatividade e o diferencial do escritório 



 
 

 

117 

nos traços de seus arquitetos –, enquanto o escritório local é responsável pela viabilização 

técnica do projeto na adaptação à legislação local. Com a vantagem que a internacionalização 

contratual oferece, é possível compreender o motivo pelo qual a mesma é a mais usual entre 

os escritórios entrevistados. 

 
Segunda Proposição de Pesquisa 
A segunda proposição exposta no início da pesquisa é relacionada ao questionamento: “A 

APEX, especificamente no projeto Built by Brazil, é capaz de oferecer instrumentos de 

fomento eficazes no processo de internacionalização da arquitetura no Brasil?”. 

A resposta para tal questionamento pode ser dada a partir de dois prismas: o de ações 

históricas e o de ações futuras. Ao longo dos anos da primeira gestão do projeto, foi possível 

detectar a partir das entrevistas realizadas algumas ações elaboradas, como a rodada de 

negociação com investidores colombianos e a visita guiada a escritórios de Dubai. Além das 

duas ações, também foram decididos os países alvo dos esforços do projeto. 

Apesar das ações e da decisão do país alvo, nenhum tipo de resultado ficou claro. Os 

escritórios, mesmo quando questionados, não identificaram resultados objetivos das ações 

previamente realizadas, apesar de terem uma visão otimista com as mesmas. Alguns 

escritórios e os representantes dos órgãos declararam que ainda é cedo para observar 

resultados, tendo em vista que a confiança nos escritórios brasileiros está sendo construída, 

porém nas oportunidades mais próximas de concretização de negócios, os escritórios 

brasileiros recuaram por falta de preparação. 

Já a atual gestão do Built by Brazil que iniciou em 2014 recuou alguns passos em relação à 

gestão anterior e está declaradamente na etapa de reconhecimento do mercado de arquitetura e 

das necessidades dos escritórios. O projeto então não possui uma agenda de ações em curto 

prazo, pois está aguardando a realização da estratificação dos escritórios para posteriormente 

elaborar ações que sejam condizentes com suas necessidades. 

De uma maneira objetiva, é possível afirmar que o projeto atualmente não oferece 

instrumentos de fomento para os escritórios de arquitetura brasileiros. Principalmente devido 

ao recuo que o projeto deu na mudança de gestão, o mesmo está no marco zero da elaboração 

de ações, dessa vez pensando estrategicamente para atender as necessidades dos escritórios. 

Apesar de tal recuo, foi possível observar que os escritórios ainda ativos no projeto se 

mostram otimistas em relação ao mesmo, reconhecendo que a atual etapa é importante para o 

futuro sucesso do projeto. 
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Por outro lado o projeto está desenvolvendo, de maneira conjunta à estratificação, ações de 

promoção da imagem da arquitetura brasileira no mundo, principalmente no eixo Estados 

Unidos-Europa. Tais ações, principalmente com a mídia europeia, apesar de não apresentarem 

resultados quantificáveis e objetivos, oferecem um terreno gradativamente próspero para o 

crescimento dos escritórios brasileiros, tão importante quanto a realização de workshops sobre 

procedimentos de exportação, por exemplo. 

 
Questão de Pesquisa 
Após as duas proposições de pesquisa terem sido devidamente respondidas, os próximos 

parágrafos são dedicados a responder, após a pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e 

análise das entrevistas, a pergunta de pesquisa do estudo, que segue: “De que forma os 

instrumentos de fomento, em particular o projeto Built by Brazil, provido pela APEX, 

podem aumentar a eficácia do processo de internacionalização das empresas de 

arquitetura do setor da economia criativa no Brasil?”.   

A resposta para a pergunta de pesquisa pode ser dividida em nove ações divididas em três 

diferentes tipos: ações voltadas para o desenvolvimento interno dos escritórios; ações voltadas 

para a competitividade internacional dos escritórios; e ações voltadas para a promoção da 

imagem da arquitetura brasileira ao redor do mundo. 

A primeira ação para o desenvolvimento interno dos escritórios é a capacitação dos mesmos. 

Tendo em vista que a categoria de baixa profissionalização se mostrou um ponto recorrente na 

análise das entrevistas, uma ação relevante para os escritórios é capacitá-los através de 

workshops e acompanhamento contínuo em questões como procedimentos de exportação e 

elaboração de parcerias frutíferas e longínquas, minimizando assim o risco da 

internacionalização e aumentando a confiança dos escritórios em buscarem e aceitarem 

propostas de negócios.  A ação engloba categorias relevantes como os dois modos de entrada, 

o risco da internacionalização e principalmente a baixa profissionalização dos escritórios. 

A segunda ação pode ser dividida em dois momentos. No primeiro momento, há a 

necessidade de identificação dos países que mais possuem relação com os escritórios ativos – 

seja com exportação ou parceria. Após tal identificação, o segundo momento é de capacitá-

los sobre os principais aspectos legislativos, a situação do mercado e da importância da 

compreensão da língua para a realização de atividades no país. Tal capacitação oferece 

suporte para a categoria de barreiras não tarifárias, recorrente em todas as entrevistas 

realizadas. 
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A terceira ação para o desenvolvimento interno dos escritórios, apesar de ter sido realizada 

uma vez na gestão anterior, mostrou resultados positivos para os escritórios participantes. A 

realização de visitas guiadas em escritórios estrangeiros de renome é voltada para o 

reconhecimento da estrutura existente nos mesmos e conhecimento dos possíveis concorrentes 

locais dos escritórios brasileiros. Os entrevistados citaram que visitas guiadas são relevantes 

para compreender como outros escritórios funcionam e adaptar a estrutura dos brasileiros para 

maior competitividade internacional. A presente ação envolve as categorias de barreiras não 

tarifárias, risco e baixa profissionalização. 

Já a primeira ação para a competitividade internacional dos escritórios brasileiros de 

arquitetura é motivada principalmente pela relevância dos clientes dos escritórios ao longo 

das entrevistas. A ação é voltada para a mantença e busca de clientes que possuem potencial 

para cooperar na internacionalização dos escritórios, sendo tais clientes principalmente 

construtoras e incorporadoras brasileiras que possuem forte atuação internacional, de acordo 

com as entrevistas. O aproveitamento de clientes minimiza o risco da internacionalização, a 

torna menos burocrática e oferece suporte para o escritório participante, ação essa que versa 

sobre as categorias de modo de entrada contratual, risco e principalmente clientes. 

A segunda ação também foi realizada uma vez na gestão anterior, e apesar de não ter 

apresentado resultados objetivos, pode ser considerada relevante após uma melhor preparação 

dos escritórios participantes. A realização de rodadas de negócios com investidores 

internacionais e escritórios ativos no projeto é a maneira mais direta de contato e 

possibilidade de novos negócios, porém a mesma deve ser realizada de maneira estruturada e 

com convergência de interesse entre as partes, o oposto do ocorrido no projeto. Apesar de não 

estar diretamente ligada a uma categoria de análise, a ação pode ser considerada relevante 

dadas as possibilidades com a rodada anterior que não se concretizaram devido à falta de 

preparação pelo Built by Brazil. 

A terceira ação para a competitividade pode ser considerada um desdobramento das ações de 

capacitação dos escritórios. A realização de workshops e instrução sobre procedimentos de 

internacionalização é eficaz para a redução da ignorância sobre a internacionalização dos 

escritórios, porém é necessária uma ação que ofereça suporte contínuo nas diferentes etapas 

da internacionalização. Além do primeiro impulso, é necessário o acompanhamento do 

desenvolvimento internacional dos escritórios, evitando assim traumas e mantendo 

atividades duradouras. A ação busca prover na categoria de barreiras de maneira geral, 

principalmente em experiências negativas e risco. 
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Além das seis ações para desenvolvimento dos escritórios e ampliação das suas 

competitividades, três ações para promoção da imagem dos escritórios brasileiros também 

podem ser consideradas, sendo que as mesmas oferecem suporte para uma mesma categoria: a 

de imagem país. É relevante ressaltar que ações de imagem são um dos projetos do Built by 

Brazil, principalmente na região europeia, porém dados os resultados da análise dos dados 

coletados na pesquisa de campo, a descrição de três ações faz-se necessária. 

A primeira ação para promoção da imagem brasileira no exterior é a divulgação de 

escritórios em feiras e concursos internacionais, principalmente focando nos diferenciais da 

arquitetura brasileira em relação ao mundo. A participação de concursos internacionais se 

mostrou, de acordo com as entrevistas realizadas, a melhor maneira de divulgação de um 

escritório e a forma mais eficiente de captação de novos clientes, motivo pelo qual a ação 

recebe destaque.  

A segunda ação relacionada à imagem dos escritórios brasileiros tem sua origem em uma das 

entrevistas realizadas, onde um caso de sucesso foi descrito. A promoção de parceria entre 

escritórios brasileiros e escritórios de renome internacional, não necessariamente para vias 

financeiras, e sim para divulgação dos escritórios nos mercados opostos, se mostrou 

interessante para Debiagi. A associação do escritório brasileiro com um arquiteto reconhecido 

em outro país insere o escritório em um patamar de respeito pelo mercado alvo, facilitando 

assim o seu reconhecimento e internacionalização. 

A terceira ação possui um viés próximo à terceira ação de desenvolvimento de escritórios 

brasileiros. Assim como já cogitado pelo projeto, a importância da mídia europeia se mostrou 

relevante para a divulgação da arquitetura brasileira, motivo pelo qual, além de concursos e 

feiras, uma ação de visita guiada de investidores e mídia por marcos da arquitetura 

brasileira possibilita maior reconhecimento do histórico sobre o assunto e consequentemente 

eleva o respeito em relação à tradição da arquitetura no Brasil. 

Apesar da pergunta de pesquisa e as proposições apresentadas no início da pesquisa não 

envolverem questões de economia criativa, assim como foi apresentado na subseção anterior, 

as categorias de economia criativa apresentaram resultados relevantes que devem ser levados 

em conta. 

O primeiro ponto que deve ser discutido é o fato de que os órgãos entrevistados não 

apresentaram conhecimento ou demonstraram relevância para os aspectos da economia 

criativa. Na análise comparativa realizada anteriormente, foi possível observar que há um 

descompasso em relação à visão dos escritórios e os órgãos sobre categorias de economia 

criativa. 
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Não obstante à falta de conhecimento sobre tais categorias, as consequências são relevantes 

em relação à elaboração de ações para o desenvolvimento do processo de internacionalização 

dos escritórios. O projeto deve conhecer a área da arquitetura, a necessidade dos escritórios e 

suas principais características, possibilitando assim a potencialização dos efeitos das ações 

realizadas e tornando o projeto mais eficaz. 

O segundo ponto a ser colocado é a diferença da incidência das categorias de economia 

criativa entre as entrevistas com escritórios ativos e inativos. Como pode ser observado na 

Tabela 4.27., as categorias emergiram de maneira uniforme e equilibrada ao longo das 

entrevistas com escritórios ativos, mostrando que os mesmos possuem visões convergentes 

com a bibliografia estudada. 

Ainda na mesma tabela, a concentração de categorias dos escritórios inativos deu-se na 

limitação da importância na formação do colaborador e na preocupação em incentivar a 

criatividade dentro do escritório, onde as outras categorias de economia criativa se mostraram 

menos ou não relevantes. Apesar dos escritórios terem apresentado diferenças nos aspectos de 

economia criativa, não é possível considera-las decisivas na mantença do escritório no projeto 

ou não, apesar de possibilitar novos estudos para melhor compreensão das diferenças. 

O resultado, de maneira geral, apresenta que o projeto Built by Brazil possui potencial no que 

tange o interesse da atual gestão em apresentar resultados e no otimismo dos escritórios 

participantes do projeto, porém ambos reconhecem que há muitas etapas a serem percorridas. 

Tais etapas abrangem, em primeira instância, a necessidade do projeto em reconhecer as 

necessidades dos escritórios e conhecer suas principais características a priori da elaboração 

de alguma ação a ser realizada. 

A Tabela 5 tem por objetivo apresentar de maneira clara e resumida as propostas de ações 

previamente descritas que são capazes de potencializar a ação do projeto Built by Brazil de 

maneira convergente ao objetivo da pesquisa. 

A pesquisa também apresenta três diferentes tipos de contribuição. Apesar de a pesquisa ter 

sido apresentada com contribuições teóricas e práticas, após a realização da pesquisa de 

campo e da análise das entrevistas, é possível afirmar que a mesma contribui do ponto de vista 

teórico, gerencial para os escritórios e de políticas públicas para os órgãos responsáveis pelo 

projeto. 

A contribuição teórica da pesquisa é no que tange o preenchimento da lacuna teórica de 

pesquisas que abordam dois temas convergentes: a internacionalização de empresas e a 

economia criativa. Ao longo da pesquisa é possível observar a convergência de ambos os 
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temas em todas as etapas, assim como a análise do impacto de aspectos da economia criativa 

no desenvolvimento internacional dos escritórios de arquitetura. 

 
Tabela 5 – Resumo das Ações 

 
 

A contribuição gerencial da pesquisa diz respeito ao mapeamento das necessidades, 

estratégias, motivadores e barreiras que os escritórios entrevistados apresentaram nos mapas 

conceituais em relação à internacionalização. Com o mapeamento de tais pontos, é possível 

que um escritório seja mais consciente de todos os aspectos que envolvem a 

internacionalização e que assim tenham a possibilidade de otimizar sua internacionalização a 

partir dos relatos de outros escritórios. 

A contribuição de políticas públicas pode ser considerada o cerne da presente pesquisa. Com 

o foco no projeto Built by Brazil e guiado pela pergunta de pesquisa, os principais achados do 

estudo culminaram em uma série de propostas de ações a serem realizadas pelo projeto que 

estão convergentes com as necessidades dos escritórios e a realidade em que todos se 

encontram. De acordo com o estudo, ao utilizar as ações sugeridas com base científica, é 

possível fomentar o processo de internacionalização dos escritórios e facilitar seus processos 

de internacionalização. 

O estudo, por outro lado, apresenta algumas limitações. A primeira limitação diz respeito ao 

escopo da pesquisa ter sido tanto apenas no setor da arquitetura como apenas no projeto Built 

by Brazil. Com tais limitações, a abrangência dos resultados é limitada às especificidades do 

fenômeno, não possibilitando assim uma ampla generalização dos mesmos. Outra limitação 

pode ser considerada a quantidade de escritórios entrevistados devido ao tempo e às 

necessidades da pesquisa.   

Abordagem Ações

Capacitação sobre procedimentos específicos de internacionalização

Capacitação sobre barreiras não tarifárias em mercados alvo específicos

Visitas guiadas a escritórios estrangeiros para reconhecimento da estrutura

Captação e mantença de clientes com potencial internacional

Rodadas de negócios organizadas com investidores em potencial

Acompanhamento nas etapas de internacionalização e suporte contínuo

Participação em feiras e concursos internacionais

Parceria de divulgação de imagem com escritórios internacionais

Visitas guiadas ao desenvolvimento histórico da arquitetura brasileira

Desenvolvimento 
Interno

Competitividade 
Internacional

Promoção de 
Imagem



 
 

 

123 

REFERÊNCIAS 

 
ALBUQUERQUE, F. Desenvolvimento econômico local e distribuição do progresso técnico: 
uma resposta às exigências do ajuste estrutural. Traduzido por Antonio Rubens Pompeu 
Braga. BNB, 1998. 
APEX. Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos: Quem somos. 
Disponível em: <http://www2.apexbrasil.com.br/sobre>. Acesso em: 20/12/2013. 
ASBEA. Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura: Histórico institucional. 
Disponível em: <http://www.asbea.org.br/escritorios-arquitetura/institucional/historico-
93809-1.asp>. Acesso em: 20/12/2013. 
ATLAS TI Scientific Software Development GmbH. Atlas TI, version 5.0. [S.l.]: QDA, 
Qualitative Data Analysis Software. 
BABBIE, E. The practice of social research. Belmont: Wadsworth, 9ª ed, 2001. 
BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Ed. 70, 2007. 
BARROS, B. T. (Org.). Fusões, aquisições e parcerias. São Paulo: Atlas, 2001. 
BASHIR M; AFZAL M; AZEEM, M. Reliability and validity of qualitative and operational 
research paradigm. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, v. 4, n.1, p. 35-45, 
2008. 
BAYLISS, D. The rise of the creative city: Culture and creativity in Copenhagen. European 
planning studies, v. 15, n. 7, p. 889-903, 2007. 
BECKER, G. Human Capital Revisited. In: Human Capital: A Theoretical and Empirical 
Analysis with Special Reference to Education (3ª edição). The University of Chicago Press, 
pp. 15-28, 1994. 
BENDASSOLLI, P. et al.  Indústrias criativas: definição, limites e possibilidades. São Paulo: 
Revista de Administração de Empresas, Vol. 49, n. 1, pp 10-18, 2008. 
BIANCHI, C. G.; BORINI, F. M. Internacionalização da Indústria Criativa: O Impacto do 
Ambiente Institucional. Revista Pensamento & Realidade, v. 28, n. 4, 2013. 
BIANCHI, C. G.; BORINI, F. M.; OGASAVARA, M. Creative Industry Internationalization: 
the impact of regulative, normative and cognitive institutions in developed and developing 
economies. Academy of International Business: Latin American Chapter: Medellin, 2014. 
BIANCHI, C. G.; ROSSI, G. B. Scientific Production in Creative Economy from 2001 to 
2012. Iberoamerican Academy Conference Annals: São Paulo, p. 01-40, 2013. 
BLYTHE, M. The Work of Art in the Age of Digital Reproduction: The Significance of the 
Creative Industries. JADE, v. 20, n. 2, p. 144-150, 2001. 
BLYTHE, M. The Work of Art in the Age of Digital Reproduction: The Significance of the 
Creative Industries. JADE, Vol. 20, n. 2, pp. 144-150, 2001. 
BROUTHERS, K.D.; BROUTHERS, L.E. Acquisition of greenfield start-up? Institutional, 
cultural and transaction cost influences. Strategic Management Journal, v. 21, n. 1, p. 89-97, 
2000. 
BUCKLEY, P. J.; CASSON, M. C. Analyzing foreign market entry strategies: Extending the 
internalization approach. Journal of international business studies, p. 539-561, 1998. 
BUILT BY BRAZIL. Projeto de Internacionalização. Disponível em: 
<http://www.builtbybrazil.com.br/novo/principaes-acoes.asp>. Acesso em: 23/12/2013. 



 
 

 

124 

BURGESS, C. et al. Understanding the Arts and Creative Sector in the United States: 
Understanding the Arts and Creative Sector in the United States. Rutgers University Press, 
2008. 
BURRELL, G; MORGAN, G. Sociological paradigms and organizational analysis. London: 
Heincmann, 1979. 
CASSANO, F. A et al. Internacionalização de empresas brasileiras a partir de 1990. In: Anais 
dos Seminários em Administração - X SEMEAD, 2007. 
CAVES, Richard E. Contracts between Art and Commerce. American Economic Association. 
The Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, n. 2, pp. 73-84, 2003. 
CAVUSGIL, S. T.; KNIGHT, G.; RIESENBERG, J.R. Negócios internacionais: 
CHAPAIN, C.; COMUNIAN, R. Enabling and inhibiting the creative economy: The role of 
the local and regional dimensions in England. Regional Studies, v. 44, n. 6, p. 717-734, 2010. 
CLARK, T. Urban Amenities: lakes, opera and juice bars: do they drive development? In: 
Terry Nichols Clark (ed.) The City as an Entertainment Machine (Research in Urban Policy, 
v. 9), Emerald Group Publishing, p.103-140, 2003. 
COSTA, A. B. da. O desenvolvimento econômico na visão de Joseph Schumpeter. Cadernos 
IHU Idéias, v. 4, n. 47, p. 1-16, 2006. 
COSTA, A.D.; SOUZA-SANTOS, E.R. de; Economia criativa no Brasil: quadro atual, 
desafios e perspectivas. Revista Economia & Tecnologia - Ano 07, Vol. 27, 2011. 
COSTA, P. et al. On ‘creative cities’ governance models: a comparative approach. The 
Service Industries Journal, v. 28, n. 3, p. 393-413, 2008. 
COUTINHO, L. et al. O investimento direto no exterior como alavanca dinamizadora da 
economia brasileira In: BARROS, O.; GIAMBIAGI, F. (Org.). Brasil globalizado: o Brasil 
em um mundo surpreendente. Elsevier, 2008. 
COVIELLO, N.; MARTIN, K. Internationalization of service SMEs: an integrated 
perspective from the engineering consulting sector. Journal of International Marketing, 7(4), 
42-66, 1999. 
CYRINO, A. B.; OLIVEIRA JR, M. M. O. Influência da acumulação de conhecimento nas 
estratégias de entrada em mercados internacionais: um estudo nas maiores empresas 
brasileiras. Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 
- ENANPAD, 2002. 
DECROP, A. Triangulation in qualitative tourism research. Tourism Management, 20, 157-
161, 1999. 
DEMO, Pedro. Metodologia Científica em Ciências Sociais. Editora Atlas , 1995. 
DENIS, J. L; LAMOTHE, L; LANGLEY, A. The dynamics of collective leadership and 
strategic change in pluralistic organizations. Academy of Management Journal, 44(4), 809-
837, 2001. 
DENZIN, N. K. Strategies of Multiple Triangulation. In: DENZIN, N. K. The Research Act: 
A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Transaction Publishers, 1970. 
DENZIN, N; LINCOLN, Y. (eds). Introduction: Entering the field of qualitative research. In 
DENZIN, N; LINCOLN, Y. (eds). Handbook of Qualitative Research. London: Sage, p. 1-17, 
1994. 



 
 

 

125 

DENZIN, N; LINCOLN, Y. Introdução. In: DENZIN, N; LINCOLN, Y.  (orgs). 
Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 2ª edição. Porto Alegre: 
ARTMED, 2006. 
DOYLE, P.; GILDENGIL, Z.B. A strategic approach to international market selection. 
Proceedings of the American Marketing Association, p. 230-34, 1977. 
DURMAZ, B.; PLATT, S.; YIGITCANLAR, T. Creativity, culture tourism and place-
making: Istanbul and London film industries. International journal of culture, tourism and 
hospitality research, v. 4, n. 3, p. 198-213, 2010. 
EISENHARDT, K. M. Building theories from case study research. Academy of management 
review, 14(4), 532-550, 1989. 
ERRAMILLI, M. Entry mode choice in service industries. International Marketing Review, 
7(5), pp. 50-62, 1990. 
EVANS, Simon. Clusters criativos como motores de desenvolvimento. São Paulo: 
FecomercioSP, 2013. (Comunicação oral). 
FECOMERCIO. Conselhos. Disponível em: 
<http://www.fecomercio.com.br/?option=com_institucional&view=interna&Itemid=16#frag
ment-52>. Acesso em: 29/12/2013b. 
FECOMERCIO. Institucional: Breve História. Disponível em: 
<http://www.fecomercio.com.br/?option=com_institucional&view=interna&Itemid=35&id=2
893>. Acesso em: 29/12/2013a. 
FIRJAN, A cadeia da indústria criativa no Brasil. Estudos para o desenvolvimento do Rio de 
Janeiro, n. 2, 2008. 
FIRJAN, Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil. Estudos para o desenvolvimento do 
Rio de Janeiro, 2012. 
FLEW, T. Toward a cultural economic geography of creative industries and urban 
development: introduction to the special issue on creative industries and urban development. 
The Information Society, v. 26, n. 2, p. 85-91, 2010. 
FLORIDA, R. Cities and the Creative Class. Carnegie Mellon University: City & Community 
Vol. 2, n. 1, 2003. 
FLORIDA, R. Cities and the Creative Class. Carnegie Mellon University: City & Community 
Vol. 2, n. 1, 2003. 
FLORIDA, R. The Rise of the Creative Class. Washington Monthly, 2002. Disponível em: 
<http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205.florida.html>. Acessado em 
17/06/2013. 
FLORIDA, R. The Rise of the Creative Class. Washington Monthly. Disponível em: 
<http://www.washingtonmonthly.com/features/2001/0205.florida.html>. Acessado em 
10/11/2012. 
FRANCISCHINI, A. S. N. Impactos do Novo Ambiente Competitivo em Empresas do Setor 
Calçadista. Tese de mestrado, UFSCAR, 2002. 
GARRIDO, I. L. A relação entre orientação para mercado externo, estratégias de 
internacionalização e performace exportadora. Tese de doutorado da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, 2007. 



 
 

 

126 

GARRIDO, I. L.; VIEIRA, L. M.; SLONGO, L. A.; LARENTIS, F. The EXPERF scale and 
entry strategies: an assessment for export performance in brazilian companies. BASE-Revista 
de Administração e Contabilidade da Unisinos, v. 6, n. 4, p. 312-323, 2013. 
GCI, Global Creativity Index. Creativity and Prosperity. Martin Prosperity Institute, 2011. 
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. Editora Atlas, 2002. 
GLAESER, E. Review of Richard Florida's The Rise of the Creative Class. Regional Science 
and Urban Economics, v. 35, n. 5, p. 593-596, 2005. 
GLASER, J; LAUDEL, G. Theoriegeleitete textanalyse? Das potential einer 
variablenorientierten qualitativen inhaltsanalyse. Veröffentlichungsreihe der Arbeitsgruppe 
Wissenschaftstransformation des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, 1999. 
GRIECO, A. A. de M. O papel da inovação aberta na internacionalização de empresas em 
rede. 2012. Dissertação (Mestrado em Gestão Internacional) – Escola Superior de Propaganda 
e Marketing São Paulo, 2012. Disponível em: < 
http://www.espm.br/ConhecaAESPM/Mestrado/GestaoInternacional/Documents/Antonio%20
Augusto%20de%20Miranda%20Grieco_ok.pdf>. Acesso em: 2013-09-20. 
HARTLEY, J. From the Consciousness Industry to Creative Industries. Oxford: Blackwell, 
2008. 
HILL, J. et al. General Chemistry. New Jersey: Prentice Hall, 2004. 
HOFSTEDE, G. Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-
Hill, 2010. 
JOHANSON, J.; VAHLNE, J. E. The internationalization process of the firm-a model of 
knowledge development and increasing foreign market commitments. Journal of international 
business studies, p. 23-32, 1977. 
JOHANSON, J.; VAHLNE, J. E. The mechanism of internationalization. International 
Marketing Review, 7(4), pp. 11-24, 1990. 
KIDDER, L. H; JUDD, C. M. Research methods in social relations. New York: Holt, 
Rinehart and Winston, 1986. 
KOCH, A. J.  Selecting overseas markets and entry modes: two decision processes or one?. 
Marketing Intelligence & Planning, v. 19, n. 1, p. 65-75, 2001. 
KOTLER, P. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 1998. 
KRIPPENDORFF, K. A dictionary of cybernetics. The Annenberg School of 
Communications. Unpublished report dated 2 Feb. 1986. 
KVALE, S. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Sage Publications, 
Thousand Oaks California, 1996, p. 88. 
LEITÃO, C. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes e ações 2011-
2014. Disponível em: <http://observatoriodadiversidade.org.br/site/%E2%80%9Csomos-um-
paiscriativo-nao-um-pais-inovador%E2%80%9D-diz-claudia-leitao/>. Acessado em: 
20/12/2013. 
LOPEZ, J. M. C.; GAMA, M. Comércio Exterior Competitivo. Edições Aduaneiras, p. 137-
150, 2007. 
LOVELOCK, C. Classifying services to gain strategic marketing insights. Journal of 
Marketing, 47(3), pp. 9-20, 1983. 
MATTOS, P. L. C. D. " Administração é ciência ou arte?" O que podemos aprender com este 
mal-entendido?. Revista de Administração de Empresas, 49(3), 349-360, 2009. 



 
 

 

127 

MAYRING, P. Qualitative content analysis. Forum: Qualitative Social Research, 1(2), 2000. 
MILES, M. Interruptions: testing the rhetoric of culturally led urban development. Urban 
studies, v. 42, n. 5-6, p. 889-911, 2005. 
MINAYO, M. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 9ª edição, Petrópolis: Vozes, 
1998. 
MINISTÉRIO DA CULTURA. Plano da Secretaria da Economia Criativa: políticas, diretrizes 
e ações, 2011 – 2014. Brasília, 2011. 
MINISTÉRIO DA CULTURA. Secretaria da Economia Criativa: Relatório de Gestão - 
2011/2012. Brasília, 2013. 
MOGALAKWE, M.  The Use of Documentary Research Methods in Social Research. 
African Sociological Review, v. 10, n.1, p. 221-230, 2006. 
MORESI, E. (org.), Metodologia de Pesquisa, Universidade Católica de Brasília, 2003. 
MURTEIRA, A.; BRANQUINHO, I. A mão-de-obra industrial e o desenvolvimento 
português. Relatório no 4, Colóquio de Política Industrial, Lisboa, 1970. 
NARAYANAN, V. K.;  FAHEY, L. The relevance of the institutional underpinnings of 
Porter’s five forces framework to emerging economies: An epistemological analysis. Journal 
of Management Studies, Vol. 42, n. 1, pp. 207-223, 2005. 
NEUMAN, W. L. Social research methods, qualitative and quantitative approaches. Boston: 
Allyn and Bacon, 1997. 
NEVES, E; DOMINGUES, C. Manual de metodologia da pesquisa científica. Rio de Janeiro: 
EB/CEP, 2007. 
NICOLACI-DA-COSTA, A. M. O Talento Jovem, a Internet e o Mercado de Trabalho da 
“Economia Criativa”. Psicologia & Sociedade, v. 23, n. 3, p. 554-563, 2011. 
NORTH, D. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. 
NOVA SCOTIA. The Creative Nova Scotia Leadership Council. Creative Economy 
Literautre Review. Nova Scotia, 2012. 
OLIVEIRA, A. C. de. Mercado de trabalho de Arquitetura. IPOG Especialize Revista Online. 
Janeiro, 2013. 
OSLAND, G. E.; TAYLOR, C. R.; ZOU, S. Selecting International Modes of entry and 
expansion. Marketing Intelligence & Planning, 19(3), pp. 153, 2001. 
OVIATT, B. M.; MCDOUGALL, P. P. Toward a theory of international new ventures. 
Journal of international business studies, p. 45-64, 1994. 
PATTON, E; APPLELBAUM, S. H. The case for case studies in management research. 
Management Research News, 26(5), 60-71, 2003. 
PECK, J. Struggling with the Creative Class. International Journal of Urban and Regional 
Research, 29: 740–770, 2005. 
PENG, M. Estratégia Global. São Paulo: Thomson Learning, 2008 
PENG, M. W. Towards an institution-based view of business strategy. Asia Pacific Journal of 
Management, Vol. 19, n. 2-3, pp. 251–267, 2002. 
PENG, M. W; SUNNY, L. S; BRIAN, P; HAO, C. The institution-based view as a third leg 
for a strategy tripod. The Academy of Management Perspectives, 23(3), 63-81, 2009. 
PORTER, M. A Vantagem Competitiva das Nações. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 



 
 

 

128 

PRIEM, R. L.; BUTLER, J. E. Is the resource-based “view” a useful perspective for strategic 
management research? Academy of Management Review, Vol. 26, n. 1, pp. 22-40, 2001. 
RAJASEKAR, S; PHILOMINATHAN, P; CHINNATHAMBI, V. Research methodology. 
Tamilnadu, India, 2006. 
ROCHA, A. da et al. Expansão internacional das empresas brasileiras: revisão e síntese. In: 
FLEURY, A; FLEURY, M. T. (Org.). Internacionalização e os países emergentes. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
ROCHA, A. da. Por que as empresas brasileiras não se internacionalizam? In: ROCHA, A. 
da. (Org.) As novas fronteiras: a multinacionalização das empresas brasileiras. Rio de Janeiro: 
Mauad, 2003. 
ROCHA, T. V. Marketing de relacionamento e competitividade no mercado empresarial: um 
estudo de caso em uma empresa multinacional agroquímica. 2007. Tese (Doutorado em 
Administração) - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2007. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-19042007-155654/>. Acesso em: 
2013-09-20. 
ROOT, F. Entry srategiesfor international markets. Lexington: Lexington Books, 1994. 
ROOT, F. R. Entry Strategies for International Markets. New York: Lexington Books, 1994. 
RYAN, G. W; BERNARD, H. R. Data management and analysis methods. In: DENZIN, N. 
K. & LINCOLN, Y. S. (Eds.). Handbook of qualitative research (pp.769-802). Thousand 
Oaks: Sage, 2000. 
SALOMON, D. Como fazer uma monografia?. Editora Martins Fontes, 1991. 
SCOTT, A. The Cultural Economy of Cities. International Journal of Urban and Regional 
Research, Vol. 21, n. 2, pp. 323-339, 1997. 
SCOTT, A. Cultural Industries and the Production of Culture. Londres: Routledge, 2004. 
SCOTT, W. Institutions and Organizations. Thousand Oaks, CA: Sage, 1995. 
SEC, Secretaria da Economia Criativa. Políticas, diretrizes e ações 2011 a 2014. Ministério da 
Cultura, 1ª edição, 2011. 
SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CLUSTERS CRIATIVOS, 1. São Paulo: 
FecomercioSP, 2013. 
SILVERMAN, D. Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and 
Interaction (Third edition). London: Sage, 2006. 
SMALLBONE, D.; BERTOTTI, M.; EKANEM, I. Diversification in ethnic minority 
business: the case of Asians in London's creative industries. Journal of small business and 
enterprise development, v. 12, n. 1, p. 41-56, 2005. 
SOUZA JÚNIOR, M; MELO, M; SANTIAGO, M. A análise de conteúdo como forma de 
tratamento dos dados numa pesquisa qualitativa em Educação Física escolar. Revista 
Movimento, Porto Alegre, v. 16, n. 3, p. 31-49, 2010. 
SOUZA, N. S. de. Internacionalização de Firmas de Saneamento Básico: análise de 
abordagens de negócios internacionais. São Paulo, ESPM, 2012 
STENBACKA, C. Qualitative research requires quality concepts of its own. Management 
Decision, v. 39, n.7, p. 551-555, 2001. 
TANURE, B.; DUARTE, R. G. Gestão internacional. São Paulo: Saraiva, 2006. 



 
 

 

129 

TERENCE, A.; ESCRIVÃO FILHO, E. Abordagem Quantitativa, Qualitativa e a utilização 
da Pesquisa-Ação nos Estudos Organizacionais. XXVI ENEGEP, 2006. 
TERPSTRA, V; SARATHY, R. International Marketing. The Dryden Press: Orlando, 1997 
TONOZI-REIS, M. Metodologia da Pesquisa. Livro digital: Iesde, 2010. 
UNCTAD. Creative Economy: Report 2008. New York: United Nations, 2008. 
UNCTAD. Creative Economy Report 2010. New York: United Nations, 2010. 
VANDERMERWE, S.; CHADWICK, M. The internationalization of services. The Service 
Industry Journal, 9(1), pp. 79-93, 1989. 
WORLD BANK. Annual Report. Washington DC, 1999. 
WYSZOMIRSKI, Margaret. Defining and Developing Creative Sector Initiatives. The Ohio 
State University, nº 34, 2004. 
YIN, R. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
YUE, A. Hawking in the creative city: Rice Rhapsody, sexuality and the cultural politics of 
New Asia in Singapore. Feminist Media Studies, v. 7, n. 4, p. 365-380, 2007. 
  



 
 

 

130 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Roteiro de Entrevista para Escritórios 

 

Dados do Escritório e do Entrevistado (preenchidos pelo autor) 

1. Nome da Empresa 

2. Nome do Arquiteto (s) Principal (ais) 

3. Ano de Fundação 

4. Quantidade de Funcionários 

5. Projetos Renomados 

6. Projetos Internacionais Divulgados na Mídia 

7. Nome do Entrevistado 

8. Cargo do Entrevistado 

 

BLOCO – INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

1. Pensando nos primeiros projetos de internacionalização do escritório, quais dificuldades 

vocês encontraram? E como essas dificuldades foram superadas?  

 

2. E antes de vocês começarem com projetos internacionais, quais foram suas motivações para 

inserir o escritório em outro mercado?  

 

3a. Vocês sentiram que o governo influenciou de alguma maneira a internacionalização do 

escritório?  

3b. Qual a influência da AsBEA na internacionalização do escritório?  

3b². Qual sua percepção sobre o apoio da AsBEA? 

3c. Qual a influência do projeto Built by Brazil na internacionalização do escritório?  

3c². Qual sua percepção sobre o projeto Built by Brazil? 

 

4. Quais foram os primeiros passos dados para internacionalizar o escritório? 

 

5. Como surgiu a ideia de internacionalizar o escritório? 
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BLOCO – ECONOMIA CRIATIVA 

 

1. Pensando em arquitetos de maneira geral, quais habilidades e características você considera 

mais importantes nesses profissionais? Por quê? 

 

2. A arquitetura é uma área muito viva, sempre com inovações constantes. Por conta dessas 

mudanças, qual a importância do dinamismo para um arquiteto? Como você enxerga a 

questão de patentes? 

 

3. Pensando no seu cotidiano em arquitetura, você considera a tolerância a diferenças 

importante para o ambiente de trabalho? Você já presenciou alguma situação de intolerância 

na criação de projetos? E no acompanhamento de obras? 

 

4. A criatividade é uma parte essencial do cotidiano de um arquiteto. De que maneira a 

criatividade é incentivada dentro do escritório? E no seu cotidiano de maneira geral, o que 

influencia sua criatividade?  

 

5. Como você considera a relação entre os funcionários e a direção do escritório? Consegue 

exemplificar com casos que já presenciou? 
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APÊNDICE 2 – Roteiro de Entrevista para Órgãos Governamentais 

 

Dados da Instituição e do Entrevistado (preenchidos pelo autor) 

1. Nome da Instituição 

2. Órgão Responsável 

3. Ano de Fundação 

4. Missão 

5. Abrangência 

6. Nome do Entrevistado 

7. Cargo do Entrevistado 

 

BLOCO – INTERNACIONALIZAÇÃO  

 

1. Pensando em projetos de internacionalização de escritórios de arquitetura, quais 

dificuldades eles geralmente encontraram? Vocês fazem algo para ajudá-los a superar essas 

dificuldades? 

  

2. Quais motivações os escritórios geralmente tem para se inserirem em outro mercado? 

Vocês fazem algo para apoiá-las? 

 

3a. Você considera que o governo influencia de alguma maneira a internacionalização de 

escritórios?  

3b. A AsBEA possui projetos de fomento à internacionalização de escritórios de arquitetura? 

Quais foram os resultados obtidos e qual a expectativa de resultados em cinco anos?  

3c. Quais são os projetos da Built by Brazil para fomentar a internacionalização dos 

escritórios de arquitetura? Quais foram os resultados obtidos e qual a expectativa de 

resultados em cinco anos? 

 

4. Quais são as estratégias de internacionalização geralmente adotadas por escritórios? De que 

maneira vocês apoiam tais estratégias? 

  

5. Qual a origem do interesse de um escritório em se internacionalizar? De que maneira vocês 

apoiam tal interesse? 
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BLOCO – ECONOMIA CRIATIVA 

 

1. Pensando em arquitetos de maneira geral, quais habilidades e características você considera 

mais importantes nesses profissionais? Por quê? 

 

2. A arquitetura é uma área muito viva, sempre com inovações constantes. Por conta dessas 

mudanças, qual a importância da inovação para os escritórios? Vocês a incentivam de alguma 

maneira? E sobre patentes, já ouviu algum caso relacionado? 

 

3. Pensando no cotidiano de escritórios de arquitetura, você considera a tolerância a 

diferenças importante para o ambiente de trabalho? Você já presenciou alguma situação de 

intolerância? 

 

4. De que maneira a criatividade é relevante dentro do escritório? Vocês a incentivam de 

alguma maneira? 

 

5. Como você considera, de maneira geral, a relação entre os funcionários e a direção dos 

escritórios? Consegue exemplificar com casos que já presenciou? 
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