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RESUMO 
Este artigo procura introduzir a internacionalização de empresas de projeto de engenharia e 
arquitetura no contexto brasileiro. Diversos estudos existem sobre o tema em relação aos  
aspectos econômicos deste processo, no entanto pouca ênfase é dada às empresas de 
serviço em geral, e, em particular, no impacto no próprio processo de projeto e na estrutura 
organizacional dessas empresas. Além disso, as características setoriais envolvidas nos 
estudos existentes reforçam a importância de uma contextualização regional do tema e, 
nesse sentido, este artigo também caracteriza as iniciativas institucionais e governamentais 
brasileiras que suportam direta e indiretamente este processo. No âmbito do processo de 
projeto, através de um estudo de caso, há uma avaliação do entendimento das fases de 
projeto conforme duas organizações distintas, reforçando a necessidade de comparação 
de conteúdo, independente da formalização da nomenclatura. De modo geral, há a 
indicação de que as empresas devem possuir formas de se adaptar e compreender uma 
maneira possivelmente diferente de se trabalhar, incluindo novas competências e 
habilidades. Sob o aspecto global, a internacionalização mostra-se irreversível, 
progressivamente mais inserida na forma de trabalho das empresas e também um meio 
para garantir a consistência e perenidade de avanços organizacionais e tecnológicos 
adquiridos ao longo do tempo.  

Palavras-chave: Internacionalização de projeto. Processo de projeto. Internacionalização de 
empresas de projeto de engenharia e arquitetura.  

ABSTRACT 
This article seeks to introduce the internationalisation of engineering and architectural design 
firms in the Brazilian context. Several studies exist on the subject focusing on the economic 
aspects of this process, however, little focus is given to service companies in general, the 
impact on the own design process, and organizational structure of these companies. In 
addition, sectoral characteristics involved in existing studies reinforce the importance of  a 
regional contextualization, and, in that sense, this article also features the institutional and 
governmental initiatives that support directly and indirectly this process in Brazil. Within the 
design process, through a case study, there is an assessment of the understanding of the 
design phases by two separate organizations, reinforcing the need for comparison of 
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content, regardless of the formal nomenclature. In general, there is an indication that 
companies should have ways to adapt and understand a potentially different way of 
working, inlcuding new skills and abilities. Under the overall appearance, internationalisation 
appears to be irreversible, increasingly inserted in the way of work of companies and also a 
means to ensure consistency and continuity of organizational and technological advances 
acquired over time. 

Keywords: Design internationalisation. Design process. Internationalisation of engineering and 
architecture design firms 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de internacionalização de pequenas e medias empresas de 
projeto de engenharia e arquitetura é um aspecto bastante específico no 
contexto da globalização em geral. Por se tratar da prestação de um 
serviço, fornecendo bens mais intangíveis e possuindo características muito 
específicas, representam um processo de compreensão mais difícil.    

Reforçando esta ideia, pode-se constatar que a própria literatura preocupa-
se constantemente em salientar que a maioria dos trabalhos publicados 
sobre exportação são direcionados às indústrias e manufatura de um modo 
geral. (MOREIRA, 2013; LONDON, 2008; KRULL, 2011).  

Além disso, na medida em que a análise torna-se particular para as 
empresas de projeto, a quantidade e profundidade dos trabalhos existentes 
torna difícil a generalização para empresas alheias aos estudos em questão. 
Como mencionado por London (2005), e London (2007) as especificidades 
sociais, culturais e economicas encontradas nas diversas regiões geográficas 
das empresas em estudo, levaram a diferenças extremas nos seus aspectos 
organizacionais e também nas respostas à própria pesquisa.  

Desta forma, a existência de uma abordagem ainda incompleta 
relacionada aos aspectos mais gerais sobre o processo de 
internacionalização, levam tanto ao pouco enfoque dado às consequências 
no processo de projeto em si, quando à pouca profundidade na avaliação 
das  diferenças e adaptações operacionais  dessas empresas.  

Este contexto inicial, associado à produção recente do mercado imobiliário 
brasileiro, com o crescente envolvimento de empresas estrangeiras 
(MELENDEZ, 2015), ressalta a relevância de um estudo mais detalhado sobre 
o tema, e, mais especificamente, sua inserção no no contexto nacional. 

Sendo assim, através de um estudo de caso e avaliação de iniciativas 
setoriais no Brasil, procura-se estruturar a análise do processo de 
internacionalização de modo geral, evidenciando a complexidade da 
questão, apontando os impactos iniciais no processo de projeto e também 
possíveis caminhos para uma melhor capacitação e estruturação das 
empresas projetistas envolvidas.  
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1.1 Empresas de serviço e de projeto 

Dentro dos objetivos deste trabalho, a atividade de projeto deve ser 
considerada como serviço, uma vez que a atuação principal envolve a 
solução de problemas, integração entre equipes, planejamento e 
acompanhamento das atividades e demais ações integradores e 
essencialmente intangíveis. (MEHADO, 2005) 

De acordo com Moreira (2013), a literatura existente possui abordagens 
conflitantes sobre a aplicabilidade dos modelos correntes para 
internacionalização dessas empresas, principalmente quando comparado 
aos resultados mais  consistentes encontrado nas empresas e organizações 
industriais, por exemplo.  

Em relação à complexidade dos estudos relacionados à prestação de 
serviço, Moreira (2013) e Melhado (2005) elencam as principais diferenças: 

 
• Intangibilidade - Os serviços não podem ser armazenados, 

transportados ou serem pré-avaliados; 
• Simultaneidade - A produção e o consumo de serviços ocorrem ao 

mesmo tempo; 
• Perecibilidade - Serviços não podem ser estocados e devem ser 

consumidos na medida em que são produzidos; 
• Heterogeneidade - Serviços são únicos e difíceis de se padronizar. 

Podem ser definidos como sistemas complexos, em que a partir de um 
mesmo conjunto de agentes e dados inicias, tem-se resultados 
diferentes;  

• Cliente-fornecedor - O contato pessoal e direto é inerente à prestação 
de qualquer serviço, com grande circulação das entregas e 
frequentemente tendo o cliente como “cocriador” das soluções finais. 

 

Sobre os estudos de caso existentes, mesmo em pesquisas mais abrangentes, 
London (2008) afirma que, no fundo, elas apresentam informações 
superficiais sobre uma grande quantidade deles, e promovem pouco 
entendimento das experiências reais das empresas e suas equipes nos 
projetos, pouco menciona as complexidades envolvidas na superação de 
barreiras específicas, e, ainda, não indicam com clareza as diferenças entre 
países e contextos distintos. 

Outro ponto importante, citado por Jewell et al. (2010), é a dificultade de se 
quantificar esses casos, já que as empresas de arquitetura e engenharia 
podem até fazer parte das estatísticas sobre exportação das empresas de 
serviço em geral, mas, por se diferenciarem na sua operação e estratégia, 
principalmente em relação à sobreposição de atividades e à crescente 
integração de processos, fazem com que os dados existentes também não 
sejam representativos para este mercado específico. 
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Ainda assim, é fundamental uma avaliação de todos estes aspectos como 
forma de entender as principais deficiências e contribuir para o 
direcionamento dos estudos externos ou internos às empresas interessadas 
na viabilização do processo de internacionalização. 

De modo geral, pode-se afirmar que ainda não há elementos que 
justifiquem uma generalização das conclusões para empresas que 
independam dos mesmos fatores culturais, mercadológicos e econômicos 
inerentes à cada conjunto de estudo.  

2 INICIATIVAS BRASILEIRAS E MUNDIAIS 

Nos últimos anos as empresas brasileiras de projeto, mais especificamente as 
de arquitetura, tem se organizado com apoio de organizações 
governamentais na estruturação de modelos de colaboração com o 
objetivo de promover o aumento da exportação deste tipo de serviço. 

Dentro deste contexto, torna-se muito relevante a capacitação dessass 
empresas em um crescente cenário de fomento à sua internacionalização. 
Isto ocorre tanto para empresas brasileiras prestando serviços fora do país, 
quanto para empresas locais envolvidas em projetos influenciados por 
agentes internacionais.  

A consolidação da parceria entre a AsBEA (Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura) e a ApexBrasil (Agencia Brasileira de Promoção de 
Importações e Investimentos) é uma evidência deste movimento. O primeiro 
protocolo de intenções foi assinado em 2009, onde iniciou-se o 
desenvolvimento do planejamento estratégico para os anos subsequentes, 
realizado, no entanto, de forma descontinuada. 

Como desdobramento dessas ações houve a criação do Built by Brazil, que 
é um programa que estimula a internacionalização dos serviços de 
arquitetura brasileiros por meio de ações estruturantes para o segmento, 
bem como ações de promoção e posicionamento no exterior. 

Dentre os objetivos estratégicos elencados pelo programa podem ser 
destacados: 

• Capacitar os escritórios de arquitetura locais a competirem no 
mercado internacional; 

• Internacionalizar os escritórios brasileiros de arquitetura; 

Dentre as iniciativas já elaboradas por este grupo, destaca-se a definição do 
modelo de segmentação do grau de internacionalização de empresas de 
arquitetura, indicado no Quadro 1: 
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Quadro 1 - Modelo de Segmentação de Internacionalização de empresas de 

arquitetura 

Estágio 1 
Potencial 

Estágio 2 
Exportadora eventual 

Estágio 3 
Exportadora contínua 

Estágio 4 
Internacionalizada 

1. Empresa 
formalmente 
constituída por lei. 

6. Ter um profissional 
dedicado ao 
desenvolvimento de 
negócios na área de 
gestão e planejamento. 

14. Utilizar o sistema de 
gerenciamento BIM  

18. Ter escritórios, ou joint-
venture no exterior. 

2. Ter um profissional 
com registro no CAU - 
Conselho de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

7. Ter um profissional 
bilíngue. 

15. Possuir planejamento 
estratégico de 
exportações 

"com a exportação sendo 
prática frequente, a empresa já 
possui infraestrutura própria no 

exterior e altos índices de 
exportação bem como cases 

internacionais para divulgação. 
Nesse caso, os lucros oriundos 

da produção realizada no 
exterior é contabilizada como 

exportação." Desenvolve 
inteligência de mercado e 
possui vasta experiência no 
trabalho com fornecedores 

estrangeiros 

3. Ter site em Português 
8. Atendimento eletrônico 
e pessoal bilíngue 

16. Relações comerciais 
com escritórios ou 
empresas internacionais 
de forma contínua 

4. Ter portfólio de 
serviços em português 

9. Site bilíngue 

17. Conhecer os standards 
de trabalho dos 
mercados-alvo e/ou 
conhecer os standards da 
UIA (União Internacional 
dos Arquitetos)  

5. Ter certificado Digital 
e procuração 
eletrônica para registro 
das exportações no 
SIScoserv1 (pré-requisito 
para mudar estágio) 

10. Portfólio de serviços e 
produtos bilíngue 

Neste nível já estão 
estabelecendo-se como 
exportadoras de serviços, 

com uma cultura 
corporativa de 
exportação em 

desenvolvimento. "" 
exportação é uma prática 
comum com pelo menos 

uma exportação por ano." 

 

" A empresa nunca 
exportou". Apresentado 

pouca ou nenhuma 
compreensão desse 
processo. Podem ter 

determinado o 
mercado nacional 
como seu foco de 

interesse. 

11. Conhecimento sobre os 
tramites de exportação de 
serviços  

12. Ter assessoria local 
para entendimento das 
exigências técnico/legais 
para cada mercado alvo 

  

 

13. Relações comerciais 
com escritórios ou 
empresas internacionais 
de forma pontual - por 
oportunidade. 

  

 

As empresas participantes 
deste nível começam a 
buscar uma capacitação 
maior e até mesmo 
contatos no exterior de 
forma indireta e por 
oportunidades, com vistas 
à exportação de serviços. 
No entanto, "atuam de 
forma pontual e não 
contínua (mínimo de uma 
exportação nos últimos 
dois anos. 

 

  

1 SIScoserv – Sistema Integrado de Comercio Exterior de Serviços, lançado em 2012 
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Fonte: Adaptado de material cedido por AsBEA e APEXBRASIL, 2015 

 

Em paralelo, como parte do conjunto de orientações básicas para a 
exportação de serviços, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior (MDIC), publicou um resumo das principais características 
comuns aos exportadores bem sucedidos, entre as quais se destacam: 

• sua empresa está comprometida em desenvolver mercados 
externos, é capaz e possui o objetivo de dedicar pessoas, tempo e 
recursos a esse processo? 

• sua empresa está comprometida em prover aos clientes 
internacionais o mesmo nível de serviços oferecidos a seus clientes 
domésticos? 

• Sua empresa possui capacidade técnica para adequar o produto 
a regulamentos de importação e preferências culturas de outros 
mercados? 

E, principalmente:  
• quais os níveis exigidos de personalização, complexidade de 

elaboração de tecnologia? 
• alterações no serviço ou intangível a exportar e o modo de 

prestação de exportação desses serviços exigem alterações 
significativas no modelo de governança, processos administrativos, 
operacionais e produtivos na empresa? 

• alterações em processos exigem reestruturação da empresa? 

Ao mesmo tempo, para a empresa exportadora, algumas das vantagens 
incluem, entre outras, a diversificação de mercado, redução da 
dependência do mercado interno, assimilação de melhores práticas 
gerenciais, aumento de produtividade, aumento da capacidade inovadora, 
incremento da qualidade, conhecimento de tendências de mercado e 
inclusão em cadeiras produtivas globais. Em outras palavras, a 
internacionalização leva ao desenvolvimento da empresa a partir de uma 
modernização necessária e inerente ao próprio processo. (MDIC, 2015) 

Frente ao exposto acima, o próprio MDIC conclui que, para as empresas 
(independente do serviço exportado), “a internacionalização é uma 
questão de condição e vocação”, e isto torna-se especialmente relevante 
quando há o questionamento do fato de que “o(s) modos de prestação de 
exportação desses serviços exigem alterações significativas no modelo (...) 
de processo produtivo”. 

Neste contexto insere-se um dos objetivos finais deste trabalho, que procura 
auxiliar e suportar as empresas de projeto de engenharia e arquitetura 
envolvidas em um processo de internacionalização. 
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3 O IMPACTO NO PRODUTO 

A internacionalização é uma questão que pode estar presente mesmo para 
as empresas que não estão interessadas no processo em si. A própria 
natureza colaborativa do processo de projeto faz com que qualquer 
empresa envolvida no desenvolvimento de um projeto ou empreendimento 
que possua a participação de uma empresa internacional tenha que 
conviver direta ou indiretamente com esta questão. 

Dependendo do posicionamento e do poder de decisão da empresa 
internacional, diversos aspectos do processo de projeto podem ser afetados, 
sendo necessário que as empresas possuam mecanismos de adaptação e 
compreensão de uma forma possivelmente diferente de trabalho. Essas 
mudanças podem envolver desde a especificação de materiais não 
disponíveis localmente, entregas por etapas de projeto divergentes, como 
até a necessidade de novas atribuições, responsabilidades e qualificações 
dentro da equipe. 

De acordo com Souza et al. (2014), a principal responsabilidade do 
coordenador no processo de coordenação de projetos está diretamente 
relacionada à facilitação do fluxo de informações entre a equipe de 
projetistas e a gestão do empreendimento. No caso da internacionalização, 
há a eventual separação geográfica entre um elemento e outro, também 
podendo ser agravada por questões culturais, normativas e processuais, 
aumentando ainda mais a relevância da gestão sobre o fluxo de 
informações e dos processos em geral 

Avançando nesta questão, o bom desenvolvimento de um projeto depende 
de um gerenciamento adequado e das distribuições de tarefas e etapas de 
processo bem definidas. Segundo o Manual AsBEA (2012) é uma 
necessidade a definição prévia, clara e cuidadosa do escopo dos serviços 
envolvidos na elaboração de projetos para o início de qualquer projeto. 

 

3.1 Estudo de caso 

Como forma de exemplificar esta análise incial utilixou-se um estudo de caso 
para a determinação prática dos principais pontos de conflito, de modo a 
direcionar os detalhamentos inicias sobre a questão. 

O estudo utilizado consistiu na etapa de desenvolvimento inicial de projetos 
de um edifício de uso misto para a cidade de São Paulo, de cerca de 
180.000,00m2 de área, congregando na mesma projeção um centro de 
compras, um hotel, andares de escritório, residências e andares de 
estacionamento. A concepção arquitetonica foi realizado por escritório 
internacional, e por apresentar desafios técnicos não usuais no mercado 
brasileiro, como altura da edificação, compartilhamento das instalações 
prediais, logística, acessos e fluxos, complexidade do transporte vertical, 
fachadas irregulares e utilização avançada do BIM, optou-se por concentrar 
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o desenvolvimento inicial dos projetos também em escritórios internacionais, 
mais acustumados às soluções necessárias ao projeto. 

No decorrer do desenvolvimento deste projeto, tanto a estruturação das 
adaptações das fomas usuais de trabalho, quanto a avaliação de que 
modo o processo de projeto poderia ser afetado, ocorreram de maneira 
essencialmente empíricas, lidando com os problemas conforme sua 
ocorrência. 

Os principais conflitos se relacionaram à falta de definição de escopo e 
entregas entre as empresas locais e as de fora, responsabilidades detalhadas 
e atribuições não definidas para a organização específica e não usual da 
equipe, falta de modelos e práticas contratuais de parceria, subcontratação 
ou joint-venture, entre outros. Como consequência, a equipe investiu tempo 
considerável e não produtivo na definição de uma forma de trabalho que 
garantisse justamente a manutenção da maneira convencional de entrega 
e produção de projetos. 

De maneira mais pontual, a diferença de responsabilidade dos fornecedores 
e projetistas nas etapas de construção, seja em relação ao 
acompanhamento da obra ou à etapa de projetos de fabricação (shop 
drawings) levou à escopo de contratos mais abertos e frágeis, sucetíveis a 
reajustes e aditivos consideráveis. 

 

Utilizando-se como modelo a segmentação proposta por Souza et.al. (2014), 
indicado na Figura 1, abaixo, os responsáveis pelo estudo de caso foram 
convidados a optar pelo aspecto principal a ser inicialmente detalhado que 
melhor contribuísse com o desenvolvimento dos trabalhos. 

Figura 1 - Estrutura Geral das Atividades de Coordenação de Projetos  

 
Fonte: Adaptado de Souza, et al. (2014) 
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A partir de uma percepção pragmática que pudesse contribuir rapidamente 
com a solução dos problemas mencionados, houve interesse no 
aprofundamento das questões relacionadas ao detalhamento do escopo 
de projeto por fase, indicado nas categorias estrutura analítica do design 
(EAD) e estrutura analítica do design para a fase (EADF), apresentadas na 
Figura 2, adaptada de Souza et al. (2014). 

Figura 2 - Estrutura geral das atividades de Gestão de Processo de Projeto 

 
Fonte: Adaptado de Souza, et al. (2014) 

 

Nota-se, portanto, a grande importância inicial percebida para uma 
definição do escopo de projeto e suas fases, bem como da definição da 
atuação do coordenador de projeto neste aspecto. 

É natural que as empresas que se veem envolvidas em um processo de 
internacionalização, seja de forma direta ou indireta, procurem nas normas 
existentes uma maneira de balizar e planejar a interface no desenvolvimento 
do trabalho. Como consequência, há a tentativa de correlação entre fases 
de entrega, de forma a reduzir as diferenças do próprio processo de projeto 
a uma simples tabulação de nomenclaturas distintas, como se fossem, de 
fato, comparáveis. Assim, na Tabela 1 a seguir optou-se por avaliar dois 
padrões técnicos bem conceituados em seus respectivos países. Sendo o 
primeiro nacional, descrito pela Associação Brasileira dos Escritórios de 
Arquitetura (AsBEA), e o segundo internacional, produzido pela American 
Institute of Architects (AIA). 
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Tabela 1 - Comparação de fases de projeto entre referenciais AsBEA e AIA 

ASBEA AIA 
Fase A – Concepção de produto Schematic Design Phase (SD) 
Subdividida em Levantamento de 
Dados - LV, Programa de 
Necessidades - PN e Estudo de 
Viabilidade - EV, esta etapa  busca 
levantar um conjunto de informações 
jurídicas, legais, programáticas e 
técnicas objetivando determinar as 
restrições e possibilidades que regem e 
limitam o produto imobiliário 
pretendido. Saídas: Caracterização do 
do partido arquitetônico e 
urbanístico;possíveis soluções das 
edificações e implantação  

O arquiteto, em conjunto com o 
proprietário, determina os objetivos e 
requisitos do projeto. São 
desenvolvidos desenhos de estudo, 
documentos e outros meios de 
comunicação que ilustram os 
conceitos do projeto e incluem 
relações espaciais, escala e forma 
para a avaliação do proprietário. 
Requisitos de zoneamento e restrições 
jurisdicionais são observados e 
endereçados. Saídas: Projeto 
esquemático final; estimativa de 
custos paramétricos (volume) 

 Fase B – Definição do produto Design development phase (DD) 
Subdividida em Estudo Preliminar - EP, 
Anteprojeto - AP e Projeto Legal - PL, 
desenvolve o partido arquitetônico e 
demais elementos do 
empreendimento, define e consolida 
as informações necessárias a fim de 
verificar sua viabilidade física, legal e 
econômica. Possibilita  a elaboração 
dos Projetos Legais.  

É a fase em que os sistemas 
mecânicos, elétricos, hidráulicos, 
estruturais e arquitetônicos do projeto 
são detalhados. Resulta em 
especificações dos tipos de materiais 
e localização de janelas e portas. O 
nível de detalhe fornecido é 
determinado em função da demanda 
do proprietário e dos requisitos do 
projeto. São entregues plantas, seções 
e elevações com dimensões totais. 

Fase C – Identificação e soluções das 
interfaces 

Construction Document phase (CD) 

A soluções de interferências entre 
sistemas são discutidas e resolvidas, o 
projeto resultante deve ter todas as 
suas interfaces solucionadas, 
possibilitando uma avaliação 
preliminar dos custos, métodos 
construtivos e prazos de execução. 
Quando for necessário licitar a obra, 
esta fase opcional se caracterizará 
como Projeto Básico - PB. 

Prescinde da aprovação do  
proprietário e arquiteto da fase 
anterior (DD) São produzidos desenhos 
com maior nível de detalhe, focado 
em detalhes de construção e 
materiais. Em seguida o arquiteto 
passa a documentação para o 
contratante fixar os preços ou licitar, se 
for o caso. Esta fase resulta na 
estimativa final dos custos do projeto. 

Fase D – Projeto de detalhamento de 
especialidades 

Bid or negotiation phase (B/N) 
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Denominada como Projeto Executivo - 
PE. Realiza-se o detalhamento de 
todos os elementos do projeto 
gerando um conjunto de informações 
suficientes para a perfeita 
caracterização dos serviços a serem 
executados. A avaliação dos custos, 
métodos construtivos e prazos de 
execução também deverão ser 
caracterizados. O resultado deve ser 
um conjunto de informações técnicas 
claras e objetivas sobre todos os 
elementos, sistemas e componentes 
do empreendimento. 

Preparação da licitação ou 
negociação do projeto. Resulta no 
contrato de construção que, uma vez 
assinado, permite o início da 
construção.  

Fase E – Pós-entrega do projeto Construction phase 
Deve garantir a plena compreensão e 
utilização das informações de projeto, 
bem como sua aplicação correta nos 
trabalhos de campo. 

Nesta etapa a responsabilidade 
central do arquiteto é ajudar o 
empreiteiro a construir o Projeto, 
conforme especificado nos CDs 
aprovados pelo proprietário. A 
entrega desta fase caracteriza um 
projeto construído e contratado com 
sucesso. 

Fase F – Pós-entrega da obra  
Tem o interesse de analisar e avaliar o 
comportamento da edificação em 
uso para verificar se os condicionantes 
e pressupostos de projeto foram 
adequados, e se eventuais alterações 
realizadas em obra estão compatíveis 
com as expectativas do 
empreendedor e da ocupação dos 
usuários. 

 

 

Fonte: Autores, adaptado de AIA (2007) e AsBEA 

 

Não é difícil avaliar que tentativas de conciliar fase a fase entre as duas 
normas repesentam um esfoço significativo, sem, no entanto, produzir 
informações concretas que contribuam para a oganização das equipes de 
projeto. Este resultado também foi identificado no estudo de caso, 
reforçando a complexidade do tema e a necessiade de compreensão dos 
mecanismos gerais relacionados à internacionalização em si, e da forma de 
trabalho das equipes, antes de concentrar-se no detalhamento de soluções 
ou formas de trabalho pontuais. 

Além disso, percebe-se notadamente a diferença da expectativa de 
atuação dos próprios profissionais em cada um dos mercados. Enquanto a 
AIA (2007) claramente enxerga o papel do arquiteto durante a execução da 
obra, tal atribuição não é levada em consideração no mercado brasileiro da 
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mesma forma,  indicando uma necessidade de reavaliação organizacional 
e gerencial das equipes envolvidas em preojetos internacionais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A complexidade do tema da internacionalização e a sua contextualização 
no mercado brasileiro necessariamente passa por uma avaliação inicial mais 
abrangente, objetivo deste artigo, que procura caracterizar as principais 
linhas de desenvolvimento a serem seguidas. 

Primeiramente, o processo de internacionalização deve ser encarado tanto 
sob o ponto de vista do mercado, em que características setoriais e 
aspectos externos à empresa são condicionantes deste processo, como sob 
o ponto de vista interno às empresas, em que os impactos  desse processo 
são relacionados à sua própria estrutura organizacional e no 
desenvolvimento do produto. 

Em relação às iniciativas setoriais brasileiras, há a indicação de um 
alinhamento do que está sendo colocado em prática com o que existe nos 
países desenvolvidos, mas ainda é incipiente enquanto aos resultados e 
materiais práticos sobre o tema. 

Como estudos futuros, outros aspectos podem ser incorporados ao modelo 
de segmentação proposto pela AsBEA e APEXBRASIL, conforme estudada 
por Krull (2011), como, por exemplo, a motivação para se internacionalizar, 
seleção de mercado, modo de entrada e operações subsequentes. 

Além disso, como forma de garantir o entendimento e a consideração das 
condicionantes do mercado local, deve-se avaliar de forma especifica o 
diferencial do produto das empresas brasileiras e de que forma podem 
influenciar positivamente o processo de internacionalização. De forma 
complementar, a estruturação de estudos de casos consistentes, confrome 
desenvolvido por London (2005) é fundamental para direcionar o estudo do 
tema no contexto brasileiro, de modo a melhor compreender os aspectos 
mais relevantes das iniciativas existentes. 

De modo geral, a partir dos estudos realizados em outros mercados, 
identificou-se que os aspectos regionais impossibilitam a generalização 
imediata das conclusões e exemplos apresentados para outras realidades 
setoriais. Além disso, pouca atenção é dada na forma que as empresas 
devem se estruturar para absorver esta demanda. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que em projetos internacionais, a 
aprendizagem permeia todo o processo, uma vez que  as empresas são 
obrigadas a encontrar soluções inovadoras para alcançar e atender as 
características mercadológicas locais que, comumente, são diferentes dos 
produtos e serviços fornecidos no seu país de origem.  

No contexto brasileiro há a indicação de que a ausênica da estruturação e 
organização de determinadas competências empresariais e gerenciais 
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podem se configurar como fatores impeditivos para o sucesso do processo 
de internacionalização. 

O desenvolvimento deste assunto busca o entendimento, as implicações e 
benefícios que a internacionalização estruturada e coerente de uma 
empresa de projeto leva ao seu produto e na sua forma de projetar. O 
levantamento de questões que abordam esta problemática, mesmo 
quando não levam a diretrizes e modelos mais detalhados, indicam um 
caminho a ser seguido dentro do contexto brasileiro, além de proporcionar 
um amadurecimento sobre o processo de projeto como um todo. 
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