Relatório 2017

Atividades AURESIDE

2017

um ano repleto de desafios
Foi necessário criar, reinventar e aplicar
muita energia em cada ação.
Ao preparar este breve balanço, a
AURESIDE se sente recompensada pelos
resultados alcançados, fruto de um
trabalho que envolveu todos
nossos Associados

DESTAQUES 2017
JORNADAS DE
AUTOMAÇÃO

Foram cinco eventos ao longo
do ano, com mais de 600
visitantes. Dezesseis empresas
associadas puderam fazer
demonstrações de seus
produtos, realizar minicursos
e intensificar contatos com
seus parceiros

DESTAQUES 2017
CURSO DE
INTEGRADOR

Seis novas turmas realizadas,
sendo quatro em São Paulo e
as demais em Porto Alegre
(RS) e Salvador (BA).
Novos profissionais chegam ao
mercado para atuar em
projetos e instalações de
sistemas

FORUM
INFOCOMM

Organizamos um forum
composto de quinze
minicursos realizados durante
a Tecnomultimidia Infocomm
em São Paulo, no mes de maio
Expressivo numero de
profissionais e associados
participaram do evento

DESTAQUES 2017
PROJETANDO
SISTEMAS DE AUDIO
& VIDEO
RESIDENCIAIS

No decorrer de 2018 atingimos
a décima oitava turma deste
curso, atendendo uma
demanda crescente de
conhecimentos na área de AV

I FORUM DE
INTEGRADORES

Realizado em outubro, o
evento reuniu especialistas em
temas como marketing e
vendas, gestão e planos de
negócios com apresentações
focadas para Integradores de
Sistemas Residenciais

DESTAQUES 2017
FORUM IOT
LATIN AMERICA

Fomos convidados a participar
deste evento em setembro,
levando temas exploratórios
no campo da Internet das
Coisas e a Automação
Residencial

CONGRESSO
NETCOM

Participamos da 8a edição da
Netcom com uma
apresentação durante o
Congresso que reune
especialistas em telecom e
automação

DESTAQUES 2017
PREMIO POTENCIA
DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA

Participamos da comissão
julgadora e da cerimonia de
entrega dos premios, onde
duas empresas associadas da
AURESIDE foram
contempladas

MOSTRA 20 ANOS
DE AUTOMAÇÃO
RESIDENCIAL NO
BRASIL

Durante a I Jornada de
Automação mostramos
equipamentos, soluções e
literatura sobre os primeiros
anos da A.R. no Brasil

OUTRAS AÇÕES EM DESTAQUE
PARTICIPAÇÃO
EM GRUPO DE
TRABALHO DO CGEE
EM BRASILIA

Atuamos no projeto
“Prospecção Tecnológica no Setor
de Energia Elétrica”, que traçou
um diagnóstico das tendências
relacionadas à Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I)
no âmbito do setor elétrico,
com ênfase em edificações
eficientes

NOVAS PARCERIAS
Novas parcerias foram
estabelecidas junto a
universidades e entidades,
com a finalidade de
desenvolver projetos em
conjunto, a saber:

➢ Universidade SECOVI (SP)
➢ Escola Politécnica da
Universidade Federal da
Bahia (BA)
➢ Universidade de Brasília
(DF)
➢ Cotemig (MG)
➢ Escola Politécnica de
Pernambuco (PE)
➢ ASHRAE

Midias e redes sociais
MATÉRIAS NA IMPRENSA

Alguns destaques

A AURESIDE participou de diversas
matérias na imprensa no decorrer de 2017.
Em várias destas publicações ou programas
foram também citadas nossas empresas
associadas

– O Estado de SP
(outubro 2017)

O que Oferecem as Casas
Inteligentes – O Estado de SP
(setembro 2017)

Casa Inteligente já é uma Realidade
– O Globo (maio 2017)
O Futuro do Trabalho –
Documentário TV Novo Tempo
(maio 2017)
Crise não derruba mercado de
Automação – Fecomercio SP (abril
2017)

MAIS INFORMAÇÕES
Conheça um pouco mais do “ecossistema”
criado e mantido pela AURESIDE ao
longo dos seus dezoito anos de existência

AO FINAL DE 2017 ATINGIMOS O MAIOR NUMERO DE EMPRESAS ASSOCIADAS NA CATEGORIA ALFA
NOSSO MAILING LIST ATINGIU 47 MIL CADASTROS ATIVOS

PLATAFORMA CONECTAR – ENSINO A DISTANCIA
PLATAFORMA CONECTAR
Utilizada desde 2013, a
Plataforma Conectar da
AURESIDE já atendeu mais de
12 mil usuários, participantes
de:
➢
➢
➢
➢
➢

cursos online
webinars
vídeo aulas
apresentações de produtos
processos de certificação
Trata-se de uma completa plataforma
de treinamentos que possibilita uma
ampla utilização, desde simples
divulgação de produtos até processos
completos de capacitação, envolvendo
provas e emissão de certificações
online

Midias e redes sociais
REDES SOCIAIS

BLOGS DE CONTEÚDO

A AURESIDE utiliza intensivamente as
redes sociais para divulgação de
noticias e eventos sobre o mercado de
Automação Residencial.

Mantemos diversos blogs com o
objetivo de publicar temas de interesse
ligados ao nosso mercado de atuação

Ações e novos projetos de nossos
associados também são compartilhados
em fan pages especificas, visando
ampliar a divulgação das suas
respectivas marcas.

Alguns números em dezembro 2017
12 mil seguidores

3 mil seguidores

Temas Técnicos
Artigos técnicos, comentários sobre
tecnologias, publicação de TCCs
Plataforma Conectar
Pesquisas de mercado, informações
sobre eventos, noticias e registros do mercado
IoT No Brasil
Artigos técnicos e análises sobre
as tendências envolvendo Internet
das Coisas, IA, Cloud, Big Data, etc.
Projeto de Automação
Informações sobre técnicas de projeto,
novas demandas e tendências na área

QUER SABER MAIS?
A AURESIDE está à disposição para oferecer
todas as informações sobre suas atividades
e atualizações a respeito do mercado de
Automação Residencial e Predial
marketing@aureside.org.br
(11) 5588-4589

