
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E PREDIAL  

Balanço de atividades 2015 



    Estamos repaginando o site exclusivo 

   www.cursodeintegrador.com.br 

Principais realizações em 2015 

Doze edições do Curso de Integrador de Sistemas 

Residenciais, sendo seis regionais (Porto Alegre, Rio de Janeiro, 

Salvador, Brasília, Belém e Recife) e seis em São Paulo  

Três turmas do programa Projetando Sistemas de Áudio 

& Vídeo, com total sucesso. 

www.cursodeintegrador.com.br


Principais realizações em 2015 

 

XIV Edição do Congresso Habitar  

Evento simultâneo à 6a. edição da Expo 
Predialtec, no Anhembi (São Paulo) 

 

 

 



Principais realizações em 2015 

No seu segundo ano de existência, o projeto atuou em conjunto com os 

patrocinadores, instalando equipamentos e testando soluções de 

Automação na CasaE BASF em São Paulo, uma casa eficiente e 

sustentável. 

Além disso, tivemos apresentações em São Paulo, Salvador e no auditório 

da FEICON NORDESTE em Recife 

www.predioeficiente.com.br 

http://www.predioeficiente.com.br/


Principais realizações em 2015 

No ano em que completou 15 anos desde a sua fundação, a AURESIDE 

editou uma revista comemorativa onde registrou a linha do tempo da 

Automação Residencial no Brasil e também as suas realizações no 

período. 

A tiragem da revista foi de 6 mil exemplares, todos distribuídos ao longo 

do ano de 2015, tanto para nossos colaboradores e associados como em 

todos os nossos eventos e treinamentos, deixando assim registrados os 

principais eventos do mercado nestes quinze anos. 

Agradecemos aos associados que possibilitaram transformar esta história 

numa publicação de rico conteúdo 
Para fazer o download da revista 

clique aqui 

http://revistapotencia.com.br/download/revista/aureside_01.pdf


Principais realizações em 2015 

Projeto 

CONVERGÊNCIA 2016 

Lançado em parceria com a SIA  (Security Industry Association) em 

outubro, visa atender o conjunto de fabricantes e integradores de 

Automação e Segurança Eletrônica com a realização de eventos e 

fóruns de discussões. 



Principais realizações em 2015 

Novos cursos lançados em 2015 
 

 Sistemas de Segurança Eletrônica 

 Sistemas Fotovoltaicos 

 Projetando Redes Residenciais 

 Empreendedorismo e Automação Residencial 

 Passo a passo de projeto integrado de  

     Automação Residencial 

 Marketing para Automação 

Consolidação do INSTITUTO DA 
AUTOMAÇÃO como gerador de 
conhecimento atualizado em 

diferentes temas 

www.institutodaautomacao.com.br 
 

www.plataformaconectar.com.br  

http://www.institutodaautomacao.com.br/
http://www.plataformaconectar.com.br/


Principais realizações em 2015 

Foi criado o Portal LAR INTELIGENTE destinado a divulgar 
e expor as atividades das empresas de projeto, integração 
e instalação filiadas à AURESIDE 

Sua divulgação, a partir de 2016 será dirigida a 
potenciais clientes, ou seja, moradores, 
arquitetos, designers de interiores e 
construtores 



Principais realizações em 2015 

Atualizamos e criamos novos sites, visando modernizar 

o visual e facilitar as buscas por informações. 



AURESIDE na mídia: matérias de maior 

destaque em 2015 



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E PREDIAL  

www.aureside.org.br 

Para mais informações 


