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2018  
 um ano dificil, metas alcançadas! 

 
Procuramos buscar, juntamente com 

todos nossos Associados, novos formatos 
de negócios e de soluções para obter 

resultados mesmo num periodo 
extremamente delicado da economia 

brasileira 



JORNADAS DE 
AUTOMAÇÃO 
Foram cinco eventos ao longo 
do ano, com mais de 400 
visitantes. Dezesseis empresas 
associadas puderam fazer 
demonstrações de seus 
produtos, realizar minicursos 
e intensificar contatos com 
seus parceiros 

DESTAQUES 2018 

6ª Jornada – março 

 Instituto de Engenharia - São Paulo (SP) 

7ª Jornada – junho 

Instituto de Engenharia  -  São Paulo (SP) 

8ª Jornada – agosto 

Construsul - Porto Alegre (RS) 

9ª Jornada – setembro 

Auditório ABINEE  -  São Paulo (SP) 

10ª Jornada – dezembro 

Century Paulista  -  São Paulo (SP) 



CURSO DE 
INTEGRADOR 
 
Oito novas turmas realizadas, 
sendo quatro em São Paulo 
(SP) e as demais em 
Florianópolis (SC), Porto 
Alegre (RS), Rio de Janeiro 
(RS) e Salvador (BA). 

DESTAQUES 2018 
Novos profissionais chegam ao 
mercado para atuar em 
projetos e instalações de 
sistemas residenciais 



LANÇAMENTO DO 
PROJETO DE  
QUALIFICAÇÃO PARA 
INSTALADOR 
 
Após um ano de estudos, 
pesquisas e eventos 
experimentais, a AURESIDE 
lança no final do ano de 2018 
este projeto que visa a 
qualificação de Instaladores 
para atenderem a demanda do 
mercado de Automação 
Residencial.  
 
Eventos presenciais e oficinas 
com foco nestes profissionais 
foram realizados para validar 
o programa 

DESTAQUES 2018 



XVI EDIÇÃO DO 
CONGRESSO 
HABITAR 
 
No mes de maio foi realizada 
mais uma edição do nosso 
congresso, evento já 
considerado o mais 
importante do setor. 

DESTAQUES 2018 

Sempre apresentando temas exclusivos 
e projeções que vão balizar o planejamento 
dos próximos anos, trouxemos palestrantes 
de renome, incluindo representantes do Google, 
da IBM, da Vitacon, além de arquitetos 
e projetistas inovadores 



ESPAÇO CONECTAR 

DESTAQUES 2018 

A AURESIDE passou a utilizar 
este espaço, com ótima 
localização em São Paulo 
(próximo à av. Paulista, ao 
centro da cidade e a duas 
estações de Metrô). 
 
Temos realizado nossos cursos 
no Espaço e também 
disponibilizado o mesmo para 
nossos associados e parceiros 
utilizarem. 
 
O Espaço oferece toda a 
infraestrutura necessária 
bastando solicitar a reserva 
com antecedencia 



 
 

DESTAQUES 2018 
FORUM IOT 
LATIN AMERICA 
Fomos convidados para 
participar deste evento em 
agosto, levando temas 
exploratórios no campo da 
Internet das Coisas e a 
Automação Residencial 
 

PROJETANDO 
SISTEMAS DE AUDIO 
& VIDEO 
RESIDENCIAIS 
No decorrer de 2018 atingimos 
a vigésima primeira turma 
deste curso, atendendo uma 
demanda crescente de 
conhecimentos na área de AV 
 



 
AURESIDE NA MIDIA 

em 2018 



 
 

AURESIDE NA MIDIA 
MIDIA LOCAL 
Principais matérias publicadas 
 
Automação: imóvel do futuro já cabe no 
bolso 
O Estado de SP (junho 2018) 
 
Sistemas de automação chegam a 
apartamentos econômicos  
Folha de São Paulo (dezembro 2018) 
 
 
Diversos artigos e citações em: 
 
 Revista Home Theater & Casa Digital 
 Revista Lumiere Electric 
 Valor Econômico 
 Revista Potencia 

AURESIDE É CITADA 
EM ESTUDO 
INTERNACIONAL 
ENTRE OS 25 
MAIORES 
INFLUENCIADORES 
MUNDIAIS NO 
MERCADO 
 
 
 
Com grande satisfação 
recebemos este 
reconhecimento através do 
estudo "Building Automation 
Controls Market in Global 
Research Report"  



A AURESIDE AGRADECE A TODOS SEUS 
ASSOCIADOS E PARCEIROS QUE 

ATRAVES DE SEU APOIO E  
PARTICIPAÇÃO  PERMITIRAM QUE AS 
METAS PARA O ANO DE 2018 FOSSEM 

ATINGIDAS! 
contato@aureside.org.br 

(11) 5588-4589 
(11) 98252-1912 

mailto:contato@aureside.org.br

