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Editorial

Quinze anos
se passaram...

E

m dezembro de 1999, um pequeno grupo se reuniu para
jantar num restaurante em Curitiba (PR). Seus componentes
haviam acabado de realizar um workshop a respeito de “casas
inteligentes” num hotel da cidade e precisavam trocar ideias sobre
o que tinha acabado de acontecer.
Na verdade, se tratava de um grupo heterogêneo de profissionais,
cada um na sua atividade. Havia engenheiros, mas advogados
também. E técnicos em informática. E vendedores de sistemas de
telecomunicações e de softwares para projetos. Mas, neste dia,
reunidos pela curiosidade do tema, resolveram levar adiante esta
momentânea identidade na realização do evento vespertino.
Então haviam reunido no hotel para uma tarde de apresentações
outro grupo de curiosos e entusiastas pela tecnologia e o
resultado foi um debate no mínimo inovador e único. Quem sabe,
talvez o primeiro a respeito de automação residencial no Brasil.
Como resultado de um jantar animado pela repercussão do
evento foi definido que seria criada uma associação para tratar do
tema. Dividiram responsabilidades e cerca de três meses depois
o estatuto da Aureside – Associação Brasileira de Automação
Residencial - foi registrado em cartório.
Quinze anos se passaram e tenho a satisfação de ter sido
testemunha deste encontro e ter feito parte do grupo que
criou a AURESIDE. Para um mercado ainda tão novo como o da
automação residencial, pode-se dizer que quinze anos é muito
tempo, ou seja, foi possível acompanhar um período rico em
inovações, criatividade, combatividade e resultados concretos.
Em abril de 2000 lançamos nosso site, pioneiro no tema em
português. Não tínhamos ainda muita noção dos próximos passos,
mas sabíamos que o caminho estava criado. Para nossa surpresa,
não demorou uma semana e uma grande multinacional do setor
elétrico nos procurou para se filiar. E um de seus gerentes foi
nosso primeiro diretor-técnico. Logo em seguida, uma empresa de
eventos de origem europeia nos procurou para levarmos adiante
a ideia de uma feira de Domótica, que acabou sendo realizada

em outubro do mesmo ano. Mais uma vez, foi o primeiro evento a
reunir empresas e profissionais interessados no tema. Nada mal
para o primeiro ano de uma associação recém-constituída...
E assim os anos foram se sucedendo. Novidade nunca faltou em
nosso mercado. Assim, a Aureside sempre priorizou o pioneirismo,
buscando antecipar tendências, capacitando profissionais, dando
suporte aos seus associados e procurando divulgar de forma
consistente ao mercado tudo o que acontecia de importante.
Organizamos e participamos de muitos eventos, alguns que se
tornaram icônicos, como a mostra “Casa Inteligente” em 2002,
onde em três dias foi construída uma edificação com 1.400m²
e 50 ambientes, totalmente automatizada. Jornalistas ficaram
hospedados na casa e recebiam informações detalhadas sobre o
seu funcionamento. A mídia adotou a casa e ela foi destaque em
todos os canais de TV e nas principais revistas.
No ano seguinte, ficamos orgulhosos de realizarmos o projeto
da “Casa Inteligente Inclusiva”, uma mostra inédita dos recursos
proporcionados pela automação para acessibilidade, onde
pessoas com diferentes tipos de deficiência conviveram entre
si e conosco durante uma semana usufruindo dos benefícios da
tecnologia para superar suas limitações. Uma demonstração que
a automação residencial pode ir muito além do simples conforto
e entretenimento, auxiliando pessoas a viver com dignidade e
privacidade, mas mantendo todo cuidado que sua situação exige.
Enfim, esta edição especial procura resgatar uma parte desta
rica história, além de projetar um futuro promissor com diversos
projetos novos tomando fôlego.
Impossível mencionar e agradecer cada um dos amigos que
colaboraram conosco nestes quinze anos, sob o risco de não sobrar
espaço para o restante do conteúdo da revista... Assim, convidamos
alguns destes históricos personagens para deixar seus depoimentos
registrados nas próximas páginas. Aos demais que não foi possível
citarmos nominalmente, estendemos nossa gratidão e esperamos
contar com mais quinze anos da sua amizade!

Eng. José Roberto Muratori,
Diretor-Executivo
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É com grande alegria que parabenizo a nossa ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE AUTOMACAO RESIDENCIAL pelo seu décimo quinto aniversário. Venho
externar votos de reconhecimento a todos que contribuíram e contribuem,
com abnegação e dedicação, para o pleno funcionamento dessa instituição.
Recordo-me como se fosse ontem… O ano era 1999 e eu recebi um
telefonema. O interlocutor se identificou como José Roberto Muratori. Ele,
juntamente com seu amigo José Cândido Forti, de Curitiba, estava criando a Aureside - uma associação com abrangência nacional -, focada em Automação Residencial
(AR). O objetivo da Associação seria possibilitar a troca de conhecimento entre profissionais, aproximar empresas de fabricantes, difundir tecnologias, treinar e formar profissionais,
fomentar os benefícios da automação residencial, dentre outros. Naquela época eu atuava no
segmento de áudio e vídeo, e havia recém-entrado no mercado de automação residencial. José
Roberto Muratori e Cândido buscaram as primeiras parcerias, em várias cidades do País, abrindo
importante capítulo para consolidação da Aureside. Daqui de Belo Horizonte fizemos nossa filiação
e em pouco tempo já estávamos participando das atividades da associação.
Enumerando alguns de seus sucessivos passos, o primeiro grande marco da Aureside foi
a iniciativa pioneira da realização do Congresso HABITAR, onde cheguei a participar como
palestrante em algumas edições. Seu início se deu em 2001 e desde então este evento se
constitui no mais completo fórum de discussões sobre o mercado e as tecnologias de automação residencial.
O segundo marco foi o Curso de Integrador de Sistemas Residenciais, onde foram lançados
conceitos que modificaram a cultura de projetar a parte de tecnologia das residências modernas. Foram trazidos modelos inovadores para a engenharia consultiva no Brasil: Automation
Closet, Integrador de Sistemas, Projetos Integrados, etc.
O terceiro marco foi o Projeto CONECTAR, onde foi possível reunir em um único espaço
físico diversos fabricantes de soluções em domótica, criando uma sinergia sem igual para o
mercado da época.
O quarto marco foi a ampliação da oferta de cursos de qualificação dos profissionais do
mercado de AR. Muito me honra fazer parte deste time com o curso PROJETANDO SISTEMAS
DE ÁUDIO e VÍDEO RESIDENCIAIS que, em menos de dois anos, já capacitou nove turmas.
O quinto marco está acontecendo neste momento, com a criação do Instituto da Automação, que será um grande núcleo de formação e qualificação profissional da Aureside, suprindo
de forma prática, com velocidade e baixos custos as demandas de conhecimento de que tanto
necessitam os que irão atuar e os que já atuam neste segmento.
Os próximos marcos? Talvez uma Editora de livros técnicos da Aureside; uma comissão
técnica para, junto à ABNT, criar normas que norteiem a instalação de sistemas domóticos; a
criação de um banco de talentos para ser disponibilizado ao mercado, etc. As possibilidades são
inúmeras. E você, como gostaria que a Aureside estivesse daqui a cinco anos? A minha resposta
para esta pergunta seria “Eu gostaria que a Aureside obtivesse uma sede, onde pudessem
acontecer simultaneamente vários cursos, palestras, eventos; dotada de uma biblioteca para
pesquisas e estudos; que tivesse salas de reuniões à disposição dos associados; que pudessem
ser criadas comissões de trabalhos visando pesquisar e contribuir com as melhores práticas de
gestão de projetos e administração de um negócio em automação residencial”.
Convicto de que não faltarão determinação e coragem a todos os valorosos integrantes da
Aureside, que sempre estiveram na vanguarda de seu tempo, desejo VIDA LONGA à Aureside
para continuar apontando tendências, mantendo permanente visão prospectiva e
trazendo suas contribuições ao reconhecido mercado de automação residencial.
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A Cardoso Almeida criou a ExpoPredialtec, evento voltado para o
setor de automação, e buscou através de parceria com a Aureside (Associação Brasileira de Automação Residencial) que já realizava o Congresso
HABITAR, uma forma consistente e profissional de oferecer ao mercado
um evento dinâmico, que apresentasse soluções em tecnologias de
automação avançadas e desenvolvidas para aplicação em projetos residenciais e prediais. Ao longo das cinco edições anuais da ExpoPredialtec, que
teve inicio em 2010, juntamente com o parceiro Aureside, consolidamos uma forte
aliança nos eventos formatados e organizados para o setor. É intenção continuar a
ampliar com a Aureside o alcance de resultados que incorporem valores de sustentabilidade aos nossos eventos, permitindo que outros setores afins (segurança eletrônica,
climatização e etc.), possam em conjunto com a automação se conectar na construção de
ideais de eficiência para construções modernas e sustentáveis.
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Parabéns, Aureside, pelos 15 anos de existência! Os serviços
prestados por esta entidade têm contribuído imensamente para
a disseminação dos benefícios da automação a todos os agentes
envolvidos, inclusive para as incorporadoras imobiliárias. Assim, estas
empresas têm agregado tais tecnologias de forma crescente a seus
empreendimentos e, consequentemente, elas têm sido capazes de
oferecer imóveis mais modernos e sustentáveis a seus clientes.
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Em 2002 pude trabalhar na Aureside e participar intensamente de suas
iniciativas, principalmente do Projeto Conectar. A Aureside me projetou
no mercado, me pôs em contato com grandes profissionais da áera e
me possibilitou um grande aprendizado. Hoje sigo trabalhando com
automação, porém, fora do Brasil. Hoje esse mercado é a menina dos
olhos de muita gente em todo o mundo. Ele é a fronteira da “Eletrônica
de Consumo (DIY, Apps, etc) com o mundo das Instalações Elétricas (projeto,
instaladores, etc)”, por isso tem um enorme potencial e atrai muita gente. A
Aureside entende isso e ajuda os profissionais a entender e atuar nessa área.
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Os aspectos que mais chamam a minha atenção na Aureside desde
a sua fundação são o dinamismo, a visão de futuro e a incessante
busca pela educação de todos os atores do mercado de automação
de edificações. Neste momento da história em que a conectividade
definitivamente foi incorporada à rotina da população, somados
aos requisitos cada vez mais essenciais de eficiência energética,
sustentabilidade e acessibilidade das pessoas, a automação se tornou uma ferramenta indispensável. É um alento saber que os rumos desse
tema fundamental são tratados no Brasil por uma entidade tão responsável
e empreendedora como a Aureside. Meus cumprimentos pelo aniversário com os
votos de vida longa e realizações importantes para a entidade.
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Desde sua primeira edição, em 2008, o FÓRUM LATINO-AMERICANO
DE SMART GRID conta com o apoio, destacado, da Aureside, inclusive com
a participação ativa de seus associados, tanto como palestrantes como
congressistas, o que demonstra a total sinergia entre a consolidação de
redes inteligentes de energia, com as tecnologias da automação residencial. Assim sendo podemos destacar, para os dois segmentos, objetivos
comuns a serem alcançados, como a de programar um conjunto inovador
de tecnologias, reinventar a infraestrutura para suportar a inovação e construir e
comunicar a visão para catalisar a transformação.
O FÓRUM LATINO-AMERICANO DE SMART GRID tem a honra de fazer parte destes
15 anos de atividades desenvolvidas pela Aureside, que vem contribuindo para a consolidação da automação residencial no País, monitorando o progresso tecnológico mundial
no segmento, sintetizando resultados obtidos e articulando ações para atingir a visão
proposta, criando condições de implementação de novas tecnologias. Essa articulação
envolve mobilização dos provedores de solução, empresas de energia, dos agentes de
regulação e de política governamental, dos agentes financeiros, consumidores e da sociedade em geral.
Por seu lado, o FÓRUM LATINO-AMERICANO DE SMART GRID, contando com a massiva adesão de profissionais de energia da região, objetiva alinhar agentes públicos e privados em torno de uma visão compartilhada. A visão de um sistema elétrico que integra as
infraestruturas, processos, componentes, informação e estrutura de mercado de tal forma
que a energia possa ser gerada, distribuída e consumida mais eficientemente e com custos
efetivos; possibilitando um sistema de energia mais resiliente, seguro e confiável.
Finalmente, em nome de toda a comunidade participante do FÓRUM LATINO-AMERICANO DE SMART GRID, cumprimentamos toda a diretoria, associados e demais envolvidos com a Aureside pelos seus 15 anos de existência, e que possamos continuar unidos
fomentando a adoção de tecnologias de Automação Residencial e de Smart Grid no País,
objetivando incluir a indústria nacional e os consumidores brasileiros em um patamar
tecnológico em nível dos mais desenvolvidos países em todo o mundo.
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Acreditar é o primeiro verbo que aprendi a conjugar!
Por isto, desde o início, acreditei que a Aureside teria um lugar de
destaque no cenário nacional.
Como um de seus apoiadores mais antigos, participei de praticamente todas as inciativas e eventos em que a Aureside esteve presente, vivi e presenciei seu crescimento e sua evolução conquistando seu espaço, com ações
voltadas à disseminação dos conceitos e práticas da automação predial.
Nos primeiros anos de sua existência, a conscientização e disseminação
dos conceitos foram muito duras e penosas, pois praticamente ninguém dentre construtores, projetistas, eletricistas, tinham ideia da dimensão dos benefícios
que a automação poderia aportar.
Hoje, após 15 anos, posso dizer que o nível de consciência mudou, ajudado pela própria
força que a automação traz, é só olhar ao redor e perceber como fazemos uso dela sem
perceber. Assim devo parabenizar a Aureside pelo trabalho sério, comprometido com ética, e
responsabilidade que assumiu em levar à frente!
Meus sinceros votos de vida longa!
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Acompanho a Aureside desde
os anos 2000 quando me aventurei
a estudar e aperfeiçoar o conceito de casas autônomas. Desde
então, tenho pesquisado sistemas
autônomos que sejam capazes
de proporcionar principalmente conforto
e economia de recursos. Considero a
automação, quando bem aplicada, uma
forte aliada na busca crescente de
soluções que ajudem a tornar nossas
construções mais
sustentáveis.

A Aureside foi para mim, como
para muitos profissionais da área de
automação residencial, o ponto de
partida para ingressar nesse mercado
tão fascinante e ao mesmo tempo
pouco conhecido. Vejo essa instituição como um meio importante de disseminação
da cultura da automação no País, além de ser
uma referência para empresas e clientes que
buscam profissionais preocupados em se manter atualizados
frente às diversas tecnologias.
Acredito que uma maior aproximação com outras associações
e órgãos governamentais será
importante para favorecer um
amadurecimento maior do mercado
e para apoiar na criação de normas capazes de garantir um crescimento ordenado
com o mínimo de riscos para os clientes finais.
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Uma instituição que
não se contenta em
apenas cumprir
a missão que
está internalizada, como a
de fomentar a adoção de
tecnologia, promover o
fluxo de informação e homologar produtos, mas sim prioriza a qualidade
que a mesma é consolidada. Criando e aproveitando oportunidades para ser classificada como
exemplo de instituição regulamentadora, não
apenas focando em profissionais que já estão
na área, mas também em interessados. É com
grande felicidade que atualmente acompanho de
perto as conquistas desta instituição. Acredito
no tamanho de seu potencial e sei que não é por
falta de mérito que aquela instituição que em
2000 estava realizando a 1ª Jornada Aureside
de Cursos está desenvolvendo neste ano de
2015 o Instituto da Automação e o 14º congresso
HABITAR.
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Tive o privilégio e o prazer
de desenvolver
e ministrar
alguns dos primeiros treinamentos da Aureside no início de suas
atividades, há 15 anos. Na oportunidade
tive a responsabilidade de disseminar a
importância dos conceitos de cabeamento e
redes estruturadas no contexto da automação residencial, que ainda engatinhava no
Brasil. Tal motivação veio da determinação
de seus fundadores, colaboradores e da
crença de que a associação prestaria serviços relevantes para este mercado e que
hoje atinge um grau expressivo de maturidade, visto a quantidade de associados que
hoje compõe a associação. Creio que ainda
há um longo caminho a percorrer, incluindo
matérias relacionadas com a Gestão dos
Serviços que se tornam necessárias para
sustentação dos projetos de automação
residencial e predial, os quais a Aureside
sempre orientou. Parabéns Aureside e
contem comigo.
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Em meu primeiro contato com a
Aureside, há 14 anos, surgiu a “Casa Conectada”, espaço tecnológico e acolhedor, onde era possível ver o funcionamento de aplicações para automatizar
residências. Naquele tempo usávamos
a figura dos “Jetsons” para explicar nossa visão,
que rapidamente materializou-se em muitas
residências “inteligentes”.
Desde o princípio, a Aureside
demonstrou foco em informação
e educação. Cada interessado
sempre pode contar com dados
atualizados e treinamento, para
atender à crescente demanda do
mercado. Orgulho-me de ter sido
um dos instrutores.
As tecnologias continuarão evoluindo. A Aureside continuará desempenhando
um papel importante na formação de profissionais, e na comunicação das mais novas
aplicações.
Parabéns pelos 15 anos de história.
Que venham outros tantos!
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Participei da fundação
da Aureside em Curitiba por
acreditar que seria um mercado
com grande potencial. Desde aquela
época tinha como convicção que a
atuação da Aureside seria definitiva
para a consolidação deste mercado. Com o passar dos anos, observei todo o trabalho da equipe
da Aureside para promover um mercado com
tantas resistências como este. Foram palestras,
exposições e cursos
com apenas um foco:
consolidar o mercado de
automação residencial
num País com tantas
diferenças e nuances.
Mesmo com todas as
vitórias nestes últimos
15 anos, ainda temos um
caminho difícil a trilhar, com o
principal objetivo de popularizar a
tecnologia residencial.
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Parabéns pelos 15 anos.
Tive a oportunidade de participar de atividades da Aureside
com o Projeto Conectar no seu
início, onde um
espaço montado
com diversas tecnologias foi
disponibilizado para a realização de diversos cursos
e visitas técnicas. Nestes
quinze anos, muitas ações
foram realizadas e o conceito de automação residencial, que
no início era algo que só se via em
filmes, tornou-se a realidade deste País,
justamente pelo trabalho incansável
desta associação. Parabéns a todos que
fazem a Aureside por estes quinze anos.
Que venha muito mais.
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Congratulações à Aureside,
diretoria, integradores e empresas
associadas, pelos 15 anos de
integração nacional na área de
automação residencial. A reunião
de pessoas e empresas em torno da
mesma ideia, através da Aureside, proporciona a
expansão do mercado de automação residencial em
todo o País, informação e conhecimento contínuos,
acompanhando a evolução diária da tecnologia.
A Ideal Home, associada desde 2002, é líder
no mercado de automação residencial e
predial no RS, seguindo
a expansão do mercado
nacional a cada ano.
Nesse contexto, a
Aureside tem relevante
participação. Abraço a
todos!

Foto: Divulgação
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É com muita alegria que divido com vocês minhas memórias
dos 15 anos de vida da Aureside,
já que foi junto a esta entidade
que vi minha empresa crescer
e se desenvolver, participando
ativamente dos eventos e treinamentos propostos. Que a Aureside continue sendo referência
no mercado de automação residencial e predial, sempre inovando
e surpreendendo seus
associados, com responsabilidade e imparcialidade!

es

Fazer parte da
Aureside, estar
desde o início
praticamente,
só nos ajudou a
chegar onde chegamos. Sabemos que a caminhada
continua, e fazendo parte da Aureside vamos estar sempre à frente de
todos os assuntos ligados à automação
residencial.
Um grande abraço e um ótimo ano de
2015 pra todos da Aureside.
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Conheci a Aureside há 12 anos,
ainda numa casinha em Moema,
São Paulo. Apareci lá com a amostra
do primeiro kit Z-Wave do mundo,
sem uma ideia definida do tamanho
e muito menos do potencial desse
mercado. Saí filiado, com um projeto de curto
prazo (Prédio Inteligente) e de quebra um planejamento de longo. De lá pra cá muitos eventos,
cursos, viagens, palestras, feiras, entrevistas,
projetos compartilhados…muita sinergia.
A Aureside é referência de automação
residencial no Brasil.
Devemos uma boa
parte do crescimento
e popularização da AR
à associação. Que venham mais 15 anos!!!

Foto: Divulgação

Minha experiência com a Aureside
começou há pelo menos quatro anos.
Ainda como profissional liberal, me
associei e abri um mundo novo de
opções dentro das novas tecnologias
de automação residencial. Dentro deste
tempo, abri a minha empresa - também filiada à
Aureside - e participei de diversas feiras no setor,
workshops, cursos e incentivei também amigos, integradores e meus
funcionários a participarem. Sou
arquiteta, e como todo profissional,
minha missão é transmitir toda a
tecnologia domótica para meus
clientes. Tenho a Associação de Automação Residencial como parceira,
troco idéias e informações com outros integradores e sempre fico por dentro das mais
novas tendências do mercado. Conheci novos e
sólidos fornecedores de automação no Brasil que
só vêm crescendo cada vez mais. Não apenas me
orgulho de fazer parte da Aureside, bem como
ter a minha empresa estampada em seu portal
como uma empresa integradora participando
ativamente das iniciativas, cursos e feiras.
Sou louca por conhecimento, principalmente na área de automação e tenho
a Aureside como guia dos meus caminhos
profissionais e acredito nela para a fomentação da automação residencial no Brasil.
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Sempre na
vanguarda
Criação da Aureside foi fundamental para o
desenvolvimento do mercado de automação
residencial no Brasil.

H

á 15 anos, pouco ou quase nada se falava
sobre automação residencial no Brasil. Não havia
no País, e na maior parte do mundo, um movimento
organizado capaz de discutir as tecnologias emergentes que
podiam ser introduzidas em uma casa comum. Isso é, não havia este
movimento até o mês de fevereiro do ano 2000, quando um grupo de
profissionais, de diferentes áreas, decidiram criar a Associação Brasileira
de Automação Residencial, ou simplesmente Aureside.
A organização da Aureside foi apenas a primeira ação pioneira dessa
associação, que ao longo de 15 anos trabalhou incansavelmente para difundir a automação residencial no País. Nesse período, a entidade adotou
uma postura de vanguarda, antecipando tendências tecnológicas e de
mercado, organizando eventos e atuando forte na formação e capacitação
de profissionais para atuar nessa área.
E os esforços valeram à pena. Hoje, a Aureside se consolidou como o
grande polo de convergência dos profissionais, empresas e usuários de
automação residencial e predial no Brasil.
Confira a seguir alguns marcos importantes nas histórias da Aureside
e da automação residencial brasileira. Histórias que se misturam a todo
momento.

12
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É realizado um
workshop sobre casas
inteligentes em Curitiba
(PR), que reuniu um
grupo heterogêneo de
profissionais formado por
engenheiros, advogados,
técnicos em informática
e vendedores de sistemas
de telecomunicações e de
softwares para projetos.
Entusiasmados pelo
evento, os profissionais
seguem discutindo
o tema automação
residencial e decidem
criar uma associação
para tratar do tema no
Brasil. É o embrião da
Aureside.

Ainda de forma tímida, e com
muitas especulações, os grandes
veículos de comunicação do
País começam a tratar do tema
automação residencial. O jornal O
Estado de São Paulo, por exemplo,
publicou um artigo do The Wall
Street Journal Americas com o título:
“Vem aí o lar inteligente. Preparese...”. Entre outros pontos, o texto
citava a evolução tecnológica dos
eletrodomésticos, que começavam
a se integrar, os possíveis impactos
da internet no dia a dia das pessoas
e os desafios para os usuários se
adaptarem aos equipamentos mais
‘inteligentes’.

Dezembro

Junho

Ocorre a primeira
edição da Domótica,
organizada pela Exponor
Brasil. A feira, apoiada
pela Aureside, foi o
primeiro evento a reunir
empresas e profissionais
interessados no
tema automação
residencial no Brasil.

Agosto

2000

1999
Fevereiro
No dia 29,
finalmente é criada a
Associação Brasileira
de Automação
Residencial
(Aureside) pelo grupo
de profissionais
que começou a se
formar em Curitiba.
A entidade nasce
com o objetivo de
fomentar no mercado
brasileiro a utilização
da automação
residencial, através
da divulgação de
conceitos, difusão
de tecnologias
e treinamento
e formação de
profissionais.

Agosto
Mais uma vez O Estado
de São Paulo trata da
automação com um artigo
do The Wall Street Journal
Americas. Agora com o
título: “Erguendo a casa do
ano 2015”. O texto destacou
as primeiras inciativas
de grandes corporações
(como IBM, Procter &
Gamble e Compaq) nos
Estados Unidos para
o desenvolvimento de
casas mais inteligentes.
Eles estavam de olho
na chamada Geração
Y, formada por pessoas
nascidas entre
1977 e 1997, que já se
mostrava sedenta por
‘engenhocas hi-tech’.

NOTÍCIAS AURESIDE EDIÇÃO ESPECIAL BY POTÊNCIA

Especial Linha do Tempo Fev'15.indd 13

13

24/02/15 20:44

Linha do Tempo

A necessidade
crescente por
informação e
treinamento de
qualidade leva a
Aureside a inaugurar
um centro de
treinamento no bairro
da Barra Funda,
em São Paulo.

Com o objetivo de
incentivar os construtores
a adotar em seus
novos projetos todas as
características inovadoras
necessárias para a
automação, a Aureside,
em parceria com o Projeto
Conectar, lança o Selo de
Graduação de Projetos de
Automação Residencial
(GRAUTEC).

Janeiro

Maio

2001
Outubro
A Aureside organiza
em São Paulo a
primeira edição do
Congresso HABITAR
- Integrando as
Tecnologias da
Casa. A iniciativa,
pioneira no Brasil,
se constituiu no
mais completo
fórum de discussões
sobre o mercado
e as tecnologias
de automação
residencial e predial.

14

2002

2004

Julho

Maio

Com projeto de automação
assinado pela Aureside, a
Lemos Britto Multimídia
organiza em São Paulo
a Casa Inteligente. Com
1.450m² e dividida em 45
ambientes decorados e
em funcionamento, a casa
foi montada no Salão de
Inovação Tecnológica &
Tecnologias Aplicadas nas
Cadeias Produtivas, que
ocorreu entre 30 de julho e
03 de agosto, no Expo Center
Norte. A Casa Inteligente foi
a edificação equipada com
mais recursos de automação
e informatização
residencial até aquele
momento no Brasil.

Nesse mesmo mês,
em seu suplemento
de Tecnologia,
a Revista Época
destaca que, apesar
de ainda dar os
primeiros passos no
Brasil, a automação
residencial começava
a atrair a atenção
de incorporadores,
construtores e
arquitetos, que
passavam a oferecer
algumas opções para
o desenvolvimento de
sistemas integrados
em moradias.

w
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Realize seu evento ou treinamento
com conforto e tecnologia

Aclimação
São Paulo (SP)

Ambientes
automatizados
Transmissão ao
vivo pela Internet
Fácil acesso

Espaço

www.espacoettore.com.br
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Aureside realiza o
seminário “A Criação
de um Negócio em
Automação Residencial”.
O evento colaborou para
o surgimento de novas
empresas integradoras
no mercado, num
momento em que
a demanda dos
consumidores estava
em alta, mas faltavam
empresas capacitadas
para atender a procura.

Mercado segue em
ascensão, e cada vez
mais chama a atenção
da grande imprensa. A
revista Exame publica
reportagem que projeta
que, nos sete anos
seguintes, o setor de
automação residencial
deveria movimentar
cerca de US$ 250
bilhões nos Estados
Unidos e US$ 1 trilhão
em todo o mundo.

Setembro

Novembro

2005

2007

2008

Março
Na VII Edição do Congresso
HABITAR, a Aureside
inova nos temas ao trazer
especialistas de empresas
como Philips, Intel, Fujitsu
e Bosch, que apresentaram
novidades desenvolvidas na
área médica (home care) e
sua conexão com a automação
residencial. Palestrantes
como Renato Laurenti e
Marcos Pelegrini mostraram
aos congressistas como a
automação pode colaborar
na vida de portadores de
deficiência e idosos, com
exemplos práticos. Outro tema
de destaque foi a apresentação
de arquitetos mostrando
a necessidade de se criar
espaços sustentáveis e como
a automação pode ser uma
ferramenta muito efetiva
nessa parte.

16
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Com uma reportagem
com o título “Automação
ao seu alcance”, revista
Veja destaca que a
Casa Digital já não era
mais coisa do futuro.
Principalmente em função
da tecnologia sem fio,
que abriu um leque sem
precedentes de opções de
automação residencial,
a preços cada vez mais
acessíveis.

Agosto

2009

2010

Junho

Fevereiro

O crescimento do mercado
e a necessidade de
formar profissionais leva
a Aureside a lançar seu
primeiro curso à distância
voltado para a área de
automação residencial.

Aureside completa dez anos
de atividades. Na ocasião a
associação já contava com
mais de 70 empresas e cerca
de 200 profissionais no seu
quadro de associados. As
conquistas acumuladas na
primeira década de vida
incluíam a organização e
participação nos principais
eventos de automação
residencial no Brasil e as ações
de treinamento. Até 2010,
o seu curso de Integrador
de Sistemas Residenciais
havia somado quase mil
participantes.
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Um grande número
de reportagens sobre
automação residencial
e predial passou a
ocupar as páginas dos
principais veículos de
imprensa no Brasil.
Em novembro, o jornal
O Globo publicou
uma reportagem
que destacou, entre
outros pontos, que o
avanço dos tablets e
smartphones ajudou
a impulsionar o
mercado de casas
inteligentes no Brasil.

O jornal o Estado
de São Paulo
publica algumas
reportagens
que mostram
o avanço dos
chamados ‘prédios
verdes’ no Brasil.
Empreendimentos
abriram novas
oportunidades
para sistemas de
automação que
colaboram com a
eficiência energética
e com a redução do
consumo de água.

Novembro

Abril

2011
Julho
Congresso HABITAR
chega à décima
edição. Durante
os três dias de
evento, Aureside
reúne congressistas
de renome que
compartilharam
experiências com os
participantes, além
de apresentarem
as últimas
tendências da área
de automação
residencial.

18

2012

2014

Dezembro

Agosto

O caderno de tecnologia do
jornal Folha de São Paulo é
todo dedicado à automação
residencial. As informações
incluíam desde dispositivos
inteligentes para cozinha,
banheiro, salas e quartos,
até o uso de tablets e
smartphones para controlar
os equipamentos.

Aureside fecha
parceria com a Revista
Potência, que passa a
publicar mensalmente
reportagens e notícias
sobre a área de
automação residencial
e predial no Brasil.
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Prédio Eficiente

Mercados
convergentes
H

Texto:
Eng. José Roberto
Muratori

20

nos seus lares cada vez mais digitais. Por
sua vez, a automação predial conseguiu
consolidar alguns conceitos, principalmente
em edificações que já são projetadas para
um uso específico, como aquelas que mencionamos no parágrafo anterior.
No primeiro caso, o conforto e o entretenimento sempre se destacaram como
os maiores desejos a serem atendidos.
Segurança e economia ficavam em segundo
plano na percepção dos moradores, principalmente nos casos de condomínios
residenciais, pois entendiam que estes
eram atributos do projeto condominial

Foto: DollarPhotoClub

á quinze anos, quando a Aureside
surgiu, dedicou seu foco de atuação ao mercado residencial, que
então apenas despontava. A chamada “automação predial” já contava com um mercado mais definido que incluía edificações
como shopping centers, hotéis, hospitais
e grandes empreendimentos corporativos.
Durante algum tempo, estas disciplinas
não se misturaram e seguiram caminhos
próprios. A automação residencial tem
percorrido ainda um longo caminho
buscando demonstrar seus benefícios
aos moradores e se fazer presente

NOTÍCIAS AURESIDE EDIÇÃO ESPECIAL BY POTÊNCIA

Especial Prédio Eficiente Fev'15.indd 20

24/02/15 20:46

Sistema de

Aspiração Central
Através do projeto Prédio
Eficiente, Aureside busca a
integração entre automação
residencial e predial.
e não da sua residência em si. E isto já
demonstra que os projetos da chamada “automação predial”, por sua própria natureza,
tendem a atender estes últimos requisitos.
No entanto, nos últimos anos começou
a ocorrer uma aproximação cada vez maior
entre os dois conceitos. A maior presença
da tecnologia na rotina diária dos moradores aproximou-os dos conceitos mais
modernos de monitoramento e controle.
Ora, se o morador já consegue monitorar
e operar equipamentos de sua casa à distância e com certa familiaridade, por que o
condomínio onde ele reside não pode ter
este tipo de sistema também?
Mais do que isso, o aumento da consciência com a sustentabilidade e a eficiência
energética, além dos custos crescentes e da
escassez de todos os insumos (inclusive da
própria energia) provocaram um chamado
às ações coletivas para melhorar a gestão
dos edifícios.
E então se percebeu que não é suficiente
apenas bom senso e uma operação dedicada para obter a necessária eficiência nas
edificações. Pois, dada a complexidade de
nossas áreas de uso comum, dotadas hoje
de uma infinidade de serviços de apoio e
de lazer, sem um sistema de automação e
controle a sua gestão ficaria praticamente
impossível.
Muito se fala na “casa inteligente”.
Como entender então o morador vivendo
num apartamento inteligente dentro de
um prédio “burro”? Ou vice-versa? Por isso,
presenciamos hoje a forte integração dos
conceitos de sistemas de automação, sejam
eles destinados à moradia, aos ambientes
de lazer e de uso social de um condomínio

Sucção 5 vezes maior que os aspiradores tradicionais, limpa mais
rápido e eﬁciente;
Fácil de Instalar, a Central de Aspiração é posicionada em um lugar
estratégico, longe do ambiente;
Silencioso, não necessita carregar o aspirador pela casa, o único
barulho é do ar aspirado;
Filtro de Alta Eﬁciência, único permanente e autolimpante, não
necessita trocar nem lavar;

&

Comprovadamente retira ácaros, fungos e outras substâncias
alérgicas e nocivas à saúde.

Automação

Controle sua Residência ou Empresa de qualquer lugar.

Tenha uma casa conectada.

Através de uma central de automação integre todas
as funções e dispositivos de sua residência, como
Iluminação, Home Theater, ar condicionado,
pequenos aparelhos e até motores.

Expansível
Adicione facilmente novos controles para sua
iluminação, atualizando os interruptores existentes
ou substituindo por novos modelos.

Conﬁável
O sistema é completamente modular, não há
dependência de um controle centralizado.

®

Alameda Ribeiro da Silva, 885
São Paulo - SP
Tel.: +55 11
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contato@biltech.com.br

Importador e distribuidor Brasil
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ou ao controle de utilidades básicas de
uma edificação, como bombas, geradores,
sistemas de aquecimento, sistemas de
climatização centrais e diversos outros.
Ciente deste movimento irreversível, a
Aureside, a partir de seu 15º aniversário,
acrescenta oficialmente em seu nome o
termo “Predial”, passando a se denominar
“Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial”.
Mas não se trata apenas de uma
mudança simbólica. Ela tem um alicerce
consistente, pois desde 2012 começamos
a elaborar atividades voltadas a esta integração. Inicialmente, através de artigos técnicos disseminados na mídia especializada
e no nosso site. Posteriormente, com um
projeto inédito denominado “Automação
para Edificações Eficientes”.
Este último tratou-se de um roadshow
itinerante levado a seis capitais brasileiras
onde abordamos temas inéditos até então.

Especial Prédio Eficiente Fev'15.indd 22
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Prédio Eficiente

A abordagem ainda era mais conceitual,
pois carecíamos de estudos de casos que
demonstrassem resultados concretos. Mas
foi um importante divisor de águas em
nosso histórico de eventos, pois atraímos
um publico novo, composto principalmente
por profissionais voltados à questão energé-

24/02/15 20:46

Além de conforto e entretenimento, novos
projetos de automação também visam
segurança e eficiência energética.

tica e preocupados com a sustentabilidade
das edificações como um todo.
O resultado deste projeto em 2013 nos
encorajou a criar o projeto “Prédio Eficiente”, que entra agora em 2015 no seu
segundo ano. Com a denominação “prédio”
pretendemos alcançar todo tipo de edificação, seja qual for o seu uso principal, sua
concepção arquitetônica ou sua idade. Sim,
porque embora o Brasil seja um dos países
que mais têm procurado projetar novas
edificações com selos de sustentabilidade
(e isto é um indicador muito saudável), não
podemos esquecer a enorme quantidade
de prédios obsoletos, onde a operação e
a manutenção tendem a ser inseguras,
ineficientes e, portanto, onerosas em todos
os aspectos.
Com base em um projeto coordenado
pela Aureside, alguns fabricantes associados estarão mostrando suas soluções
tecnológicas desta vez não somente em
eventos teóricos, mas também na CasaE,
um projeto de casa sustentável realizado em
São Paulo pela BASF. A casa, construída
com bases em conceitos de construção
sustentável, dispõe além dos ambientes
habituais de uma residência, também de
NOTÍCIAS AURESIDE EDIÇÃO ESPECIAL BY POTÊNCIA
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Prédio Eficiente

Propiciar
conhecimento
a todos os
interessados,
estimulando o
debate amplo
e aproximando
fornecedores
e usuários,
é o principal
objetivo do
projeto Prédio
Eficiente.

sala de reunião e auditório, onde serão desenvolvidos seminários e demonstrações de
produtos, enriquecidos pelas visitas guiadas
às suas dependências.
Pretendemos, assim, partir das bases
conceituais do nosso projeto para situações cada vez mais próximas da realidade,
podendo desta maneira demonstrar a todos
os interessados como se projeta, como
se instala e como se opera um sistema
integrado de automação e controle predial.
E, além disso, coletar informações
em tempo real durante o uso rotineiro da
CasaE para tomada de decisões ligadas
à sua operação. Será possível calcular ganhos obtidos na sua eficiência, criar alertas
sobre problemas de manutenção que
exigem cuidados, tornar algumas funções
diárias automatizadas ou simplesmente
mais fáceis para seus usuários e assim em
diante. Além de aumentar o conforto e a
segurança para todos os que vierem a usar

ou frequentar a casa durante seus eventos.
Para falarmos de tendências que trazem
consistência ao projeto “Prédio Eficiente”,
buscamos alguns estudos recentes sobre
o tema. Um dos relatórios consultados
demonstra em números o que podemos esperar. Na sua introdução, está mencionado
que “o mercado mundial de casas e prédios
‘inteligentes’ deverá crescer a uma taxa
anual média significativa de 29,5% entre
2013 e 2020. Isso é atribuído ao aumento
dos custos de energia e várias iniciativas
de governos que especificam regras para
construção de novos edifícios energeticamente eficientes”.
O diagrama na próxima página mostra
outros pontos relevantes deste estudo,
inclusive fatores que mostram grandes
oportunidades e também, do outro lado, os
riscos e limites ainda existentes.
No estágio atual de desenvolvimento tecnológico, dispomos de sistemas e

UNIDADES CONTROLADORAS
SOFT PANEL E LCD PANEL
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CADASTRE SUA EMPRESA E REVENDA NOSSOS PRODUTOS.
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Estudo global do tamanho e crescimento do mercado de casas e prédios inteligentes
2013 – 2020
Mercado de casas
e prédios inteligentes
Mercado em 2020
US$ 35,3 bilhões

Mercado por
aplicação
Gerenciamento de energia
Controle de iluminação
Controle de climatização
Entretenimento
Proteção e segurança
Health care

Mercado por
usuário final
Uso residencial
Uso comercial
Uso corporativo
Uso governamental

Mercado por
Produto/solução
2013

2020

Crescimento médio
anual de 29,5%

Riscos e
oportunidades
FATORES QUE IMPULSIONAM
Maior regulamentação
Custos crescentes de energia
Avanços tecnológicos
Necessidade de mais segurança e
proteção
Desenvolvimento de soluções de
monitoramento da saúde
FATORES QUE RESTRINGEM
Investimento inicial
Necessidade de produtos e serviços
com longevidade
Ausência de padrões de
interoperabilidade

Segurança eletrônica
Controladores e interfaces
Aplicativos diversos

Fonte: Allied Market Research

soluções adequados, de ótimo desempenho
e de implantação viável. Sentimos ainda
certa relutância na sua adoção plena, resultado provavelmente do desconhecimento e
falta de capacitação adequada dos profissionais envolvidos.
Dentre estes estão principalmente projetistas (das diversas disciplinas), construtores,
instaladores e gestores condominiais. Propiciar este conhecimento a todos interessados,

estimulando o debate amplo e aproximando
fornecedores dos futuros usuários é o nosso
principal objetivo com este projeto.
Dispomos de um site em constante
atualização onde podem ser encontradas
mais informações, além de oferecer acesso ao calendário de eventos presenciais
e à distância ligados ao projeto. Acesse:
www.predioeficiente.com.br
Fique sintonizado conosco!

Sua casa mais inteligente
Fornecemos soluções e produtos sustentáveis orientados a
ambientes residenciais e comerciais. Visando reduzir custos e
minimizar prazos, criamos uma plataforma ﬂexível e completa
que utiliza ferramentas intuitivas e práticas. Oferecendo soluções
completas para escritórios, condomínios, hotéis ou residências,
desenvolvemos produtos para controle de acesso,
gerenciamento de energia e sustentabilidade, climatização,
iluminação, acessibilidade, segurança, monitoramento remoto
entre outros serviços. Compartilhe o seu projeto, traga sua ideia
e surpreenda-se com a Flex!

ﬂexautomation.com.br
55 11 2389-2777
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Curso de Integrador

Foto: Divulgação

Capacitando
profissionais

D

esde o início de suas atividades, a Aureside se preocupou em criar um ambiente
consistente de negócios para a automação residencial. No entanto, havia a percepção
de uma carência muito grande na formação de
profissionais para o mercado. Nenhuma instituição de ensino, médio ou superior, tinha em sua
grade curricular qualquer menção às tecnologias
que então começavam a despontar.
Os únicos (e poucos) treinamentos existentes
no início do século XXI eram ministrados pelos
fabricantes e diziam respeito apenas às suas
soluções específicas, sem fornecer informações
abrangentes sobre o funcionamento do mercado,
o atendimento aos clientes ou mesmo à execução
de projetos.
Assim, em 2001, surgiu a proposta do curso
de “Integrador de Sistemas Residenciais”, uma
ação única e inovadora, pois o próprio profissional (denominado “integrador”) ainda era um
completo desconhecido. O programa teria então
dois objetivos ambiciosos: atrair profissionais para
um mercado ainda a ser desbravado e fazê-los
conhecidos pelos demais personagens do ainda
incipiente mercado.
Inicialmente nosso curso era desenvolvido
durante toda a semana, num total de cinco dias
úteis inteiros, com quarenta horas aula. Desde
as primeiras turmas tivemos o apoio de empresas fabricantes associadas que faziam breves
inserções durante o treinamento, trazendo um
elemento mais prático ao seu conteúdo. Até o
final de 2010, durante as primeiras 47 turmas,
o programa manteve esta carga horária, embora
tenha sido atualizado constantemente em função
das rápidas mudanças na tecnologia e no surgi-

mento frequente de novas soluções.
A partir da turma 48, reduzimos a carga
horária presencial para 27 horas (três dias
seguidos) e introduzimos os cursos à distância
através da nossa Plataforma Conectar. Assim, o
participante ainda precisa cumprir as mesmas
quarenta horas, mas pode fazer parte do curso à
distância, reduzindo seu tempo de deslocamento
e os custos a isto associados. Além disto, na
carga horária à distância o participante tem
liberdade de escolher entre diversas alternativas,
sendo o principal objetivo desta etapa ele conhecer melhor os produtos e soluções oferecidos
pelos fabricantes.
Esta etapa à distância se caracteriza como
uma “pré-certificação”, onde o profissional interessado faz um primeiro contato com diversos
fabricantes e pode escolher em seguida aqueles
com quem pretende estabelecer uma relação técnica e comercial para participar mais ativamente
do mercado.
Ao atingir seus quinze anos, a Aureside
contabiliza 86 turmas já realizadas, com mais de
1.800 participantes deste programa. O curso se
tornou uma referência no mercado brasileiro e
muitas de nossas empresas associadas criaram
seu portfólio de integradores largamente baseado
na sua participação neste programa.
Sabemos da importância de manter este
processo de capacitação sempre atualizado e
atraente para os novos profissionais e por isto
temos inovado a cada turma. A participação de
nossos associados fabricantes e distribuidores
tem sido essencial para mantermos a qualidade
e a consistência do programa, num processo onde
todos envolvidos saem ganhando: as empresas
por encontrarem profissionais interessados em
suas soluções, os participantes por ampliarem
seus conhecimentos e localizarem parceiros e a
Aureside por constatar a eficiência do programa
criado e mantido por tanto tempo.

Todos os detalhes
do programa
de formação de
integradores
de sistemas
residenciais são
encontrados
no site
www.cursodeintegrador.com.br
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Congresso Habitar

Fotos: Divulgação

Congresso HABITAR

Quatorze
anos ajudando
a difundir a
Automação
Residencial no
Brasil.

28

Q

uem já teve a oportunidade de frequentar uma edição do Congresso
HABITAR não pode negar que
os temas discutidos oferecem uma nova
perspectiva e vislumbram oportunidades
para empresários e profissionais da área
de automação residencial.
Ao longo de 14 anos de história, o
HABITAR é o mais tradicional evento do
setor de automação residencial no País,
fazendo parte do calendário de profissionais
de todo o Brasil, que se dirigem a São Paulo
para participar das palestras, debates, minicursos e workshops oferecidos.
A história do congresso se confunde
com a história da automação residencial no
Brasil. A primeira edição ocorreu em 2001,
quando a automação residencial ainda
era um tema desconhecido e totalmente
abstrato para a maioria dos profissionais
e do público em geral. Por isso, o HABITAR
teve papel fundamental na disseminação
da automação residencial em todo o País.
Em suas primeiras edições, o congresso
realizou uma espécie de catequização em

automação residencial, abordando temas
voltados a projetos de integração de sistemas, controle de iluminação e protocolos
de comunicação, entre outros.
À medida que a automação residencial
ganhou corpo e se tornou conhecida em seus
aspectos mais fundamentais, o HABITAR
evoluiu e passou a explorar temas que estavam correlatos à área, mas que não faziam
parte do cotidiano de profissionais do setor.
Essa linha de exploração e visão diferenciada possibilitou que os frequentadores
enxergassem e desenvolvessem linhas de
produtos e soluções diferenciadas para o
mercado. Aliás, a relação próxima com o
mercado de automação faz, notadamente,
do HABITAR uma experiência única, na qual
é possível alinhar e equilibrar pautas técni-
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cas e tendências mercadológicas, graças à
estreita relação do congresso com empresas e profissionais que atuam diretamente
no setor de automação residencial.
Isso tem atraído todos os anos para o

congresso um público diversificado, que
vai de empreendedores, que desejam
compreender melhor o cenário atual do
mercado de automação, até acadêmicos e
pesquisadores.

Antecipando tendências e tecnologias
Não é o prezar por alta tecnologia
que faz do HABITAR um sucesso, mas
sim a visão de como a tecnologia pode
influenciar no bem-estar da sociedade,
reduzindo impactos ambientais e oferecendo inclusão. Temas como eficiência
energética, redes elétricas inteligentes,
reaproveitamento de recursos naturais,
certificações e selos para edificações
eficientes são pautas recorrentes nas palestras e debates, que assim têm cumprido
a missão de levar a discussão aos profissionais e agentes públicos e contribuir

para uma comunidade e sociedade mais
sustentável.
Outro foco central do congresso é a
inclusão social de indivíduos portadores
de necessidades especiais e pessoas
idosas através das tecnologias e sistemas
de automação residencial. Em diversas
edições o HABITAR apresentou soluções
e estudos de casos que demonstravam a
casa inclusiva e tecnologia assistiva para
melhorar a qualidade de vida de pessoas
portadoras de necessidades e cuidados
especiais.

Qualidade é a chave do sucesso
de suas edições. São convidados representantes de importantes universidades e
centros de pesquisas do Brasil, de grandes
empresas de tecnologia e palestrantes
internacionais renomados dos mais diversos setores que compõem ou circundam a
automação residencial.

Evento se tornou
referência no mercado
de automação
residencial brasileiro.

Fotos: Divulgação

Naturalmente, não é possível alcançar
esse sucesso em um congresso sem que
haja qualidade nos debates e palestras que
ali são discutidos.
Qualidade que é alcançada graças à
capacidade de reunir grupos altamente
qualificados de palestrantes em cada uma
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Congresso Habitar

Saiba um pouco mais sobre as edições do HABITAR

Agenda
O XIV Congresso
Habitar e a VI Expo
Predialtec vão
acontecer nos dias 28,
29 e 30 de Julho, no
Pavilhão de
Convenções do
Anhembi, em
São Paulo.

30

I Congresso HABITAR: Em sua primeira
edição, o HABITAR abordou temas relacionados
ao processo de difusão da automação residencial
e que falavam sobre conceitos de integração
de sistemas residenciais, controle de iluminação, protocolos de comunicação e mercado. O
HABITAR já dava indícios de que não debateria
apenas o presente, mas apontaria tendências
tecnológicas, como integração de sistemas de
automação a redes, acesso remoto ao sistema
de automação via internet, Bluetooth e outras.
II Congresso HABITAR: O congresso continuou abordando temas sobre projetos e padrões de
controle para a automação residencial. Contudo,
algumas tendências começavam a tomar forma e
temas como Internet e Automação Residencial e
Cabeamento Estruturado Residencial mais uma
vez estiveram presentes nas pautas de discussões.
III Congresso HABITAR: Trouxe como
novidade um tema que seria retomado anos mais
tarde e que hoje é pauta de discussão mundial:
a Casa Inclusiva. O projeto demonstrava uma
característica da automação residencial até
então pouco explorada, de possibilitar o melhor
usufruto da residência por pessoas portadoras
de necessidades especiais através da tecnologia.
Além disso, entrou em pauta pela primeira vez
no congresso a solução de automação wireless.
IV Congresso HABITAR: Teve uma visão
mais forte do mercado de automação com
discussões correntes sobre tendências do setor
em condomínios residenciais, estudo de caso
do primeiro edifício residencial automatizado
do Brasil e o selo Grautec para edificações, que
foi criado pela Aureside para certificar o grau de
automação de edificações.
V Congresso HABITAR: Um dos destaques em
pauta foi o acesso à rede de banda larga, além da
automação wireless. O mercado também não ficou
de fora nessa edição, que apresentava a discussão
da relação entre fabricantes e integradores.
VI Congresso HABITAR: Dois temas principais marcam essa edição: Sustentabilidade e
automação para auxílio às pessoas com necessidades especiais e idosas.

VII Congresso HABITAR: A edição foi marcada por uma discussão que tomava conta da
época - redes sem fio e mobilidade.
VIII Congresso HABITAR: Junto com o
congresso ocorreu o Salão da Automação
Residencial, que ofereceu a oportunidade dos
frequentadores do HABITAR conhecerem os principais fornecedores de produtos de automação
residencial. Nas pautas de discussão a eficiência
energética trouxe um elemento novo: Redes Inteligentes (Smart Grid). Outro tema de destaque
foi a Integração de Segurança e Automação.
IX Congresso HABITAR: Nasceu a duradoura
parceria PREDIALTEC e HABITAR. O número de visitantes e congressistas foi recorde. As discussões
incluíram a automação para diferencial imobiliário e
temas técnicos de grande relevância, como gestão
de projetos e tecnologia para acessibilidade.
X Congresso HABITAR: Foi marcada por
temas relacionados à energia, analisados sobre a
ótica da microgeração fotovoltaica, sistemas de
automação para eficiência energética e a visão
dos incorporadores sobre edificações verdes. O
HABITAR trouxe ainda o conceito de Smart Cities
e tratou da automação em nuvem.
XI Congresso HABITAR: A formação de
recursos humanos para automação residencial
ganhou destaque. E um novo termo apareceu
pela primeira vez nas palestras: Casa Conectada.
XII Congresso HABITAR: Agora era possível
realizar minicursos, workshops e apresentação
de produtos das empresas associadas à Aureside. Foram mais de 40 eventos simultâneos. No
congresso a pauta esteve bem variada, mas os
selos e certificações para edificações eficientes
e as cidades inteligentes foram o foco central
desta edição.
XIII Congresso HABITAR: Contou mais
uma vez com uma variedade de minicursos e
workshops. No congresso a assistividade e o
uso inteligente de recursos naturais tomaram
conta dos debates. O evento abriu discussões
de novas tendências para automação residencial
no mundo, dentre elas a Internet das Coisas e
Automação Residencial como Serviço.
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Instituto da Automação

Instituto da Automação

U

m recente relatório do mercado de
automação residencial no mundo,
publicado pela empresa Transparency Market Research (TMR), prevê crescimento mundial nos negócios de automação
residencial a taxas de 26,30% ao ano,
entre 2014 e 2020. Isso representará um
salto de US$ 4,41 bilhões movimentados
em 2013, para US$ 21,67 bilhões em 2020.
No Brasil esse movimento não se mostra
diferente. Dados da Aureside apontam
que a média de crescimento do mercado
nacional nos últimos anos tem sido da
ordem de 30%. Para ilustrar as dimensões
das oportunidades no País, das cerca de 1,8
milhão de residências com potencial para
receber automação, apenas 300 mil são
automatizadas em algum nível. Ou seja, há
um grande mercado a ser explorado.
Logicamente, todo grande mercado
oferece oportunidades de emprego e
negócios. Se no início dos anos 2000 o
País contava com um número restrito de
empresas atuantes em integração de
sistemas residenciais, hoje a diversidade é
bem maior e o número deve crescer ainda
mais para suprir a defasagem existente no
mercado nacional. Também a quantidade

de fabricantes de produtos voltados ao mercado de sistemas residenciais tem crescido,
demandando profissionais qualificados para
assumir postos de trabalho.
A formação profissional em automação
residencial é fundamental para o equilíbrio
entre a demanda e crescimento de mercado.
Nesse ponto, a Aureside vem desempenhando um papel de destaque, oferecendo ao
longo de anos o tradicional Curso de Integrador de Sistemas, que já ultrapassa 80 turmas.
Formar mão-de-obra qualificada tornouse uma prioridade para sustentar o crescimento do mercado de automação no País.
Enxergando essa necessidade e mais uma
vez antecipando tendências, a Aureside fundou o Instituto da Automação, um centro de
formação em tecnologia e empreendedorismo que visa qualificar profissionais com foco
no mercado de automação residencial.
O instituto permite que participantes de
diferentes perfis possam moldar sua formação, escolhendo quais cursos irão fazer
e em quais áreas do conhecimento irão se
aprofundar. Para isso, moldou seus alicerces em quatro núcleos de conhecimento:
Técnico, Negócios, Produtos & Soluções e
Tecnologias Emergentes.

O desafio
de formar
profissionais
para um
mercado em
expansão.

Cada núcleo tem sob sua tutela uma diversidade de cursos que são ministrados de
formas variadas para facilitar o acesso do aluno ao conhecimento podendo ser:
✔ Presenciais: Cursos realizados com instrutor
em sala de aula em São Paulo.
✔ Online ao Vivo: Cursos realizados com
transmissão online via internet para todo o mundo.

No Instituto da Automação o aluno pode
adquirir cursos e eventos individualmente,
ou em pacotes de 30 ou 60 créditos, que
serão usados nos cursos e eventos realizados. Cada curso e evento tem um valor em
créditos que serão debitados de seu pacote
até atingir o valor adquirido. Os pacotes têm

✔ On demand: Cursos estruturados e
gravados para que o aluno possa assistir
quando quiser e realizar tarefas, leituras e
estudo com o objeto de aprendizagem.

Dados do Brasil

validade de seis meses para 30 créditos e
um ano para 60 créditos.
Todos os cursos e eventos computam
créditos para o Programa de Capacitação
e Atualização Contínua do Instituto da
Automação. Informações: www.institutodaautomação.com.br
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Vitrine

MaxxiGOLD
O MGC-CVS-Bi/36xIR/15x433 da MaxxiGOLD é um
Emissor RF de 15 canais acionados por Comandos IR. O
próprio equipamento possui uma bibilioteca de 36 canais com sinais IR. É possível associar até dois canais
IR dessa biblioteca a um canal RF do conversor. O conversor fica conectado a uma das portas IR da automação
convertendo o sinal IR recebido para o canal RF configurado. É ideal para integração de aplicações motorizadas (com motores e acionamentos MaxxiGOLD) com
sistemas de automação residencial. Otimização do uso
das saídas IR da automação: o conversor de sinal IR-RF
também possui uma função de repetidor de sinal, que

manda para saída todo sinal IR que é recebido pelo seu
detector de IR. Por exemplo, um sinal de liga/desliga de
uma TV pode ser emitido pela mesma porta IR que emite
os sinais de comando para várias persianas.

Finder

A linha de sensores de movimento e presença Finder Série 18
une design moderno e versatilidade. De fácil e rápida instalação (push-in), apresenta alta
tecnologia de detecção graças
às sofisticadas lentes e flexibilidade no ajuste de tempo
e luminosidade. Os sensores
de movimento são ideais para
qualquer tipo de ambiente.
Modelos dedicados para áreas
longas como corredores ou galpões e extrassensíveis dedica-

dos a áreas que apresentam atividades com micro movimentação, como
escritórios e salas de reuniões. São

produtos perfeitos para eficiência
energética, pois permitem controle de ocupação e desocupação de
ambientes. Possuem uma linha
completa de acessórios para
cada tipo de montagem (sobreposto em teto ou embutido
em teto, forro ou parede). Seguros, versáteis e econômicos,
os sensores de movimento Finder são uma ótima opção para
quem quer automatizar com
simplicidade, rapidez e economizando energia.

Globus Automação

O Green Mouse da Globus Automação contém sensor de luz integrado, que ajusta automaticamente a
intensidade da luz ou a posição dos sistemas automatizados, de acordo com as mudanças naturais de nível
da luz. Por isso, o dispositivo propicia maior conforto,
comodidade e economia de energia em residências,
além de elevar os índices de produtividade nos ambientes de trabalho.

32

NOTÍCIAS AURESIDE EDIÇÃO ESPECIAL BY POTÊNCIA

Especial Vitrine Fev'15.indd 32

24/02/15 20:49

Domótica Automação
de Ambientes
A empresa brasileira de engenharia especializada no desenvolvimento de soluções inteligentes
apresenta seu mais novo produto:
MyWay Global Control. O dispositivo permite a integração e controle de todos os equipamentos
eletrônicos do ambiente através
de telas amigáveis e personalizadas de um tablet ou smartphone. Trata-se de um pequeno e discreto hardware
inteligente que funciona como um
elo entre os tablets e smartphones
(ios ou android) com conexão WiFi e os equipamentos do ambiente. A comunicação com os aparelhos do ambiente (como blu-ray,
receiver, TV, projetor, ar-condicionado, etc.) acontece através de

cinco portas independentes de comandos IR (infravermelho). Já com
as luzes, persianas e cargas elétricas em geral, esta conversa se dá
através de comandos de radiofrequência emitidos pelo seu transmissor
interno de RF.

O produto possui ainda três saídas relé (NA) para acionamento
de cargas extras e duas entradas
para sensores (por exemplo: alarme ou fechadura eletrônica).

Munddo Distribuidora
A empresa oferece o Touchlight,
sistema de automação residencial
composto por painéis de vidro touch screen e central de controle
para áudio, vídeo e ar-condicionado. Os painéis não requerem alteração na estrutura da instalação
e estão disponíveis nos formatos

4x2 e 4x4. Funções disponíveis: On/
Off; Dimmer, paralelo, controle remoto, campainha e timer. A linha
4x4 também tem a capacidade de
executar até três cenas inteligentes. A central de automação vem
com IR para controle de TV, receiver,
projetor, TV a cabo e ar-condiciona-

do. Possui transmissor RF 433Mhz
para controle dos painéis, persianas, alarme e portão de garagem.
O extensor repete o comando
da central para outros cômodos,
realizando o controle de toda a
casa. Características: função para
agendamento de eventos; macros
para acionar vários equipamentos com um toque; acesso remoto
P2P, não requer configuração no
roteador; interface customizável
pelo próprio App; possibilita uso
de fotos e botões personalizados;
função clonar controle para outros usuários e configuração em
15 minutos.
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Vitrine

Biltech

A Biltech apesenta o sonorizador de ambientes
“Space”, fabricado na Espanha pela KB SOUND. Do
tamanho da palma da mão, o receiver, de alta qualidade, pode ficar embutido no forro ou dentro de
qualquer móvel residencial ou comercial. Ele possui
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rádio FM com memória para 30 estações e se comunica com todos os dispositivos Bluetooth. Por se tratar
de um sistema aberto, o “Space” possibilita a escolha de qualquer tipo de alto falante, adaptandose a
todos os possíveis projetos arquitetônicos. Sua saída
de áudio estéreo gera uma potência de 2,5W RMS
por canal, com alto falantes de 4Ohms.
O controle remoto intuitivo permite comandar,
além das emissoras de rádio FM, diferentes fontes
de áudio, tais como: tablets, smartphones, iPod, etc.
Seu display mostra todas as informações dos diferentes dispositivos conectados via Bluetooth. O controle
remoto permite ativar o play/pause, além de avançar
e voltar pelas listas de música. Seu grande diferencial
é a praticidade, já que pode ser instalado em qualquer local, sem a necessidade de quebrar paredes ou
fazer adaptações em móveis. Sua alimentação, em
110 ou 220V, pode ser feita através da fiação que
alimenta uma lâmpada.
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Controllar
Com foco na facilidade de uso, a Controllar fabrica seus Keypads (Painéis
de controle da automação) utilizando a planta baixa do imóvel para cada
cliente, o que possibilita a completa assimilação do uso até pelos mais
avessos à tecnologia.
Também preocupada com seus revendedores, a central já sai montada e testada de fábrica, conforme o projeto de cada cliente final e,
com isso, garante uma instalação em prazo recorde.

Flex Automation

O Z-Flex Gateway NextGen é uma nova interface bidirecional FlexNET
Z-Wave de 5ª Geração: programações horárias e condicionais, notificações
e acionamentos via e-mail e PUSH (Cloud), maior alcance, portas RS-232
e 485, RTC (Relógio de Tempo Real) com bateria de Lithium de back-up integrada, criptografia AES128 para fechaduras. Tamanho: 120x120x29mm
/ Alimentação 12Vdc inclusa.
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Casa Inclusiva

As soluções
de automação
são importantes
para a
qualidade de
vida de idosos
e deficientes.

Texto:
Virginia
Rodrigues

Tecnologia para
acessibilidade
D

esde a década de 2000 o mundo vem
sofrendo aceleradas e profundas modificações sociais e econômicas. E foi baseada nesse panorama que a Aureside foi criada.
A busca da tecnologia aplicada à melhora na
qualidade de vida está no DNA dessa associação
que atua de forma efetiva e eficaz no mercado de
tecnologias prediais e residenciais. Muitos foram
os cursos e eventos realizados, mas neste texto
vamos tratar apenas dos relacionados à acessibilidade e assistividade que tiveram maior relevância.
No ano de 2003, em trabalho conjunto com Sr.
Lemos Britto, a Aureside organizou e viabilizou a
Casa Inteligente Inclusiva, construída durante a
Feira Brasiltec no Expo Center Norte. Um evento
de proporções surpreendentes para um tema, até
então, pouco discutido. Num espaço de 600m² foi
construída em 200hs uma casa onde foram aplicados todos os conceitos de acessibilidade. Aliadas
ao projeto arquitetônico foram instaladas soluções
tecnológicas inovadoras, empregadas para aumentar a qualidade de vida, promover a inclusão social
e criar um ambiente ideal para a realização de trabalhos domésticos ou de escritório em casa. Desta
forma, a edificação dotada de avançados recursos
arquitetônicos e tecnológicos pôde ser ocupada por
qualquer tipo de pessoa. Mesmo com mobilidade
reduzida ou algum outro comprometimento físico,
temporário ou permanente, a casa possibilitou
ao ocupante viver com conforto e independência
durante o período de exposição. O acionamento
de luzes e portas por comando de voz,
softwares específicos e uma central
inteligente de comando de utilidades, foram fundamentais
para o sucesso do projeto.
Com divulgação intensa da
mídia impressa e televisiva, a

Casa Inteligente Inclusiva se tornou um marco.
A partir deste evento, a Aureside manteve
o assunto “acessibilidade” sempre presente
em suas grades de cursos e treinamentos,
objetivando a melhora na qualidade de vida
para qualquer fase da vida ou em qualquer
condição física e intelectual.
Nas várias edições do Congresso HABITAR onde o tema foi abordado, estiveram
presentes doutores e experts consagrados,
trazendo importantes experiências e aplicações de soluções tecnológicas inovadoras
em assistividade. Alguns desses estudiosos
desenvolvem seus trabalhos no CTI Renato
Archer, um dos mais respeitados institutos
de pesquisa científica do País, que possui
departamentos dedicados exclusivamente à
tecnologia assistiva.
Como se vê, a Aureside não se resume a
fomentar o mercado de automação residencial visando unicamente o desenvolvimento
financeiro do setor. Acima disso, a associação
busca fazer valer seu papel diante da sociedade,
buscando propor soluções tecnológicas diferenciadas e abrangentes, na busca pela melhora da
qualidade de vida de qualquer usuário.
Completando, gostaríamos de enfatizar
que no momento que preparamos esta matéria,
uma série de projetos da construção civil está
surgindo e se destinam a públicos específicos,
tais como idosos e deficientes. Em todos eles a
colaboração da automação e de suas
novas soluções de ‘home care’
será de grande importância
para garantir a plena utilização dos recursos e a
qualidade de vida de seus
moradores.
Foto: DollarPhotoClub
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Apoio:

Novo site Aureside
No embalo da
comemoração de nossos
quinze anos, estamos
preparando uma completa
reformulação em nosso
site! Um novo layout,
mais funcionalidades e,
principalmente, mais destaque
para as ações de nossos
associados.
Numa linguagem moderna
e renovação total no conceito
de navegação e interatividade,
o novo site vai permitir ao
internauta uma visita mais
eficiente e a localização do
conteúdo de seu interesse em
poucos passos.
Em alguns dias você
poderá usufruir mais esta
novidade... Veja na imagem
como será a nova página de
entrada do site.

Foto: Divulgação

Espaço Aureside

Seja um associado!
Se você ou sua empresa já está associado à Aureside, procure saber quais
são os novos benefícios e utilize nosso suporte sempre que necessitar!

Se ainda não participa conosco,
conheça os tipos de filiação disponíveis:

1

Filiação ALFA – destinada às empresas
fabricantes ou distribuidoras de produtos e
soluções ligadas ao mercado de automação
residencial e predial que não efetuam vendas
diretas a consumidores finais.

2

Filiação BETA – destinada às empresas
de projeto, integração, instalação e revendas
que atendem diretamente ao consumidor
final e normalmente são certificadas junto às
empresas da categoria Alfa.

3

Filiação Pessoa Física – é a modalidade
de entrada onde acolhemos profissionais
que desejam dar seus primeiros passos
no mercado de automação residencial e
procuram, através de nossos cursos e
treinamentos, se capacitarem para num
futuro próximo participarem efetivamente de
ações no mercado.

Para cada tipo de filiação, dispomos de benefícios
específicos, planejados para atender as
necessidades de cada grupo. Procure conhecer
todos os detalhes e aproveite da filiação junto
à Aureside para deslanchar no mercado de
automação residencial e predial!

Conheça tudo sobre a AURESIDE visitando

www.aureside.org.br
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Artigo

Automação Predial e
Eficiência Energética
Energia: racionar ou
racionalizar?

A

Foto: DollarPhotoClub

s chamadas megatendências,
como as mudanças demográficas,
urbanização, mudanças climáticas
e globalização, têm causado impacto considerável em todas as classes sociais.
A escassez de água e energia elétrica
(intimamente interligadas no Brasil, devido à matriz
energética adotada no País) já traz sérias restrições ao
crescimento do Brasil, e medidas urgentes devem ser
colocadas em prática, para ao menos contornar a questão.
Vale dizer que a sociedade deve e pode se mobilizar
independentemente das ações tomadas no nível político.
Além da adoção de modalidades ecoamigáveis,
tais como energia solar para aquecimento e geração
de energia elétrica (fotovoltaica), eólica e biomassa,
devem-se adotar hábitos de consumo sustentáveis.
Mas há outro caminho, sem grandes restrições ou
sacrifícios: a racionalização do uso dos recursos e a ampliação dos projetos de “edificações verdes” – os quais
trazem maior eficiência energética, menores custos de
operação e manutenção, mais conforto e produtividade.
Um sistema abrangente de automação predial
permite a tomada de decisões inteligentes em função
de parâmetros definidos, proporcionando eficiência
energética através da racionalização contínua e automática, além de trazer sustentabilidade ambiental,
segurança, conforto e acessibilidade.

Smart Buildings, os
Edifícios Inteligentes

Texto:
João Roberto Folloni
e Roberto Blatt,
diretores da Alltomatic
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Tradicionalmente, Sistemas de Automação Predial
tinham seu foco primordial no conforto e segurança.
Mas, de acordo com estatísticas1, edifícios consomem
aproximadamente 40% da energia mundial e, assim,
a automação predial e residencial pode representar
também economia adicional: de 15 a 20% da taxa
condominial podem ser reduzidos em função de um
sistema automático de gestão; nas residências, a eco-

nomia pode chegar a 40% da conta de energia elétrica.
E, diferentemente da opção pelo racionamento, não há
prejuízo para os usuários.
A racionalização do consumo de recursos ocorre
através do monitoramento/sensoriamento e atuação
sobre equipamentos de iluminação, sistemas AVAC
(aquecimento, ventilação e ar-condicionado) e dispositivos elétricos e eletrônicos em geral.
Os Sistemas de Automação Predial precisam ser
flexíveis, para acompanhar tendências tecnológicas
sem grandes alterações. Vidros polarizados, por
exemplo, podem controlar a transparência em função
da incidência de luz solar, e gerar o controle eficiente
da luminosidade e temperatura, podendo dispensar
cortinas e até o acionamento do ar-condicionado.
Há ainda os benefícios não relacionados diretamente à economia de recursos e que podem ser obtidos
com a utilização da automação:
✔ Segurança física (“safety”): sensores de detecção
de vazamentos de líquidos e gases, de fumaça,
umidade, inundação e outros garantem o bem-estar
dos ocupantes, propriedade, equipamentos, etc.;
✔ Segurança do patrimônio (“security”): controles de
acesso, com sensores de intrusão e câmeras, combinados ao sistema de automação, permitem rápida
tomada de ação em caso de eventos fora do padrão;
✔ Acessibilidade: idosos e pessoas com alguma dificuldade de mobilidade podem ter sua dependência
reduzida;
✔ Sustentabilidade ambiental: uso racional, reduzindo
o consumo de recursos naturais e a emissão de CO2.
Se antes automação relacionava-se apenas ao
controle de áudio e vídeo e segurança patrimonial,
agora ela passou a integrar também data centers, centros de distribuição e a proporcionar gestão racional e
economia de recursos, acessibilidade, sustentabilidade
e, sobretudo, grande economia de custos, com controle
facilitado pela integração com smartphones, tablets,
notebooks e comandos por voz ou gestos.
A sociedade está se tornando mais smart.

Moto

w
1 http://www.accenture.com/us-en/Pages/service-smart-building-solutions.aspx
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RF

IR

CS

433MHz

Infrared

Cont.Seco

Solução Motorização Integrável

Permite o acionamento de Aplicações Motorizadas tanto pela Automação como
pelo Emissor RF MaxxiGOLD. INTEGRÁVEL - INDEPENDENTE - FLEXÍVEL

Motor RI

Motor Standard

Motor RF

Receptor
Multi-Interface
RF

Conversor de
Sinal (IR p/ RF)

Motor de
Cortina MI

Wi-Fi
IR IR IR IR

RF

Emissor
MaxxiGOLD

CS CS

IR
Sistema
de
Automação

Roteador
Wi-Fi

Telefone: (11) 3141-1715
www.maxxigold.com.br | maxxigold@maxxigold.com.br
Curta a nossa página no facebook.
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