
Se prepare para encarar o filme de terror mais 
assustador da temporada: A Bruxa, que estreia em 

Blu-ray e DVD

 MEDO!
Testamos o Samsung Galaxy S7, um 

smartphone que reúne desempenho, câmera 
aprimorada e funcionalidades bem legais

 DÁ UM “LIGA”...

Afinal: a TV que você tem na sala é uma 
“legítima” 4K? Tire a prova dos nove! 

 AS APARÊNCIAS ENGANAM!

ANO - 10 - #141

CRIATIVOS 
E MODERNOS

COMPLICAR 
PRA QUÊ?

Os ambientes mais marcantes da 
30ª edição da Casa Cor São Paulo

Na medida para sonorizar até 
seis ambientes, novo amplificador 
multiroom Savage IHM1240pw é 
eficaz e facílimo de operar

Os ambientes mais marcantes da 

PRA QUÊ?
Na medida para sonorizar até 

ESTILO, 
IMAGEM 

E SOM
Home theater projetado para um 

apartamento da zona sul de São Paulo 
(SP) entrega o melhor de dois mundos: 

desempenho e elegância



O mercado brasileiro de automação difere do norte-americano em pontos 
essenciais. Daí a necessidade de, ao investir em soluções do gênero, pesquisar, 
informar-se e buscar a consultoria de bons profissionais

INVESTIMENTO 
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››A automação residencial ainda é uma tendência mui-
to nova no Brasil. Apesar de estar disponível há mais 
de 15 anos, por muito tempo, ela foi considerada um 
item caro e “de luxo”. Hoje, o entendimento é mais 
positivo. Cada vez mais se compreende que esta tecno-
logia veio para ficar e que, se bem planejada e execu-
tada por profissionais competentes, é um investimento 
que traz retorno.  

Proprietários que investem em novas residências 
levam a automação a sério, pois sabem que, dentro de 
alguns anos, quando quiserem vender o imóvel, este 
não será desvalorizado por falta de automação. Tam-
bém conhecem os benefícios de economia, segurança e 
conforto que podem obter, seja por orientação de seus 
arquitetos, seja por meio de conversas com amigos e 

vizinhos que já fizeram este investimento. E, a cada dia, 
mais empreendimentos oferecem algum nível de auto-
mação, tanto nas unidades quanto nas áreas comuns. Os 
construtores sabem que, mais que um chamariz, a auto-
mação é um requisito para potenciais compradores. 

E há muita gente curiosa querendo saber mais, pro-
curando informações na Internet. O que, infelizmente, 
pode levar à desinformação, por dois motivos: os in-
teressados novatos ainda não conhecem as diferenças 
entre os mercados de outros países comparados ao Bra-
sil e os fabricantes nacionais ainda não conseguem uma 
visibilidade adequada nas mídias eletrônicas. Tentare-
mos, então, ajudar a entender o que está acontecendo, 
para que os potenciais clientes consigam se orientar e 
fazer boas escolhas.

EUA X BRASIL
Analisemos o mercado norte-americano, especialista em 
usar a mídia eletrônica na divulgação de seus produtos e na 
tentativa de definir padrões mundiais. Devido às característi-
cas sociais, o proprietário estadunidense é muito focado em 
ele próprio fazer as coisas – o famoso “Faça Você Mesmo” 
(“Do It Yourself”). Isto leva o mercado a produzir soluções 
pontuais que possam ser postas em funcionamento sem 
muita dificuldade. Assim, aparecem as fechaduras inteligen-
tes, os termostatos que “aprendem” o comportamento dos 
seus moradores, as lâmpadas que obedecem a comandos 
de voz e outros tantos gadgets que apresentam um perfil 
constante: solução pontual, integração com o celular, fácil 
de instalar e de custo aceitável.  

E, com estes gadgets, vendem a ideia da “Casa Inteligen-
te” (“Smart Home”), na qual haverá diversos equipamentos 
tomando conta de várias funções, mas com pouca integra-
ção entre os mesmos. Isto implica em dois fatores: o primei-
ro é que o usuário terá que lidar com diferentes aplicativos 
em seu celular para controlar diferentes sistemas; e não 
haverá integração entre eles, o que deixa muito a desejar. 
Um exemplo típico é o termostato que sabe a previsão do 
tempo e regula a temperatura de acordo com isto, embora o 
sistema de irrigação nada saiba e trabalhe de forma autôno-
ma. Ou, quando sabe, busca informações em fontes dife-
rentes daquelas do termostato e pode ter um entendimento 
diferente. Assim, teremos o termostato informando sobre a 
possibilidade de geada e a irrigação molhando o jardim no 
final da tarde...

INCOMPATIBILIDADE
A questão é que esses produtos não se adaptam bem ao Bra-
sil. Não estão disponíveis pelos métodos oficiais de compra, 
não se alinham às normas brasileiras e nem sempre atendem 
às nossas necessidades. Se algum deles estiver disponível 
pelos canais de venda oficiais, custará caro. Se você adqui-
rir alguma tomada inteligente norte-americana, o produto 
não atenderá aos novos padrões brasileiros. Apesar do frio 
que está fazendo no Sul e Sudeste do Brasil, de nada adian-
ta termos um termostato inteligente se não contarmos com 
um sistema de aquecimento de ambientes. E as campainhas 
inteligentes, com câmera e integração via celular (e adequa-
das para serem instaladas ao lado da porta de entrada das 
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residências), não conseguiriam entrar em sua rede wireless. 
Além disso, ficando do lado de fora da propriedade, seriam 
facilmente vandalizadas.  

Então, quando as pessoas leem informações na 
Internet sobre os problemas que o termostato NEST 
(pertencente à Google) enfrenta, ou a possiblidade de se 
hackear a fechadura comandada pelo Smartthings (per-
tencente à Samsung), não estão lendo informações perti-
nentes às suas realidades. Ou, quando leem sobre novos 
produtos que parecem pequenas “caixas de magia”, 
também podem não atentar ao fato de que tais soluções 
simplesmente ainda não existem (às vezes, estão sen-
do desenvolvidas via algum crowdfunding; o primeiro 
exemplar pode surgir apenas dentro de seis meses, se o 
empreendimento vingar). 

É importante entender que a realidade brasileira é 
outra. O proprietário não está interessado em, ele próprio, 
buscar e instalar suas soluções. Aqui, o cliente valoriza o 
conhecimento de especialistas e está mais interessado nos 
benefícios do que na suposta “diversão” (muitas vezes, 
“frustração”!) de se meter a “instalador de gadgets”. Ele 
conta com o apoio dos arquitetos e integradores de auto-
mação para ter uma solução completa, integrada e profis-
sionalmente instalada.

OFERTA BRASILEIRA
Entretanto, o consumidor local pouco sabe sobre a oferta 

brasileira. A mídia, em geral, só recentemente começou a 
dar atenção à automação residencial. E, mesmo assim, fo-
cando mais na novidade tecnológica do que nos benefícios 
que podem ser obtidos. Uma exceção é esta publicação, 
que tem tratado a automação residencial com seriedade e 
aprofundamento. De modo geral, os veículos de comunica-
ção ainda precisam se cercar de profissionais com conheci-
mento, para passarem de meras reportagens e entrevistas a 
conteúdos mais informativos.  

Mas por que o público em geral não conhece nossos 
fabricantes e distribuidores, que têm atendido o Brasil há 
anos? A principal explicação reside no modelo de negócio 
desenvolvido, que conta com os integradores de automação 
como o canal de vendas, no qual eles oferecem aos clientes 
soluções de automação residencial utilizando produtos de 
um ou mais fabricantes (os quais conhecem e dominam).

Este é um modelo de sucesso e continuará a sê-lo, por 
muitos anos. Afinal: o integrador está mais perto do cliente, 
tanto para a venda quanto para a manutenção, pois cobre 
uma área geográfica bem definida. O integrador pode oferecer 
soluções pensando nas necessidades do cliente, não nas carac-
terísticas de um determinado produto – e assim, agregar vários 
fabricantes à solução. Enfim: o integrador agrega valor ao siste-
ma, pois fará de tudo para que as necessidades e interesses do 
cliente final sejam atendidos (independentemente da marca). 

Entretanto, o integrador não se preocupa tanto com 
a divulgação institucional e conceitual da automação re-
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sidencial, já que tem sua rede de contatos e indicações e 
trabalha com base nesses recursos. Caberia aos fabricantes 
divulgarem a automação residencial de forma mais contí-
nua e educativa para o cliente final – um processo que, por 
enquanto, segue tímido e localizado.

PESQUISE!
Isto, claro, não quer dizer que as informações não estejam 
disponíveis. Praticamente todos os fabricantes disponibili-
zam informações sobre suas soluções e produtos na Internet, 
tanto em seus sites quanto em canais como o YouTube. Há 
várias outras incitativas, dentre as quais, destaco os sites da 
AURESIDE – Associação Brasileira de Automação Residen-
cial e Predial (www.aureside.org.br), em que o cliente final 
pode começar a se aculturar quanto às opções e soluções.  

Converse com seu integrador, ou com amigos e vizinhos 
que já adquiriram automação residencial, e informe-se 
sobre os produtos e fabricantes utilizados. Boas escolhas 
dependem de boas informações. Até o mês que vem!•
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jetos inovadores no Brasil, em empresas nacionais e multinacionais. 
Ele também é Diretor Técnico da Aureside – Associação Brasileira de 
Automação Residencial e Predial.


