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A HORA É AGORA!
Saiba o que é realmente relevante na hora 
de decidir que caixas acústicas combinam 
melhor com o seu sistema

NÃO ARRISQUE...
Novas tendências em mobiliário, 
luminotécnica e automação em 45  
ambientes modernos e cheios de charme

CAMPINAS DECOR

Design elegante, grande angulação 
e imagens de alto nível: LG G6, da 
LG Electronics, faz jus a seu status 
de Premium

Com recursos incríveis,  
projetores com resolução  

Ultra HD invadem os home  
theater e ambientes corporativos

Cada vez mais acessível (e bem menos 
“complicada” do que se imagina), a automação 
é um investimento que vale a pena

NA MEDIDA!
Eclético como o Brasil, projeto  

de decoração criado para  
um belo apartamento no  

litoral paulista harmoniza o  
clássico e o contemporâneo  

TOP DE LINHA PROJEÇÕES EM 4K
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›› Ao longo das três últimas edições, analisamos os fatores 
que ainda deixam o consumidor reticente quando a inves-
tir em um projeto de automação. Como vimos, grande par-
te dessa insegurança se baseia em idéias pré-concebidas (e 
errôneas) sobre o custo e a utilização dessa tecnologia.  
Já desmistificamos o aspecto do “preço alto”, mostran-
do, por meio de uma análise correta dos custos, que a 
automação é um investimento vantajoso (desde que seja 
bem-planejada e implementada). Também pusemos abaixo 
o mito de que esses sistemas são um mero “luxo”, compro-
vando que seu maior benefício é a qualidade de vida das 
pessoas, assim como um uso mais sustentável dos recursos 
naturais. Sobrou apenas um mito para derrubar: o de que 
a instalação de um sistema de automação residencial é 
complicado. Será mesmo?

PAReCe, MAs Não É!
Sim, há módulos a serem instalados, fiação elétrica a ser 
alterada... e também, há redes sem fio, senhas e configura-
ções que precisam ser feitas... e é preciso aprender a usar 
tudo isso! Definitivamente, parece complicado – mas não é!  

imaginemos, inicialmente, que estamos construindo uma 
nova residência. Haverá a necessidade de um projeto elétrico 
e o proprietário acharia muito complicado fazê-lo por si mes-
mo. Então, é certo que acabará contratando um engenheiro 
para dar conta da tarefa. Se, agora, incluirmos a automação 
como um dos sistemas do projeto, basta ter o profissional cor-
reto para cuidar dos detalhes e o sistema de automação será 
instalado com a mesma tranquilidade que o sistema elétrico! 

O que o proprietário precisa fazer é, junto ao seu 
arquiteto, conversar com alguns integradores de automação 
residencial, escolher um deles e detalhar todos os aspectos 
técnicos do projeto, com participação direta do integrador 
contratado. Assim, o projeto elétrico será feito considerando 
a automação e todos os seus preparativos, incluindo even-
tuais necessidades de conduítes e pontos de alimentação. 

Com a documentação de projeto, a instalação pode 
ser realizada por qualquer eletricista. E não se preocupe: 
o integrador acompanhará a obra para garantir que tudo 
esteja de acordo com o projeto.

ReFoRMAs
É apenas uma reforma? O procedimento é o mesmo. O 
proprietário escolhe um integrador e este inclui, em seu 
fornecimento, o projeto de alterações de forma que um 
bom eletricista o implemente sem dificuldades. O integra-
dor acompanhará a obra, fará a verificação final e colocará 
o sistema em funcionamento.  

Há, é verdade, uma série de outros procedimentos a 
serem feitos, além do projeto elétrico considerando a auto-
mação. Mas estes detalhes também são cuidados pelo in-
tegrador durante a instalação. Ele configurará as redes sem 
fio necessárias, fará toda a programação, definirá, junto ao 
proprietário, as senhas de acesso e deliberará como será 
feito o acesso remoto para manutenções e verificações, 
entre outras coisas.

O proprietário decide se vai querer se envolver dire-
tamente com futuras modificações ou se deixará a cargo 
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do integrador, que poderá ser chamado periodicamente 
para uma manutenção preventiva e para implementar as 
modificações que o cliente desejar.

UtiLiZAção Do sisteMA
Do mesmo jeito que, hoje, alguém que comprou um 
sistema de home theatre – com todos os equipamentos, 
cabos e configurações envolvidas – sempre conta com o 
profissional para auxiliá-lo em modificações mais sérias, 
o proprietário de um sistema de automação residencial 
poderá chamar seu integrador para fazer as necessárias e 
eventuais adaptações.  

Talvez, então, o último aspecto que podemos conside-
rar como “complicado” seja utilizar o sistema. E mesmo 
esta parte pode ser simplificada. Uma automação bem 
planejada, onde houve a participação dos usuários na 

concepção, atenderá a todas as necessidades de imediato. 
Um bom integrador projetará um sistema de automação 
com automatismo (desculpe o pleonasmo!). isto significa 
que várias funções serão executadas automaticamente 
conforme condições estipuladas pelos usuários, ou mes-
mo, conforme horários, informações de luminosidade ou 
presença de pessoas.  

DiCAs
Em um sistema bem projetado, bastará ao usuário conhe-
cer os principais comandos e informar ao sistema estados 
como: “vou dormir”, “festa” ou “viagem”. Com estes 
comandos, o sistema já saberá, por exemplo, se o sensor 
de presença que existe na garagem deve trabalhar apenas 
ligando a iluminação para aumentar o conforto, ou como 
sensor de invasão, disparando um aviso aos moradores. 
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Em resumo, para que um sistema de automação resi-
dencial não seja caracterizado como “caro”, “desneces-
sário” ou “complicado”, algumas pequenas dicas devem 
ser seguidas:

• Considere o sistema de automação residencial desde o 
início do projeto;

• Contrate profissionais que saibam tirar proveito do siste-
ma na concepção da sua residência;

• Peça um projeto integrado entre a automação e a elétrica 
para garantir o menor desperdício de materiais e serviços;

• Participe do projeto desde o início, deixando claros os bene-
fícios que espera do sistema; informe-se, questione e ouse;

• Escolha um integrador que demonstre conhecimento 
profundo do que está oferecendo e que tenha experiên-
cia em projetos como o seu; e confie nesse integrador! 

Desse modo, você terá uma residência moderna, com 
custo de utilização otimizado e que ainda oferece um 
combinado de benefícios: conforto, economia, sustentabi-
lidade e segurança. É um bom negócio, não? •
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