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UNIDOS PELA INTERNET
Internet das Coisas já permite a
comunicação entre TV, smartphone
e os eletrodomésticos da casa.

V

Reportagem de EDUARDO BONJOCH

ocê já se deu conta de quantos dispositivos
hoje “conversam” entre si? Essa é a essência
do conceito IoT (Internet das Coisas),
associado a um leque cada vez mais amplo
de produtos e soluções. São smartphones, tablets,
TVs, relógios, refrigeradores, ar-condicionado,
aspiradores, lavadoras e uma infinidade de
sensores de automação.
“A popularização do IoT se deu com os
smartphones, que passaram a incluir funções de
GPS, sensores de movimento e até de temperatura”,
explica George Wootton, diretor técnico da Aureside
(Associação Brasileira de Automação Residencial e
Predial) e especialista no assunto. “Nas residências,
o conceito ainda está engatinhando e carece de uma
definição de padrões para que avance com mais força”.
Grandes fabricantes vêm investindo em
plataformas próprias para integração de seus produtos.
É o caso dos assistentes de voz, como Samsung Bixby
e LG ThinQ. Um ponto comum entre eles é que
smartphone e TV acabam centralizando a inteligência
da casa, acionando e monitorando o uso de todos os
dispositivos e eletrodomésticos de cada marca.
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Caixa smart usada no sistema Embrace:
recursos que vieram para ficar.

Para Wootton, IoT passa a fazer mais sentido
quando existe uma comunicação livre entre produtos
de qualquer fabricante. Essa é base do Alexa, da
Amazon (ainda disponível só em inglês), e Google
Assistant, que rapidamente se popularizaram com
sua boa relação custo-benefício e já podem ser
encontrados em diversos produtos. TVs com sistema
Android, por exemplo, já vêm com o assistente
Google instalado.
Quem preferir, pode procurar a caixa acústica
Google Home, que permite acionar vários dispositivos
da casa com comandos em português. Importante: a
comercialização não é garantida pela Google, que
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A REVOLUÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS
Foi-se o tempo em que só smartphones, tablets,
dois alto-falantes. “Enquanto os microfones captam
computadores e TVs acessavam a internet. Isso hoje
comandos de voz via Bixby (assistente da Samsung,
pode ser feito com aparelhos de ar-condicionado,
disponível apenas em inglês), os alto-falantes
aspiradores, refrigeradores e lavadoras. Todos esses
reproduzem músicas do Spotify captadas pelo celular”,
aparelhos podem ser comandados por um único
afirma Ilan Kibrit, da Samsung.
aplicativo de celular, quando são de um mesmo
Na tela da geladeira, você pode deixar seus recados
fabricante.
e montar sua agenda virtual da semana. Dá ainda
Do ciclo de lavagem das roupas à temperatura da
para espelhar a tela do celular e acessar redes sociais e
água, passando pelo itinerário do aspirador pela casa,
playlists de música. Mais: fazer e receber ligações sem
tudo pode ser comandado e monitorado pelo
o celular (via Bluetooth) e comandar outros produtos
smartphone. Samsung e LG estão mais avançadas
Samsung pela porta da geladeira, que tem preço
nesse sentido e prometem nos próximos meses
sugerido de R$ 24.999.
adicionar o comando de seus aparelhos via
Geladeira da linha Family
Google Assistente.
Hub: três câmeras internas
A Samsung acaba de lançar a linha Family Hub,
permitem visualizar os
que inclui uma geladeira com tela touchscreen de
alimentos na tela de 21",
21.5” e três câmeras internas; o usuário pode
que também pode ser
visualizar os alimentos sem abrir a porta do
espelhada com
refrigerador, que também traz dois microfones e
smartphone Samsung.

apenas disponibiliza o aplicativo para comandar a
caixinha. O mesmo vale para a Echo, vendida apenas
em sites de importação, sem garantia da Amazon. Até
agosto último, a versão em português do app Alexa
ainda estava em testes.
“Em geral, as pessoas instalam uma caixinha
Home ou Echo na sala de home theater”, explica
Olavo Rocha, da loja mineira Tecai, que já inclui
assistente em voz em cerca de 20% de seus projetos
de automação. “É uma solução que veio para ficar e
que estimula as crianças a treinar o inglês para se
comunicar com o sistema”.
A integração com aparelhos de áudio e vídeo
ainda pode dar certo trabalho, dependendo do
modelo, como conta Leandro Elias, da loja paulistana
Real HT. “Já tivemos problemas para comandar certas
funções do receiver pelo Alexa. Mas tudo deve ficar

mais fácil até o final do ano, com os avanços e a
versão em português”.
Em um ponto, todos concordam: o futuro da
automação residencial está nos comandos de voz.
“Já tivemos a fase dos interruptores ‘inteligentes’, das
telas touchscreen, dos aplicativos para tablet e celular,
e daqui para frente a automação vai caminhar na
direção dos assistentes de voz”, comenta Gabriel
Hansmann, da Wow Automação, fabricante que
integra Alexa e Google a suas soluções de automação
baseadas em IP. Ele prevê que em cerca de dois anos
os assistentes de voz serão tão usados quanto são
hoje os smartphones para controlar os sistemas
residenciais.
Integrar os assistentes de voz à automação
residencial é uma tarefa simples, dizem os
especialistas. “Você abre uma conta, baixa o aplicativo
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e busca pelo driver da marca de automação, que passa
a rodar dentro do app Google ou Alexa”, orienta João
Fernando Oliveira, da Scenario, fabricante que
também já disponibiliza esse tipo de ferramenta.
Mas o mundo da automação residencial em
tempos de IoT não se resume aos assistentes de voz.
Sistemas que tomam decisões automaticamente,
baseados no ‘aprendizado’ da rotina dos moradores,
são exemplos práticos dos avanços na comunicação
entre os aparelhos. “O sistema Embrace, da Scenario,
combina sensores de presença, luzes e temperatura
para determinar a hora certa de ligar e desligar
equipamentos, luzes e ar-condicionado, reduzindo o
consumo de energia”, afirma Oliveira.
As soluções da americana Control4, marca
distribuída pela Disac, também ‘aprendem’ a rotina
da casa. “O recurso Mockupancy permite simular a
sequência de comandos seguida pelos moradores no
dia a dia, mesmo quando não tem ninguém em casa”,
declara André Nader, da Disac. “Assim, quem está de
fora tem a sensação de que se trata de uma noite
comum, com luzes, cortinas e TVs operando nos
horários programados”.
O integrador também consegue ligar o
Mockupancy ao sistema de segurança da casa. Ativa
o alarme (com senha) via aplicativo, inicia a cena de
simulação de rotina, ou aciona outra programação, que
pode desligar todos os aparelhos de ar-condicionado,
por exemplo.
Segundo Wootton, da Aureside, uma estrutura
de IoT se torna mais eficiente quando o sistema de

Central de automação com o assistente Google já instalado;
abaixo, tela do app Mockupancy, que permite simular
situações da casa quando as pessoas estão fora.

automação passa a receber informações úteis
para que tome suas próprias decisões. Ele dá como
exemplo a previsão do tempo. “Em caso de chuva,
o sistema ‘decide’ suspender a irrigação do jardim;
ou, em dias de sol, apaga luzes e abre as cortinas; ou
aquece o ambiente, quando a temperatura estiver
inferior a 15º, por exemplo".

TV NO CENTRO DA AUTOMAÇÃO
Com a chegada dos assistentes de voz, já é
possível comandar recursos de automação da casa
pela tela do TV. É o caso da linha 2019 da Semp TCL,
que utiliza a plataforma Android TV, já com Google
Assistente embutido (há até uma tecla específica
no controle remoto). “Pelos comandos de voz, fica
fácil fazer buscas de conteúdo e até controlar as
lâmpadas da casa”, explica João Paulo Rezende,
gerente de produto da Semp TCL. “Até nossos TVs
de 32 polegadas, que custam em torno de R$ 1.000,
oferecem essa comodidade”.
Em alguns TVs TCL, os comandos são feitos
através do controle remoto, mas a próxima tendência,
segundo Rezende, é o usuário falar diretamente com o
TV, que vem com microfone embutido. Na mesma linha
vai a LG, como conta Pedro Valery, gerente de produto da
marca. “Assim como o celular, a maior tela da casa
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também pode ser utilizada para comandar arcondicionado, refrigerador e lavadora. Até o final do ano,
os recursos do Google Assistente já estarão disponíveis
em nossos TVs”.

