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Automação Residencial  
o caminho para a Internet das coisas

Não adianta nos espelharmos em demasia no que 
acontece em países como os Estados Unidos, 
quando pensamos em iniciativas que visam tra-
zer a internet das coisas (iot) mais perto do usu-

ário final. o Brasil precisa de iniciativas diferentes, por uma 
série de razões, relacionadas tanto ao custo quanto ao perfil 
deste usuário.

Há algumas características do mercado americano que 
têm norteado as iniciativas por lá. o mercado apresenta 
uma fatia considerável de pessoas com alguma capacidade 
técnica para instalação de equipamentos eletrônicos, crian-
do um mercado do Faça Você Mesmo (DiY – Do it Yourself). 
Este é um comportamento histórico que remonta a pelo 
menos a metade do século passado, cujas cau-
sas são variadas e sempre debatidas. o fato é 
que existem as condições para este mercado, 
tanto na disponibilidade de ferramentas e 
acessórios, quanto em fabricantes queren-
do atender a este mercado.

como consequência, a venda de 
equipamentos eletrônicos voltados à 
residência e com alguma tecnologia 
embutida se torna mais fácil, po-
dendo usar sua distribuição em 

lojas focadas no consumidor DiY e não precisando de ter-
ceiros (integradores e instaladores) para que estes equipa-
mentos sejam colocados em funcionamento.

os produtos tecnológicos disponíveis nos Estados Uni-
dos sempre apresentaram preços convidativos, minimi-
zando a necessidade de o usuário considerar o gasto em 
troca de valor agregado ou de benefícios que atendam às 
necessidades reais. Este baixo preço está ligado a algu-
mas características do mercado, incluindo volumes muito 
grandes de vendas e interesses corporativos em promover 
marcas e fidelizar clientes. isto tem aberto a chance a em-

presas grandes minimizarem seus lucros em 
produtos-chave, em troca de criar ecossiste-
mas onde têm o controle da venda lucrativa 
dos demais equipamentos que compõem estes 
ecossistemas.

Há, ainda, as pequenas empresas com 
produtos inovadores entrando no mercado 
com preços muito baixos, visando apenas 

divulgar a marca e o conceito e torcen-
do para cair nas graças das grandes 

empresas e serem adquiridas por 
valores astronômicos.

assim, o caminho do 
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news and information on 
the residential and building 
automation sector.

Projeto Conectar
noticias e informaciones sobre 
el sector de automatización de 
viviendas y edificios.

Projeto Conectar
notícias e informações sobre o 
setor de automação residencial 
e predial.

usuário final até algo parecido com internet das coisas 
tem se focado em gadgets e equipamentos como o ama-
zon Echo, Google Home, nest e Smartthings, entre tan-
tos outros.

o sucesso de marketing, no curto prazo, é estrondoso, 
vendendo milhões de equipamentos em poucas semanas e 
se tornando o assunto do dia no mundo de gadgets e do 
consumer iot.

Dificuldades americanas
É importante observar que esta maneira de abordar o 

mercado, sempre bem-sucedida no passado, tem criado al-
gumas dificuldades. a principal delas é que estes equipa-
mentos que se posicionam como centrais inteligentes não 
são tão simples de serem corretamente instalados, criando 
um grau de insatisfação no usuário nunca antes visto neste 
mercado de DiY.

outra dificuldade está no fato do usuário esperar que 
os equipamentos em geral sejam interconectáveis sem 

maiores dificuldades, o que absolutamente não é verda-
de. É necessário escolher a central inteligente com muito 
cuidado, observar a lista de equipamentos compatíveis e 
entender que esta lista é dinâmica, sempre aparecendo 
equipamentos novos e algumas vezes equipamentos mais 
antigos saindo da lista de compatibilidade quando novas 
versões da central são lançadas. É um verdadeiro exercí-
cio de planejamento e de engenharia de integração, com 
o qual os usuários não estão acostumados.

ainda Longe da Internet das coisas
Estes fatos têm causado uma certa preocupação na co-

munidade mais séria da internet das coisas, posto que estas 
“soluções” se posicionam como sendo parte do mundo da in-
ternet das coisas, o que absolutamente ainda não é verdade.

o que deve ser a iot?
De forma simplista, um sistema, ou mesmo um determi-

nado equipamento, para ser considerado com um elemento 
internet das coisas precisa atender a algumas características: 
interconectividade, interoperabilidade, processamento local 
e na nuvem, e utilização de informações extra sistema para 
oferecer funcionalidades adicionais.

Um equipamento iot deve ser capaz de se conectar a 
qualquer outro equipamento iot, trocando entre si dados e 
comandos. para isso, é necessária uma padronização de pro-
tocolos que ainda não estão definidos e acordados, apesar 
de termos vários grupos se esforçando para isso.

o equipamento também deve ser capaz de compartilhar 
formas de operação com outros equipamentos iot, ou seja, 
um app dedicado não pode ser a única forma de interface 
com o usuário.

Usar a internet e a nuvem apenas como canal de co-
municação entre o equipamento e o app não é internet 
das coisas. Um equipamento iot deve se beneficiar do uso Fo
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da capacidade de processamento de dados (tempo real e 
históricos) que as plataformas na nuvem oferecem; deve 
ainda ser capaz de algum processamento local, garantin-
do suas funcionalidades mínimas mesmo na perda de sua 
conexão com a internet.

E, se quiserem realmente se beneficiar do conceito iot, 

devem utilizar informações oriundas de 
outras fontes (extra sistema) para ofe-
recer serviços e valores até então não 
possíveis. Será o caso de sistemas de 
irrigação que utilizam informações so-
bre a meteorologia vindas da internet, 
ou luzes de jardim que se comunicam 
com a concessionária de energia elétri-
ca para obter informações dos sensores 
de luminosidade que controlam a ilumi-
nação pública.

obviamente, o mercado americano 
irá se beneficiar da internet das coisas 
em sua grandiosidade, mas seus benefí-

cios serão melhor percebidos em conceitos 
um pouco mais abrangentes, lidando com 
espaços inteligentes, como bairros ou mes-

mo cidades. o chamado consumer iot será, 
por muito tempo, um espaço mercantil de novida-

des tecnológicas sem realmente explorar todo o potencial 
desta possível revolução.

Então, como vemos, o caminho sendo trilhado pelos 
principais fabricantes americanos não tem sido simples e 
tem criado uma falsa sensação de se pertencer ao mundo 
da internet das coisas.

Qual o caminho Brasileiro?
no Brasil, o caminho descrito anteriormente não é pos-

sível por várias razões, bastante simples. a primeira é que o 
usuário brasileiro definitivamente não tem o perfil de DiY, 
sempre contando com a ajuda de pessoas com conheci-
mento mais adequado para qualquer funcionalidade mais 
“tecnológica”. Esta ajuda pode ser o amigo, filho ou vizi-
nho quando falamos de algo como um smartphone, uma 
tV ou um notebook. 

Mas, quando falamos em equipamentos mais com-
plexos, que exigem conhecimentos de outras áreas como 
redes sem fio, instalações elétricas e comandos em infra-
vermelho, será necessária a contratação de técnicos es-
pecializados.

também o custo é um fator que não pode ser tratado 
da mesma forma que no mercado americano. os grandes 
fabricantes que hoje estão fazendo sucesso com seus gad-
gets não estão presentes no Brasil. assim, qualquer com-
pra destes equipamentos deve ser feita ou usando uma 
oportunidade de uma viagem ou através de uma compra 
pela internet, com grandes possibilidades de sobreta-

xas e impostos quando passando pela receita federal. 
assim, minimamente, seu custo será igual ao mercado 
americano (já alto para os padrões brasileiros), poden-
do chegar a custar o dobro se incidirem as taxas de im-
portação casual.

E mesmo tendo pago o valor, o produto não terá suporte 
do fabricante no Brasil, possivelmente não falará português 
e seguramente não terá sua tomada já no padrão que hoje 
utilizamos. isto aumenta o risco e a dor de cabeça, já que 
um defeito neste equipamento, seja de fabricação ou de 
mau uso, praticamente o condenará ao lixo. assim, os be-
nefícios e valores agregados devem ser muito bem analisa-
dos para que o usuário brasileiro decida se o investimento 
e o risco valem a pena.

Então, qual o caminho para o usuário brasileiro começar 
a se direcionar ao mundo da internet das coisas?

o caminho obrigatoriamente passa por algumas eta-
pas importantes. primeiramente, o equipamento ou so-
lução deve ter suporte local e deve ter técnicos especia-
lizados disponíveis a custos aceitáveis.
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Seu custo deve ter uma relação direta com os bene-
fícios oferecidos e o valor agregado deve ser claramente 
sentido. preferencialmente, seu custo deve ser escaloná-
vel, ou seja, o investimento deve poder ser feito paulatina-

mente, de forma similar ao mercado americano, onde se 
pode comprar inicialmente a central inteligente e depois 
os vários equipamentos inteligentes com quem esta cen-
tral irá se comunicar.

a Solução Brasileira
É verdade, ainda não temos fornecedores no Brasil que 

possam oferecer de imediato soluções completas em internet 
das coisas. Mas já estamos vendo, com orgulho, empresas 
brasileiras desenvolvendo soluções de automação residencial 
que incorporam uma arquitetura pronta para a implemen-
tação futura da iot.

Um sistema de automação residencial com arquitetura 
“iot-ready” deve atender, ou pelo menos oferecer a infraes-
trutura para atender, os pontos básicos mencionados ante-
riormente.

Ele deve utilizar na sua comunicação com os sensores e 
atuadores redes padronizadas e de aceitação no mercado, 
como WiFi, Bluetooth, ZigBee e Z-Wave. assim, o sistema es-
tará colaborando com a interconectividade.

Ele deve ter uma central inteligente que possa ser facil-
mente atualizada para ser utilizada futuramente com a in-
ternet das coisas, mas manter consigo a responsabilidade 
dos controles e automatismos locais. assim, o caminho está 
aberto para a interoperabilidade e para a divisão de respon-
sabilidades.

E, como requisito básico final, o fabricante deve con-
ceber na sua arquitetura a utilização de processamento na 
nuvem como uma funcionalidade adicional. Este conceito 
pode ser oferecido de imediato (como temos visto alguns 
casos), mesmo que de forma bastante controlada, e depois 
ser expandido para englobar plataformas iot.

Em resumo, considerando o perfil do usuário brasilei-
ro e a estrutura de custos que se pratica no país, o melhor 
caminho para trazer a internet das coisas mais perto do 
usuário final é através dos sistemas de automação residen-
cial. Estes sistemas devem contar com suporte local, arqui-
tetura projetada para o futuro e fabricantes que entendam 
e se preparem para a venda continuada de serviços, que 
serão possíveis através da utilização das plataformas iot 
e dos dados extra sistema.
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