Apoio:

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

Projeto Conectar
News and information on
the residential and building
automation sector.

Projeto Conectar
Noticias e informaciones sobre
el sector de automatización de
viviendas y edificios.
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Atualizando as tendências

Nossas estatísticas mostram que
ainda temos um grande potencial de
mercado a ser desbravado na automação residencial. Estima-se um universo de pelo menos 1,5 milhão de residências que poderiam adotar sistemas
automatizados, mas cujos moradores
ainda não aderiram às novas tecnologias disponíveis. Creditamos boa parte deste “gap” à ausência de integradores em número suficiente para que
estes moradores sejam abordados no
momento certo e transformem uma
necessidade e um desejo latentes em
compra de produtos e serviços ligados
à automação residencial.
Portanto, temos ainda um desafio
claro de continuar gerando mais profissionais aptos para atuarem no mercado. Como já temos os mecanismos básicos (aqueles mencionados na página
anterior), desejamos despertar este
interesse nos profissionais que hoje

atuam em áreas similares e que podem,
rapidamente, entrar neste novo mercado
e obter resultados a curto prazo.
Entre as áreas que possuem maior
sinergia citamos: engenharia elétrica e
mecatrônica, arquitetura, informática,
segurança eletrônica, áudio & vídeo, entre outras. Também projetistas das áreas
ligadas à construção civil, além de instaladores e o pessoal de manutenção
de instalações elétricas e similares possuem qualificação básica suficiente para
serem inseridos nesta nova atividade.
Pensando na necessidade de capacitação especifica que esta variedade
de profissionais pode necessitar, a Aureside criou o Instituto da Automação
(www.institutodaautomacao.com.br),
com uma abrangente grade de cursos,
tanto presenciais como à distância, que
visa complementar a formação de cada
profissional, atendendo suas carências
de informação.

O Instituto dispõe de quatro
núcleos, a saber: Técnico, Negócios, Tecnologias Emergente e Produtos e Soluções. Dentro destes
núcleos, vários programas já estão sendo apresentados e outros
encontram-se em preparação. No
segundo semestre deste ano destacamos os seguintes treinamentos que já foram realizados:
✹ Passo a passo de um projeto
integrado de Automação
Residencial
✹ Projetando Sistemas de Áudio
e Vídeo
✹ Segurança Eletrônica para
Integradores de Automação
✹ Sistemas Fotovoltaicos
Integrados à rede
✹ Empreendedorismo e
Automação Residencial
✹Automação para Áreas Comuns
de Condomínios Residenciais
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