
projeto conectar

potência74

Apoio:

AURESIDE
Associação Brasileira de Automação 

Residencial e Predial 

Rua Hilário Ribeiro, 121
CEP 04319-060  
São Paulo-SP

Fone: (11) 5588-4589
E-mail: contato@aureside.org.br

Site: www.aureside.com.br

DIREtoRIA
José Roberto Muratori

Diretor-Executivo

Fernando Santesso
Diretor de Projetos

Eunício Alcântara Cotrim Filho
Diretor de Marketing

George Wootton
Diretor Técnico

tornando-se conhecido 
do consumidor

a formação técnica é um item fundamental e, como 
visto anteriormente, está sendo trabalhada com empe-
nho pelos agentes do mercado, como a aureside e os 
fornecedores. 

no entanto, temos outro grande desafio, que é tornar 
a automação residencial mais conhecida dos consumido-
res e fazer o mercado atingir todo o seu potencial, hoje 
ainda latente. neste sentido a aureside acaba de lançar 
mais um portal, o Lar inteligente (www.larinteligente.
com.br), que pretende se tornar uma “vitrine” das em-
presas de projeto, integração e instalação de sistemas 
de automação residencial, em nível nacional.

o novo portal, que está tendo o seu conteúdo intro-
duzido gradativamente nos próximos meses, será divul-
gado prioritariamente para consultas de consumidores 
finais, arquitetos e construtores, ou seja, os potenciais 
clientes de automação residencial.  

neste site estarão apresentadas todas as empresas 
de integração associadas à aureside, onde haverá espaço 
para que elas informem seus diferenciais, suas capacita-
ções e certificações. Daremos também destaque às notí-
cias e “cases” de sucesso dos nossos associados, divulgan-
do matérias publicadas na imprensa, vídeos e reportagens.

o portal também traz um processo de busca bastante 
simples, que permitirá ao interessado chegar rapidamen-
te às empresas  cuja qualificação 
ele busca, ou que estejam locali-
zadas na sua região, por exemplo.

com mais este esforço e com a 
participação ativa de nossos atuais 
e futuros associados, entendemos 
que mais um passo importante 
para incentivar o crescimento do 
mercado de automação residen-
cial está sendo oferecido. Vamos 
acompanhar e medir os resulta-
dos e manter a todos informados! 

cursos “in company”
Embora a aureside tenha diversificado a realização 

de seus eventos e cursos para diversas regiões do Brasil, 
ainda registramos muitas necessidades pontuais que são 
levantadas por profissionais e estudantes. assim, temos 
desenvolvido projetos para apresentações “in company”, 
seja com temas específicos, seja para turmas formadas 
em empresas, universidades ou mesmo grupos de cole-
gas que se reúnem para agregar novos conhecimentos. 
assim, havendo qualquer necessidade neste sentido, é 
possível obter um treinamento da aureside, sempre pre-
parado e ministrado por instrutores qualificados e cujo 
certificado é emitido pela aureside. consultas podem ser 
dirigidas para contato@aureside.org.br 

próximas turmas do curso de integrador
Serão realizadas em São paulo, de 9 a 11 de novembro, e em Ribeirão 

preto (Sp) de 8 a 10 de dezembro. condições especiais para inscrições ante-
cipadas, confira em www.cursodeintegrador.com.br.
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