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ExpoPredialTec 
2015
Feira realizada em São Paulo chega à sexta edição com a missão 
de dar voz ao mercado de automação predial no Brasil.

Ao longo dos últimos anos, a 
ExpoPredialTec se consolidou 
como a maior e mais impor-
tante feira de automação pre-

dial da América Latina. Mais que isso, 
ela tem contribuído de forma sistemá-
tica para o desenvolvimento desse mer-
cado no Brasil.

A feira, organizada pela Cardoso 
de Almeida Eventos, se tornou o úni-
co encontro de negócios voltado para 
o mercado de prédios inteligentes. Em 
sua 6ª edição, que ocorre no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi, em São 
Paulo, a ExpoPredialTec reúne algumas 
das principais empresas do mercado 
de tecnologia em automação para re-
sidências, edifícios corporativos e pré-
dios comerciais.

Segundo Edilberto Cardoso, diretor 
da Cardoso de Almeida Eventos, par-
ticipar da feira é fundamental para as 
empresas que desejam crescer no setor 
de automação. O segmento está em ex-
pansão no Brasil e em todo o mundo, 
devendo crescer quase 40% este ano 
somente nos Estados Unidos, graças 
aos novos dispositivos inteligentes da 
Apple e do Google. No Brasil a evolu-
ção não é muito diferente. Nos últimos 
anos, a média de crescimento ficou aci-
ma dos 30%.

Para Cardoso, esta é a hora de in-
vestir. Ele alerta que os empreendedo-
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res brasileiros que deixarem de firmar 
sua marca, correm o risco de perder 
participação quando a economia do 
País voltar a crescer:  “No exterior o 
varejo está se adaptando para forne-
cer lâmpadas, fechaduras e outros itens 
que possam se conectar a aplicativos. 
Em breve essa será uma tendência for-
te no Brasil”, acredita o empresário.

Uma das novidades na feira deste 
ano é que ela ampliou seu leque de 

atuação, passando a expor as últimas 
novidades em sistemas de segurança 
eletrônica. Assim, além de apresentar 
as mais diversas tecnologias para tor-
nar os edifícios mais modernos, seguros 
e confortáveis, nessa etapa a ExpoPre-
dialTec traz inovações em tecnologia 
para segurança corporativa, industrial, 
bancária, comercial e até residencial. 
Recursos para climatização, redes e 
conectividade, gerenciamento de ener-
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gia e iluminação também estarão em 
destaque.

“Decidimos expandir o foco do even-
to para incluir o mercado de segurança. 
Esse setor está cada vez mais relacio-
nado às novas tecnologias exibidas na 
feira. Além disso, há a crescente neces-
sidade de sistemas de segurança digital, 
patrimonial e residencial no Brasil. Era 
fundamental incluirmos esse importan-
te mercado”, declara Edilberto Cardoso.

Segundo estimativas de alguns es-
pecialistas dessa área, o segmento de 
segurança privada movimenta cerca 
de R$ 50 bilhões por ano no Brasil. E, 
cada vez mais, novas tecnologias es-
tão sendo desenvolvidas para garantir 
a segurança patrimonial, de bens, pro-
dutos e valores.

Outra novidade da ExpoPredialTec 
2015 é que, pela primeira vez, ela será 
sede do Congresso de Segurança Ele-
trônica, com palestras e debates sobre 
o tema. O evento pretende abordar as 
mais diversas tecnologias voltadas a 
projetos para segurança corporativa e 
residencial.

Outro destaque da feira é o Con-
gresso Habitar. Criado pela Associação 
das Empresas de Automação Residen-
cial e Predial (Aureside), o congresso 
chega à sua 14ª edição e, este ano, traz 

um diferencial: abriga também o even-
to “Prédio Eficiente”, com o apoio da 
International Copper Association Bra-
zil. Com palestras, debates e encontros 
de negócios, o projeto vai divulgar na 
feira novos conceitos para edificações 
eficientes e sustentáveis para o público 
especializado: arquitetos, engenheiros, 
projetistas e outros interessados.

José Roberto Muratori, diretor- 

executivo da Aureside, ressalta que a 
iniciativa visa capacitar e incentivar a 
utilização de tecnologias inovadoras de 
automação para tornar toda e qualquer 
edificação mais eficiente, em sintonia 
com os desafios atuais do País. Isso 
implica em adotar o real conceito de 
sustentabilidade desde a concepção 
do projeto até a sua operação e ma-
nutenção durante o ciclo de vida útil.

Fo
to

s:
 D

iv
ul

ga
çã

o



80  Potência

S imultaneamente à ExpoPredial-
Tec 2015, ocorre o tradicional 
Congresso Habitar. Organizado 
pela Associação Brasileira de Au-

tomação Residencial e Predial (Aureside), 
o evento chega a sua 14ª edição como 
um dos principais encontros de profis-
sionais da área no Brasil, promovendo 
palestras e debates de caráter técnico 
e conceitual, abrangendo as principais 
vertentes da automação residencial e 
predial no mundo.

O Congresso Habitar tem como 
objetivo principal levar informação 
ao mercado. Os temas discutidos, es-
colhidos a dedo pelos organizadores, 
procuram oferecer novas perspectivas 
e vislumbram oportunidades para em-
presários e profissionais da área de au-
tomação residencial.

Graças a essa postura, ao longo 
de 14 anos o encontro se transformou 
no mais tradicional evento do setor no 
País. Tanto que, para muitos, sua histó-
ria se confunde com a história da pró-
pria automação residencial no Brasil. 
A primeira edição ocorreu em 2001, 
quando este mercado ainda era um 
tema desconhecido e totalmente abs-
trato para a maioria dos profissionais e 
do público em geral. Naquela ocasião, 
o congresso teve papel fundamental 
na disseminação da automação resi-
dencial em todo o País. 

Como lembra José Roberto Mura-
tori, diretor-executivo da Aureside,  em 
suas primeiras edições o congresso 
realizou uma espécie de catequização 
em automação residencial, abordando 
temas voltados a projetos de integra-
ção de sistemas, controle de ilumina-

Congresso 
HABITAR

Evento criado para 
difundir a automação 
residencial no Brasil 
chega a sua 14ª 
edição

ção e protocolos de comunicação, en-
tre outros.

À medida que a automação resi-
dencial ganhou corpo e se tornou mais 
conhecida em seus aspectos mais fun-
damentais, o encontro também evo-
luiu e passou a explorar temas que são 
correlatos à área, mas que não faziam 
parte do cotidiano de profissionais do 
setor. Essa linha de exploração e visão 
diferenciada possibilitou que os fre-
quentadores enxergassem e desenvol-
vessem linhas de produtos e soluções 
diferenciadas para o mercado. 

“Um aspecto relevante é que não 
é simplesmente o prezar por alta tec-
nologia que fez do Congresso Habitar 
um sucesso, mas sim a visão de como 
a tecnologia pode influenciar no bem- 
estar da sociedade, reduzindo impac-
tos ambientais e oferecendo inclusão”, 
comenta Muratori.

E ele completa: “Nesse sentido, o 
encontro tem antecipado algumas ten-
dências. Há anos, temas como eficiên-
cia energética, redes 
elétricas inteligentes, 
reaproveitamento de 
recursos naturais, cer-
tificações e selos para 
edificações eficientes 
são pautas nas pa-
lestras e debates, que 
assim têm cumprido a 
missão de levar a dis-
cussão aos profissio-
nais e agentes públi-
cos e contribuir para 
uma comunidade e 
sociedade mais sus-
tentável”.
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Outro foco central do congresso é 
a inclusão social de indivíduos porta-
dores de necessidades especiais e pes-
soas idosas através das tecnologias e 
sistemas de automação residencial. Em 
diversas edições o evento apresentou 
soluções e estudos de casos que de-
monstravam a casa inclusiva e tecno-
logia assistiva para melhorar a quali-
dade de vida de pessoas portadoras 
de necessidades e cuidados especiais. 
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