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A iHouse, fundada pelo empre-
sário Leonardo Senna, irmão
do piloto de fórmula 1 Ayrton
Senna, quer vender seus pro-
dutos para consumidores fi-
nais. A companhia, especiali-
zada em automação residen-
cial, atua em condomínios jun-
to às incorporadoras e desen-
volve soluções que criam as
chamadas “casas conectadas”,
permitindo mimos tecnológi-
cos como ligar o ar condiciona-
do remotamente, ou monitorar
a rotina da casa por meio de câ-
meras instaladas no local. Tudo
a partir de tablets ou celulares.

A nova estratégia de Senna
é vender as soluções da iHouse
para consumidores finais por
meio de revendas especializa-
das. A meta é, até julho, cre-
denciar 50 revendedores em
todo o país que também serão
responsáveis por prestar ser-
viços de assistência técnica
aos clientes. “Neste momento
não trabalharemos com os va-
rejistas tradicionais. Focamos
primeiro nas empresas espe-
cializadas em automação resi-
dencial”, diz.

Nova linha de produtos
Para vender aos consumidores
finais, a iHouse desenvolveu
uma nova linha de produtos.
Eles utilizam uma tecnologia
sem fio que dispensa a realização
de obras. Além de serem mais
simples de instalar, os dispositi-
vos funcionam como módulos, o
que permite ao cliente automa-
tizar cômodos independentes do
imóvel e torna o produto acessí-
vel para um público maior.

Pelos cálculos de Senna, o con-
sumidor deverá investir R$ 5,5 mil
para comprar os módulos sem fio
que permitem controlar ar con-
dicionado, equipamentos de áu-
dio e vídeo, e iluminação. O va-
lor considera custos com equi-
pamentos e com mão de obra
para a instalação dos dispositi-
vos. “Nossos produtos são des-

envolvidos no Brasil. Muitos
componentes são importados,
mas a montagem é aqui, com
produção terceirizada”, afirma.

A iHouse está no mercado há
cerca de seis anos, mas atuava
exclusivamente por meio de in-
corporadoras, que incluíam as
soluções de automação resi-
dencial da empresa em novos
empreendimentos imobiliários
- no início, apenas imóveis de
alto padrão. Mas o cenário co-
meça a mudar e, no ano passa-
do, 80% das vendas da iHouse
ocorreram no segmento de mé-
dio padrão. “Em 2010, vende-
mos entre 4 mil e 5 mil imóveis
de alto e médio padrão que se-
rão entregues automatizados.
Incorporamos o médio padrão,
bastante importante no merca-
do, porque são muitos, en-
quanto os lançamentos em alto
padrão são poucos”, afirma.

Leonardo Senna não divulga
o faturamento da iHouse e diz
que ainda é cedo para calcular o
impacto que a nova estratégia
comercial trará para o negócio.
Mas o executivo acredita que a
partir do meio do ano haverá
uma curva de crescimento que
ganhará força em 2012, quando
a rede de revendas estiver a ple-
no vapor. “No ano que vem este
negócio deve ficar tão impor-
tante para nós quanto o da
construtora, a expansão será
muito rápida”, afirma.

Além disso, a nova linha de
produtos também poderá gerar
reflexos positivos nas vendas
para o setor imobiliário, devido à
simplicidade de instalação dos
dispositivos. “Essa era uma de-
manda das próprias construto-
ras. Teremos pacotes com menor
quantidade de itens”. ■

Casas conectadas
tentam cair no
gosto “popular”
Pioneira em automação residencial, iHouse, de Leonardo Senna,
sai do modelo restrito a incorporadoras e parte para venda direta

Leonardo Senna, sócio
da iHouse: automação
para consumidores finais
será tão importante quanto
o negócio de construtoras

ESTRATÉGIA

At Home, da Telefônica, quer levar automação ao

O mercado de automação
residencial movimenta entre
R$ 300 milhões e R$ 500 milhões
ao ano no Brasil, calcula Benedito
Fayan, diretor de inovação da
Telefônica, que atua no segmento
por meio da unidade de negócios
At Home. A empresa é parceira
de incorporadoras, que oferecem
pacotes de automação residencial
para empreendimentos em
construção. A At Home equipa
2 mil imóveis na Grande
São Paulo e na cidade do Rio
de Janeiro e respondeu por
20% dos imóveis de alto
padrão lançados na Grande
São Paulo no ano passado.
“Não revelo nosso faturamento, até
porque seria um [valor] pequeno
perto do que a Telefônica faz. Mas
essas soluções complementam

nossos serviços e ajudam a
diferenciar nossos produtos”,
afirma Fayan. Para a Telefônica,
a oportunidade de negócio diz
respeito à intensificação no uso
de banda larga, necessária para
que o usuário possa monitorar,
seja pelo celular, pelo tablet,
ou pelo computador, as câmeras
de sua casa, ou acionar
remotamente comandos na
residência, por exemplo.
A At Home pretende realizar
projetos diretamente para
consumidores finais.
Por hora, a estratégia é buscar
as incorporadoras, mas no futuro
a companhia poderá procurar
por negócios na própria base
de assinantes da Telefônica,
que tem 3,3 milhões de clientes
de banda larga em São Paulo e

“Você pode começar
a automatizar sua
casa com menos de
R$ 6 mil. As pessoas
realizaram o sonho
de comprar a
TV de plasma,
o próximo passo
é ter a comodidade
de controlar áudio,
vídeo e temperatura
ambiente pelo tablet

Leonardo Senna

MUDANÇA DE PERFIL

80%
das vendas da iHouse,
no ano passado, foram
fechadas com empreendimentos
de médio padrão.

QUANTO VALE

R$ 5,5 mil
é o valor estimado para que
o consumidor equipe sua casa
com os módulos sem fio que
permitem controlar aparelhos.
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PORTA DE ENTRADA 
Pode ser aberta com a identificação da impressão 
digital (leitura biométrica) ou por senhas numéricas. 
A impressão digital de cada dedo pode ser 
relacionada a tipos diferentes de operação, como 
acender luzes ou ligar o ar-condicionado

SALAS E QUARTOS
O sistema permite acionar vários 
equipamentos  - iluminação, 
climatização, abertura e fechamento 
de persianas, aparelhos de imagem e 
som – via rede sem fio. Pode ser 
acionado utilizando-se um tablet 
ou smartphone. Pode também 
ser comandado por meio de 
um controle remoto 
universal

BANHEIRO
Com um toque no painel, um 
banho de banheira é preparado 
na temperatura e no nível de 
água previamente definido 
pelos moradores. O comando 
também pode ser feito 
a distância pelo celular. Um 
misturador inteligente também 
permite garantir fluxo e 
temperatura de água desejados 
apenas com um toque

ENERGIA
Também é possível instalar 
equipamentos de automação 
residencial no quadro de 
disjuntores da residência para 
monitorar o consumo de 
eletricidade de ambientes ou 
dispositivos predeterminados

TECNOLOGIA EM CASA
Custos caem e automoção residencial ganha mercado no Brasil

Fonte: iHouse

BNDES libera R$ 277 mi para farmacêuticas
Os recursos são provenientes do Programa BNDES de Apoio
ao Desenvolvimento do Complexo Industrial da Saúde — BNDES
Profarma — Inovação. Serão destinados a quatro projetos que têm
o objetivo comum de desenvolver novos produtos farmacêuticos,
principalmente medicamentos biotecnológicos. A Eurofarma receberá
R$ 105,7 milhões, a Cristalia ficará com R$ 77,2 milhões, R$ 47,4 milhões
irão para a Hypermarcas e R$ 47,3 milhões à Libbs Farmacêutica.

Marcela Beltrão

Romero Cruz

Para Gafisa e Even,
tecnologia está
mais acessível
Apartamento automatizado
com 48 metros quadrados, o
compacto de luxo, custa R$ 500 mil

No ano passado, a Even lançou
11 empreendimentos residen-
ciais em São Paulo com oferta
de automação residencial. Os
apartamentos, com metragem
a partir de 48 metros quadra-
dos e preço de R$ 500 mil, en-
tram na classificação da cons-
trutora de “compacto luxo”,
bem localizados, mas peque-
nos. “Lançamos em diversos
produtos, mas nada concentra-
do no alto padrão, que custa a
partir de R$ 1,5 milhão, R$ 2 mi-
lhões. A automação residencial
está ficando mais acessível”, afir-
ma Ricardo Grimone, diretor-ad-
junto de incorporação da Even.

A Gafisa calcula que, entre
2009 e 2010, o custo da automa-
ção residencial tenha caído apro-
ximadamente entre 10% e 15%,
principalmente porque a evolu-
ção da tecnologia levou ao desen-
volvimento de equipamentos
cuja instalação é mais simples,
exigindo menos material de
construção e especificidades du-
rante a obra. “Não é uma coisa ba-
rata, mas está ficando mais aces-
sível. Ainda há muito mercado a
ser explorado e para ficar mais
acessível”, afirma Kátia Varalla,
diretora de produtos da Gafisa.

Em imóveis de alto padrão e
médio alto padrão, a Gafisa ofere-
ce um pacote básico de automa-

ção, que inclui áudio e vídeo, ilu-
minação, controle do ar condi-
cionado e das persianas da sala do
imóvel, além de instalação de
biometria (identificação pela im-
pressão digital, por exemplo) na
porta de entrada. O preço é, em
média, R$ 10 mil. Caso o cliente
queira, é possível adotar mais so-
luções em outros cômodos do
apartamento. “Tivemos uma
aceitação de 15% no ano passado
e esperamos aumentar para 30%
em 2011”, afirma Silvia Amaral,
gerente de Personal Line da Gafi-
sa, unidade da construtora que
permite realizar mudanças no
projeto original do imóvel. “Nos
empreendimentos que não vêm
com o kit básico, também pode-
mos oferecer a solução de auto-
mação. O prédio não precisa ter
uma infraestrutura específica”,
completa. No ano passado, a Ga-
fisa lançou oito empreendimentos
em São Paulo com soluções de au-
tomação. Em 2009 foram três. ■

consumidor final

A Gafisa estima
que o custo
da automação
residencial tenha
caído entre
10% e 15% entre
2009 e 2010

11,3 milhões de telefonia fixa.
A Vivo, comprada pela companhia
no ano passado, tem 60,3 milhões
de usuários em todo o Brasil.
O varejo também está no horizonte
da At Home, embora Fayan não
queira falar sobre o assunto.
”No passado, automação era para
apartamento de celebridades.
Essas soluções custavam acima
de R$ 60 mil. Hoje, estamos
falando de R$ 6 mil, ou 1% de
um apartamento de R$ 600 mil.
É uma ordem de grandeza diferente.
Para cair mais, precisamos
de mais fornecedores nacionais,
com soluções competitivas”,
diz, ressaltando que a maioria
dos equipamentos usados
pela At Home é importada,
à exceção de alguns periféricos,
como câmeras. F.M.
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