
erenciar remotamente a casa por meio de 
sofisticados sistemas e terminais de comunicação 
é uma realidade cada vez mais próxima dos 
consumidores brasileiros. Com os avanços 

tecnológicos no setor de telecomunicações, as operadoras 
de telefonia e televisão paga têm incrementado seus 
portfólios com serviços de automação residencial e novas 
formas de distribuição de conteúdo. A Transit Telecom, por 
exemplo, tem apostado neste cenário para migrar de uma 
estrutura de negócios voltada para o mercado corporativo 
e disputar o mercado residencial com gigantes como a 
Telefônica, Embratel e Oi. Para isto, a operadora aposta em 

parcerias com empresas do 
ramo de construção civil para 
implantar redes de fibra 
óptica em futuros lançamentos 
de edifícios de alto padrão, 
criando o conceito 
iApartament, uma variação 
"vertical" da casa conectada. 
"Temos força no corporativo, 
mas uma presença modesta 
na venda de serviços para o 
residencial", disse o diretor de 
marketing e produtos da 
empresa, Marco Jordam. 

A primeira experiência da 
operadora foi com o condomínio 
Pinheiros Connect, em construção no 
bairro de Pinheiros, zona Oeste da 
capital paulista. À venda por 
R$ 350 mil desde fevereiro - a unidade 
tem 40 m2 -, o imóvel conectado pela 
Transit é projetado para interagir com 
os moradores. Nele é possível acionar, 
por comando de voz, as luzes, além de 
abrir e fechar cortinas e janelas. 
Segundo a empresa, a casa do futuro 
tem até 40 itens de automação e 
também é capaz de ler notícias e 
e-mails para o morador, que controla 
tudo pelo iPad, cedido a quem compra 
o imóvel. "Resolvemos ir além de 
acender e apagar uma luz", explica. O 
executivo afirmou que até meados de 
2012 a empresa pretende levar o 
sistema a outros seis 
empreendimentos nas cidades de São 
Paulo, Curitiba e Florianópolis. 
"Estamos muito interessados neste 
nicho, porém só entramos em 
projetos que nos permitem fibrar o 
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prédio todo, oferecendo sistema de banda larga full 
de 5 Mbps por segundo". 

O grupo Telefônica também resolveu pegar carona 
nesta brecha para novos negócios e estruturou a At 
Home, uma subsidiária que faz automação residencial, 
com oferta de serviços interligados à rede da empresa. 

De acordo com a Telefônica, em 2010 a At Home 
alcançou mais de 20% dos condomínios de alto padrão 
lançados no mercado imobiliário da região metropolitana 
de São Paulo. A empresa ressaltou também que desde 
dezembro de 2009, quando foi lançada, já equipou mais 
de duas mil residências. "É um negócio estratégico, 
porque vira um diferencial competitivo", declarou o 
diretor de negócios da At Home, Gabriel Domingos, que 
comemora a aceitação do serviço no mercado: "no 
primeiro semestre deste ano, conseguimos superar o 
resultado de todo o ano passado". 

O executivo pontuou que a integração das operações 
da Telesp e da Vivo trará vantagens ao grupo Telefônica 
quando o assunto for a venda de múltiplos serviços para a 
casa do consumidor final. "Desta forma podemos 
desenvolver maneiras de o cliente acessar a casa dele pelo 
celular da Vivo", comentou. "Imagine que o cliente poderá 
receber alerta via SMS quando alguém entrar na casa", 
completa. Além da operadora de telefonia móvel, o 
conglomerado espanhol de telecomunicações detém uma 
participação na empresa de televisão por assinatura TVA, 
fato que também pode favorecer a estratégia do grupo, na 
hora de entrar na casa do assinante com pacotes de 
serviços combinados. 

Para o diretor de marketing da TVA, Ricardo Perez, a 
parceria comercial com a Telefônica dá fôlego à empresa 
de TV paga na disputa com gigantes como a Net Serviços 
com múltiplas ofertas. "A convergência de serviços é 
uma demanda crescente dos consumidores em todo o 
mundo e, com a parceria entre TVA e Telefônica, 
oferecemos aos assinantes a tecnologia de fibra ótica, e 
por meio dela oferecemos aos clientes do serviço de 
ultra-banda larga e IPTV". 

Conectada, mas nem tanto 
Embora a interligação de praticamente todos os 

equipamentos da casa esteja 
ao alcance das operadoras, 
a maioria das empresas 
rechaça ir muito além do 
que é core business delas, 
ou seja: telefonia, banda 
larga e vídeos. Na Telefônica 
a palavra de ordem é evitar 
o conceito de casa da 
"família Jetson", embora a 
empresa ofereça alguns 
itens de automação por 
meio da subsidiária AT 
Home. "Entre as ofertas de 

automação preferimos focar mais em 
climatização, iluminação e na parte de 
áudio e vídeo, mesmo", afirmou Gabriel 
Domingos. Já a Net Serviços, prefere 
apostar na conectividade da casa, com 
ofertas de banda larga sem fio para 
todos os cômodos e a possibilidade de o 
cliente escolher o dia, a hora e o 
cômodo da casa onde quer assistir 
determinado conteúdo. 

José Félix, presidente da operadora, 
diz que o foco da empresa é aumentar a 
conectividade da casa e possibilitar a 
venda de serviços de valor agregado por 
meio da rede. "Queremos nossa operação 
centrada em vídeo, dados e comunicação. 
Qualquer serviço que saia deste universo 
fica por conta de empresas integradoras". 
Segundo Félix, um dos pilares da oferta 
de conectividade da empresa é a oferta 
de vídeos on-demand, que possibilitam 
ao cliente baixar filmes e assisti-los a 
qualquer momento. "Temos o serviço 
Now, e queremos dar ao assinante 
produtos desta natureza, e nos quais 
acreditamos que ele veja valor. Não 
vamos acender e apagar a luz, é vídeo e 
conectividade que vamos entregar". 

Na visão do presidente da Net 
Serviços, a disponibilidade de super 
velocidades facilitará ao cliente na hora 
de contratar uma empresa que utilize a 
banda larga contratada da Net Serviços 
para prestar os serviços de automação 
residencial. "Com a ultra-banda larga ele 
poderá fazer tudo isso de maneira 
simples", conta. 

Outra que pretende atender a 
demanda crescente de seus clientes por 
conectividade é a mineira Algar Telecom. 
Segundo a coordenadora de novos 
produtos da operadora, Zaima Milazzo, o 
interesse da Algar é oferecer aos clientes 
apenas serviços de telecomunicações, 
deixando os itens de automação a 
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cargo de uma empresa parceira. A executiva afirmou que 
para agilizar a implantação do serviços fez parceria com a 
Cemig Telecom para levar fibra óptica aos condomínios 
de luxo de Minas Gerais. "Queremos levar serviços com 
mais inteligência para o cliente, oferecendo maior 
conectividade entre os dispositivos e qualidade de banda 
larga por meio da fibra", disse Zaima. 

Por ora os planos da empresa são expandir a banda 
larga wireless e o serviço de televisão paga via satélite 
(DTH). "O cliente fica cada vez mais longe da televisão 
comum e mais perto do computador ou da televisão 
conectada", disse. Segundo Zaima, o bom resultado da 
operadora na implantação de conectividade nas casas 
dos assinantes já faz a Algar Telecom pensar em 
agregar ao portfolio serviços básicos de automação, que 
seriam comandados pelo celular. "Estamos avaliando 
ter isto", comentou. 

Em teste 
Até o final deste ano a GVT começará a vender seu 

serviço de televisão paga, que será integrado à banda 
larga da empresa, por meio de um set-top box compatível 
com o padrão DLNA (Digital Living Network Alliance). O 

modelo proposto pela empresa para a 
comercialização de televisão já pode ser 
um primeiro passo na oferta de serviços 
interligados em diversos ambientes da 
casa do assinante, pois o sistema DLNA 
permite compartilhar a banda larga entre 
a televisão e o computador, oferecendo 
um modelo híbrido de IPTV e DTH. 

Na visão do diretor de marketing e 
vendas da companhia, Ricardo Sanfelice, 
o fato de a rede da GVT ter pouco mais 
de dez anos dará vantagem à empresa 
na hora de levar serviços combinados à 
residência do consumidor. "As soluções 
de casa conectada estão aí, ao alcance de 
todo mundo. Porém a maioria das 
empresas está engatinhando neste 
segmento", comentou Sanfelice, ao 
justificar a estratégia da operadora de 
segurar o lançamento das soluções de 
casa conectada. 

O diretor da GVT afirmou que a 
empresa já testa, em Curitiba, diversas 
soluções de casa conectada. Entretanto 
se esquivou de revelar um prazo para 
comercialização destes serviços. "Com 
a demanda crescente dos 
consumidores por mais conectividade 
e pela facilidade que as operadoras 
têm para prestar serviços na casa do 
assinante, é natural que aos poucos 
esses itens [de automação] entrem no 
core business das operadoras, mas 
não pode ser rápido demais", disse. 
"Por enquanto temos apenas um 
projeto piloto de casa conectada, mas 
ainda não oferecemos essas soluções 
como produto de prateleira". 

Para ele, a oferta de casa 
conectada pelas operadoras ainda 
passa pelo desafio da consolidação do 
modelo de negócios, com a oferta de 
novos serviços a preços dentro da 
realidade do cliente. 
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Text Box
Fonte: Teletime, São Paulo, ano 14, n. 146, p. 34-38, ago. 2011.




