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Um edifício na rua Fernandes Abreu, no bairro paulistano do Itaim, ainda na planta, abriga, 
possivelmente, o mais ambicioso projeto de automação residencial em curso neste momento no 
País. Uniram-se no projeto a Ajato, unidade da TVA dedicada às áreas de telecomunicações e 
internet, e a I-House, empresa de desenvolvimento de alta tecnologia para uso doméstico, além 
da construtora Cipesa. O objetivo é permitir que vários sistemas internos dos apartamentos - 
câmeras, iluminação, alarmes, cortinas, portas, chuveiros e banheiras e até a sauna - sejam 
controlados à distância, através de um computador de bolso ou da internet, com o uso de PCs.  

A Ajato é responsável pela infra-estrutura de telecomunicações, com a implantação da rede de 
cabos do apartamento e de equipamentos de transmissão sem fio. Cada unidade terá, por 
exemplo, sete pontos de TV a cabo e oferecerá a possibilidade de conexão à internet, em qualquer 
ambiente, através de ondas de rádio. Segundo o diretor da Ajato, Amilton de Lucca, serão 16 
pontos "wireless". A I-House entra com os equipamentos, como o fechadura biométrica e a 
banheira de hidromassagem inteligente, conectada à internet. "É o nosso primeiro projeto 
comercial", afirma Leonardo Senna, sócio da I-House. Negócios em outros estados já começam a 
ser analisados.  

O marketing da automação já garantiu bons resultados para o empreendimento. Oito 
apartamentos dos 21 oferecidos foram vendidos. As vendas, a cargo da Lopes Consultoria, 
começaram há seis semanas e os preços estão em torno de R$ 2 milhões. O custo da tecnologia, 
segundo Senna, é calculado em cerca de 4% do valor total, o equivalente a R$ 80 mil. Todos os 
apartamentos contarão com o mesmo aparato tecnológico e os proprietário não terão custos de 
TV e internet no primeiro ano de ocupação.  

Prédios e casas inteligentes ainda são raros no Brasil. Pelo menos no mercado doméstico. O uso 
de soluções de biometria, por exemplo, com identificação pela impressão digital, já é comum em 
edifícios comerciais, mas não em construções residenciais. Lucca acredita que essa situação deve 
mudar, com novas tecnologias se tornando mais acessíveis.  

A construtora Cipesa comprou a solução completa oferecida pela Ajato e pela I-House para todos 
os apartamentos. Toda construção do imóvel será filmada e os compradores terão a possibilidade 
de acompanhar o processo através da internet, diz Senna. Cada apartamento contará com quatro 
câmeras digitais - a escolha da localização de cada uma delas é do proprietário - e quatro 
sensores de presença. A garagem do prédio terá dispositivos sonoros de auxílio em manobras 
para estacionamento. Também está previsto um sistema central de aspiração de pó.  

O prédio da Cipesa, batizado de Brazilian Art, está em sintonia com projetos avançados de 
computação onipresente. O próximo passo evolutivo seria a conexão com a internet, para controle 
à distância e sem fio, de outros equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, como fogão e 
geladeira.  
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