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CAPA CONECTA IMOBI, MAIOR EVENTO IMOBILIÁRIO DA AMÉRICA LATINA, OCORRE EM SETEMBRO EM SÃO PAULO

Mercado imobiliário aposta
em alta tecnologia
Investimentos em casas inteligentes
devem crescer até U$ 46 bilhões até 2022
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Continuação da pág. 1)
Moda no mercado imobiliário, o lar “high-tech” ou de
alta tecnologia está presente
em 300 mil residências no
Brasil, segundo dados da divulgados pela Aureside (Associação Brasileira de Automação Residencial).
E a tendência, ainda segundo pesquisa, é de que o
mercado que investiu US$32
bilhões em 2015 em casas
inteligentes deve colocar até
US$ 78 bilhões em 2022.
“A partir de 2015, construtoras e empreiteiras começaram a investir mais em
tecnologia, também em áreas
comuns. Geralmente, esses
novos modelos de moradia
são construídos em áreas

centrais e de alta padrão”, afirmou Joanna Félix, especialista
em inteligência de mercado do
grupo Zap, de São Paulo.
Ainda segundo ela, o fato de
as pessoas estarem buscando espaços cada vez menores para viver, fez com que o
setor imobiliário começasse
a investir pesadamente em
áreas compartilhadas e em
tecnologia.
“Hoje, por exemplo, é comum encontrar apartamentos
com tomadas USB e com escadas com medidor de calorias”,
continuou.
Sensores e temporizadores
que ajudam a controlar luzes
e aparelhos eletrônicos, e que
podem ser acessados por meio
de smartphones ou comando
de voz, já são realidade.
Para Eduardo Lucas de Souza
Freitas, diretor de soluções, da
empresa Outbox automação,
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de São José, o “high-tech” deixou de ser artigo de luxo para
se tornar um recurso do dia a
dia. Trata-se, segundo ele, de
um sistema acessível.
“O valor para implantar a automação residencial varia de
acordo com a necessidade do
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cliente e da tecnologia utilizada. A partir de R$5.000 já é
possível iniciar um projeto”.
afirmou ele.
POR DENTRO.

Entre os dias 24 e 25 de setembro, ocorrerá no Transamé-

rica Expo Center, de São Paulo,
o Conecta Imobi, maior evento
imobiliário da América Latina.
Estima-se um público de 100
mil pessoas ávidas por conhecer as novidades de tecnologia, marketing e vendas do
mercado.
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