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ARRANJO PRODUTIVO LOCAL

O Smart Mirror é um espelho que se
transforma em TV. Em Banheiros, salas
de estar, de reunião ou na cozinha, o
espelho de alto brilho integra um
aparelho de TV. A imagem só aparece
quando ele é ligado

O EcoEnergy é um sistema que
possibilita a economia de energia.
O usuário utiliza o celular
para gerenciar os equipamentos
eletroeletrônicos

O sistema de irrigação libera água apenas quando um sensor
identifica que o nível de umidade do solo está baixo demais.
O timer do equipamento permite programar horários para acionar
o sistema e, se chover, a programação é cancelada

Casas
do futuro

Fabricantes de produtos eletroeletrônicos
de Santa Rita do Sapucaí caminham para
a oferta de soluções integradas, com o
projeto Prédios Conectados

O Kit BHS (Building Hamess Solution)
é um kit elétrico para conjuntos
habitacionais. Os chicotes elétricos,
que ajudam a reduzir o desperdício,
são produzidos de acordo com cada
projeto. Os eletricistas fazem apenas
a conexão entre os cabos e as caixas
nos apartamentos

O QUE É A CASA DO FUTURO?
Adoção de recursos tecnológicos
integrados que permitem otimizar uma
edificação. Os exemplos mais comuns
envolvem possibilidades de economia
por meio de controles de luz e de
temperatura, maior facilidade de
comunicação, segurança, entre outros,
para tornar o ambiente melhor para
quem mora ou trabalha nele.
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A automação de imóveis aguça o
interesse da rede de fornecedores de
produtos e prestadores de serviços.
A implantação dos sistemas requer
mudanças de padrões de construção
de imóveis.

O mercado também será movido por
novas demandas da sociedade.
Sustentabilidade será um tema que
influenciará os projetos.
A necessidade de economizar luz e
água vai ter reflexos sobre o modo
como os usuários utilizam seus
espaços.

Você acorda com o som do despertador, programado para abrir a cortina do quarto e regular a luminosidade e a temperatura do ambiente, a partir da análise das condições do clima.
No banheiro, o espelho é, na realidade, uma tela que responde ao comando de voz. Basta uma
palavra para conferir a agenda de atividades do
dia. E outro comando aciona o noticiário da TV.
No escritório, reuniões incluem a projeção em
3D da imagem dos participantes de outras cidades. Ficção distante? Que nada! Em 2020, a automação estará presente em tudo que cerca a
sua vida e a de muitos habitantes do mundo. O
fenômeno das tecnologias em todas as coisas
será a realidade.
De olho nas oportunidades dos prédios modernos, fabricantes de equipamentos e de sistemas tecnológicos colocam seus laboratórios de
pesquisas em ação. A ordem é gerar os recursos
que vão automatizar os imóveis residenciais e comerciais. Em Santa Rita do Sapucaí, município
do Sul de Minas, a mobilização também já come-

çou. Detentora da marca de “Vale da Eletrônica”,
a cidade quer entrar firme no jogo da competição, com desenvolvimento e produção de soluções que vão aumentar o conforto nos prédios
que serão erguidos. Hoje, donos de indústrias sabem que precisam agir para consolidar novas posições como fornecedores das empresas de engenharia responsáveis pela implantação dos projetos de automação.
A partir de um estudo realizado pelo Sebrae
Minas, notou-se a necessidade de fortalecimento
do Arranjo Produtivo Local de eletroeletrônico de
Santa Rita do Sapucaí para garantir posições de
destaque no mercado. Depois de seis meses de estudo, as conclusões deram origem ao projeto Building Conectivity ou Prédios Conectados. Ao comparar práticas desenvolvidas em outras cidades do
mundo com perfis semelhantes ao de Santa Rita
do Sapucaí, os consultores recomendaram o reposicionamento das indústrias locais. O plano de negócios prioriza o aumento da competitividade para conquistar as oportunidades apontadas.
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O BHS – Building Hamess Solution – propõe a
redução dos desperdícios típicos das instalações
elétricas. As perdas são especialmente maiores
nas obras de conjuntos habitacionais, onde não
há qualquer padrão de procedimentos. “Na implantação das redes pelo sistema tradicional, os
prejuízos oscilam entre 5% e 10%”, assegura Guilherme Escudeiro.
Hoje, a construção civil está partindo para sistemas modulares. As construtoras vão tentar fazer com que tudo vire kit, em especial em segmentos de imóveis populares. “A meta é o ganho
de tempo.” Um dos grandes gargalos era exatamente o setor elétrico. Em uma casa de 40m², seriam necessários dois profissionais, trabalhando
em um dia e meio, para completar o serviço da
instalação elétrica.

Guilherme Escudeiro, coordenador de engenharia da Condupar, explica que a empresa ampliou a participação
no mercado de construção civil com o desenvolvimento do kit elétrico BHS

CONSTRUÇÃO | No Vale da Eletrônica, a Condupar Condutores Elétricos segue o roteiro da
inovação. Ao lançar um sistema de instalação de
redes de eletricidade, a empresa demonstra que
a construção dos imóveis do futuro começa nos
canteiros de obras, onde a engenharia civil investe em aumento da produtividade e começa a enfatizar a importância da sustentabilidade. Os
operários utilizam lixadeiras elétricas, pernas
mecânicas, que ajudam na pintura de tetos, e pistolas de tinta, que substituem os pincéis e rolos.
As construtoras também querem as novas tecnologias nas paredes e lajes.
Criada inicialmente como fabricante de produtos elétricos, a Condupar amplia a participação no mercado de construção civil com o desenvolvimento do BHS, um kit elétrico para conjuntos habitacionais. O produto tem como alvo principal o projeto Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal. A solução possibilita ganho de
tempo com a implantação de tubos e caixas que
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recebem as redes de eletricidade em residências.
O produto sinaliza uma tendência. A grande
inovação, segundo Guilherme Escudeiro, coordenador de engenharia da empresa, é que “a rede
elétrica sai da fábrica inteirinha pronta”. O engenheiro elétrico envia o projeto para a Condupar,
que elabora os cálculos para a produção de chicotes elétricos. Os tubos são produzidos na medida
exata e enviados para as obras, no formato de
kits. Os trabalhadores responsáveis pela instalação fazem apenas a conexão entre os cabos e as
caixas nos apartamentos.

PAISAGISMO | As oportunidades da automação
também surgem na instalação de projetos paisagísticos. Única empresa brasileira especializada
em fornecimento de equipamentos de irrigação,
a Irritron prepara o lançamento de uma solução
adequada às novas demandas de sustentabilidade. Com foco em projetos de jardinagem de empreendimentos residenciais e comerciais, o equipamento libera a água apenas quando um sensor
identifica que o nível de umidade do solo está
baixo demais.
Os recursos convencionais funcionam com
mecanismos de timer. Ou seja, é possível definir
determinados horários para que o sistema seja
acionado. Se estiver chovendo na hora programada, a irrigação será feita assim mesmo. “No sistema em desenvolvimento da Irritron, se chover, a
programação é cancelada”, assinala Antônio Carlos Valias, sócio da empresa.
A tecnologia está conectada com o movimento de valorização de produtos preocupados com
o uso racional da água. Também reflete a percepção de um quadro de inúmeras oportunidades de
negócios, decorrentes da tendência de aumento
de investimentos em áreas de convivência. Segundo Antônio Valias, os jardins dos novos prédios em construção são o alvo prioritário da empresa. Mas existem outras oportunidades. Por
exemplo, nas cidades que serão sede da Copa do
Mundo de 2014, os jardins das praças públicas
serão mais bem cuidados.

O diretor Antônio Carlos Valias, com o sistema de
irrigação de jardins em desenvolvimento pela Irritron

AMBIENTES INTERNOS | Os desenvolvedores
de sistemas e de equipamentos de Santa Rita do
Sapucaí, assim como de outras regiões do mundo, constatam que, por trás do conceito de casa
do futuro, há muito mais que um mero “achismo”, conversa de fabricante ou especulação. Existe, de fato, um campo de oportunidades. “Qualquer equipamento que utilize eletricidade pode
gerar soluções de automação”, diz Frederico Ferrão Santos, diretor da GT Gestão e Tecnologia.
Atenta às demandas, a GT firmou posição como empresa especializada em criação e industrialização de sistemas que possibilitam a economia de energia, como o EcoEnergy. “Existe uma
grande quantidade de equipamentos que continuam consumindo energia, mesmo quando não
estão em uso. São televisores, aparelhos de CD e
DVD, decodificadores de TV a cabo e micro-ondas, entre outros. Eles somam gastos entre 15 e
25 watts. “Perdas que podem ser reduzidas”, assinala Frederico Santos.
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O PROJETO PRÉDIOS CONECTADOS | “As in-

Anderson Dias, da AGT Technologies, explica que o Smart Mirror (abaixo) é um espelho que se transforma em TV

A solução inicial utilizava um controle remoto
universal, capaz de administrar – e desligar – cada um dos aparelhos. Atualmente, a GT desenvolve um sistema complementar, em que o usuário utiliza o celular para gerenciar os equipamentos. A empresa prepara a criação de novos recursos, colocando, no radar de oportunidades, o controle da iluminação e de temperatura, de aparelhos de som e de imagem, monitoramento da
temperatura ambiente e sistemas de segurança.
Parecida no nome e na origem comum do Vale da Eletrônica, a AGT Technologies percebeu
que o momento era propício para a diversificação
de atividades. Com forte presença na produção e
fornecimento de telas de displays, como os utilizados em visores de máquinas de cartões de crédito ou em aparelhos embarcados em veículos, a
empresa investe no desenvolvimento do Smart
Mirror, produto da sua terceira unidade de negócios. Nas duas primeiras, monta produtos para
outras empresas. E fica exposta às variações de
humor do mercado, de elevada concorrência e
dependência das variações do mercado cambial.
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forma em TV”, explica o empresário Anderson
Dias, que abre as portas para a relação direta
com os consumidores finais de produtos inovadores. Em banheiros, salas de estar ou de reunião ou na cozinha, o espelho de alto brilho integra um aparelho de TV. A imagem aparece
apenas quando ele é ligado, dando a impressão,
portanto, de que é simplesmente um espelho. O
aparelho, já em comercialização, é adequado para salas de reuniões, tanto pelo impacto visual
como pelo fato de não ocupar espaço. E também
resolve o problema de quem deseja ter uma TV
discreta na sala de visita.

dústrias de produtos eletrônicos de Santa Rita do
Sapucaí precisam criar e entregar soluções completas de automação predial. ”A avaliação é de Rodrigo Ribeiro Pereira, analista técnico do Sebrae
em Santa Rita do Sapucaí, tendo como base as conclusões do estudo desenvolvido pelo Sebrae-MG.
O levantamento deu origem ao projeto Prédios Conectados. De acordo com as propostas elaboradas,
os fabricantes de eletrônicos fornecerão o pacote
de produtos e serviços, associados a todas as outras
soluções de automação dos prédios modernos.
As condições são favoráveis. O município entra
na competição com uma base sólida. Afinal, vários
produtos já são destinados à construção civil. Na cidade, há fornecedores de cercas elétricas, alarmes,
peças de irrigação, telefones, sensores, controles de
acesso, cabo de conexão de lâmpadas, entre outros
objetos. Mas são quase commodities, produtos com
baixa diferenciação de marcas. No modelo atual de
produção, o setor sofre os efeitos da elevada concorrência, em especial com os chineses.
A diversificação, com investimentos em estratégias de fornecimento de sistemas completos,
destinados a setores, é a saída. “Algumas empresas já agem nesse sentido”, ressalta Rodrigo Pereira. Por exemplo: antigos fabricantes de aparelhos
telefônicos evoluíram para a entrega de soluções
de PABX. O comprador das construtoras encontra um sistema completo de telefonia para o prédio. As empresas entregam a infraestrutura com
sistema de IP e comunicação de dados.
Em dois anos, o projeto Prédios Conectados
contabilizou avanços. “Saímos da concepção de
produtos e chegamos a soluções setorizadas”, reforça o analista técnico do Sebrae-MG. O construtor encontra, hoje, “pacotes completos”. O fornecedor tem como oferecer, por exemplo, soluções
para prevenção de incêndios ao invés de entregar
um sensor de temperatura, que era o que se fazia
antes. As indústrias já conseguem fazer soluções
de energia, ar-condicionado e ventilação, de monitoramento de Tecnologia da Informação, segurança e iluminação. Os fabricantes de produtos
eletroeletrônicos de Santa Rita do Sapucaí caminham para a oferta das soluções integradas. O
construtor vai encontrar um único fornecedor para todos os sistemas, que terão condições técnicas
para funcionar como uma orquestra bem afinada.

“Existe uma grande quantidade
de equipamentos que
continuam consumindo
energia, mesmo quando não
estão em uso. São televisores,
aparelhos de CD e DVD, entre
outros” Frederico Ferrão
Santos, diretor da GT Gestão e
Tecnologia

www.sebraemg.com.br 41

ARTIGO | WILLIAM RODRIGUES DE BRITO*

Pequenos negócios
e acesso à Justiça
DADOS GERAIS SOBRE
O ARRANJO PRODUTIVO
LOCAL – ELETRÔNICOS
Vista aérea de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas

150
10mil
9.800
R$ 611.000.000
33%
Número de
empresas:

O assinante de TV a cabo com provedor de internet e de telefonia sabe que, com frequência, a
internet cai, mas a TV e o telefone permanecem
em funcionamento. E, quando a residência fica
sem eletricidade, também o telefone fica mudo. Na
prática, o prestador de serviço de telefonia não
conversa com o de eletricidade.
Alguns passos importantes foram dados para
viabilizar o cenário futuro, segundo Rodrigo Pereira. As empresas do Vale da Eletrônica serão
mais competitivas quando derem conta de entregar o pacote inteiro. “Quero que vocês automatizem o meu prédio”, dirá o comprador da construtora. A entrega, de acordo com a demanda, vai
agregar valor ao produto.
A integração entre os fornecedores requer a superação de dificuldades tecnológicas, além de gerar alternativas para a natural diferença entre interesses das empresas. A opção por sistemas que
utilizem linguagens comuns – como os protocolos
de internet (IP) e de eletricidade (zigbee) – requer
a negociação entre fornecedores para garantir a integração dos sistemas. É necessária, inclusive, uma
quebra de paradigma do modelo de comercialização de produtos. Afinal, muitas das empresas são
concorrentes no mercado. O que vai demandar a
formatação de novos modelos de comercialização,
em que a união faça a força do Vale da Eletrônica.
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Número de
trabalhadores:
Número de
produtos
desenvolvidos:
PIB municipal:

(dado de 2008)

Contribuição do setor
para o PIB municipal:

Setores de destaque:

Segurança, Tecnologia da Informação,
Telecomunicações, Radiodifusão,
Automação, etc.

Empresas no Projeto
Building Connecitv:
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Outros produtos desenvolvidos que
merecem destaque: controle de acesso
integrado, controle de gasto de água por
sensores, monitoramento de vazamento e
outros.

Quem nunca ouviu o jargão popular: “Dou um
boi para não entrar numa briga e uma boiada para
não sair dela”? Bem ou mal utilizado, este costume brasileiro parece influenciar negativamente as
relações sociais. Cada vez mais, vemos as estatísticas do Judiciário aumentarem em progressões
assustadoras. Se, por um lado, esta crescente representa certo amadurecimento da sociedade pela busca de seus direitos, a situação vem causando
enormes problemas à nossa Justiça.
No meio empresarial, a aprovação, em dezembro de 2006, da Lei Geral estabeleceu regras diferenciadas para que micro e pequenas empresas
tenham acesso diferenciado aos juizados especiais, bem como sejam incentivadas a utilizar os
institutos da conciliação prévia, mediação e, até
mesmo, uma espécie de justiça privada denominada arbitragem.
Para que alguns desses pontos saiam do papel,
foi criada a CBMAE - Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, um modelo de organização
que funciona em todo território nacional, por
meio das associações comerciais, com vistas à expansão da cultura de negociação dos conflitos e
de meios alternativos para solução de controvérsias no ambiente empresarial.
Uma excelente experiência em andamento, e
que merece nossa atenção, foi a concepção e ins-

Diante dos fatos e das
experiências que caminham,
temos boas perspectivas de
melhorias nos sistemas de
solução de conflitos

talação do Pace - Posto Avançado de Conciliação
Extraprocessual. Em São Paulo, nas dependências da Associação Comercial, funciona, com a
observância e acompanhamento do Tribunal de
Justiça de São Paulo, um sistema de audiências
de conciliação que atendem a causas de até cem
salários mínimos. Mais de 70% das audiências
realizadas nesta instância terminam em acordos,
diferentemente das audiências de conciliação
processual (na Justiça), que não passam de 25%.
No Estado de Minas Gerais, houve a celebração de um convênio entre o Tribunal de Justiça
de Minas Gerais e a Federaminas - Federação
das Associações Comerciais de Minas Gerais no intuito de autorizar, nas sedes das associações comerciais mineiras, a instalação de postos
avançados de conciliação extraprocessuais para
que ocorram audiências prévias de tentativa de
conciliação das questões que envolvam conflitos
empresariais.
Diante dos fatos e das experiências que caminham, temos boas perspectivas de melhorias
nos sistemas de solução de conflitos. A conciliação apresenta várias vantagens, entre elas: rapidez, redução de custos, privacidade, preservação
da relação, alcance social e desburocratização.
Neste contexto, o grande universo de pequenos negócios, maioria no país, poderão claramente perceber benefícios palpáveis com essas
novas alternativas, evitando potenciais demandas judiciais que, na sua grande maioria, são cansativas e dispendiosas, muita vezes vindo a ser
causa mortis de várias empresas, principalmente
de pequeno porte. Que tal um novo e adaptado
dito popular: “Corte o mal pela raiz - concilie”?
*Gerente da Regional Noroeste do Sebrae-MG
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