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E se o edifício inteligente 

fosse possível hoje?

Energia: ajustando as condições de iluminação e 
temperatura de acordo com o fluxo de usuários,

Segurança: instalação de sensores, controles de 
acesso e ferramentas para facilitar as atividades 
de limpeza, gestão de resíduos ou manutenção 
técnica, controlar tudo o que acontece no edifício, 

Engajamento do usuário: oferecendo novos 
serviços para colaboradores e visitantes.

Flexibilidade na relação entre proprietários de 
edifícios e inquilinos: ser capaz de adotar um 
modelo baseado em consumo de serviços.

Otimização de espaço, desenvolvimento de trabalho 
remoto e padrões de regulamentação: edifício 
inteligente agora oferece aos funcionários um novo 
ambiente de trabalho.

Para isso, o uso de infraestrutura e diversos serviços 
é reinventado para se adaptar automaticamente às 
necessidades do usuário, que podem ser funcionários, 
locatários, facility managers, pacientes, passageiros, 
estudantes, clientes e visitantes.

Todas as funções técnicas de um edifício são, 
portanto, postas ao serviço de seus ocupantes 
regulares ou ocasionais, a fim de otimizar seu uso: 
de serviços técnicos para serviços funcionais, como 
reserva espaço, vagas de estacionamento ou salas de 
reunião, o relato de incidentes no edifício pedidos no 
restaurante da empresa, consumo de energia.

O conceito de edifício inteligente está de fato se 
estendendo além das paredes, conectando novos 
serviços externos: condições de tráfego, horários de 
ônibus ou trens, etc. As possibilidades de extensões 
são enormes, dependendo das interfaces previstas 
com novos aplicativos.

Imagine o edifício no centro de novos 

serviços

Reinventando constantemente a 

jornada do usuário
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Edifício como serviço?

O edifício torna-se assim um bem de consumo que 
oferece serviços dependendo da utilização que a 
empresa ou seus usuários desejam.
 

Para prestadores de serviços, o edifício inteligente 
é uma oportunidade real de criar novos serviços ou 
otimizar os existentes, graças à Internet das Coisas 
(IoT).

Por exemplo, a instalação de sensores de presença 
para descobrir quantas pessoas usaram toalete ou 
sensores ultrassônicos para descobrir se uma lata de 
lixo está quase cheia ou um dispenser de sabonete 
líquido quase vazio, permite que o pessoal da limpeza 
seja notificado assim que os limites definidos forem 
atingidos (ao invés de enviar o faxineiro em intervalos 
regulares).

Ou ainda, graças a combinação de câmeras e 
sensores de presença, conectados via wi-fi, que 
disponibilizam imagens e informações ao centro de 
vigilância, o gerente de segurança se moverá após o 
acionamento do alerta, em vez de fazer sua ronda 
tradicional.

Finalmente, a otimização dos fluxos de energia, como 
iluminação e aquecimento, traz o edifício para dentro 
em uma nova dimensão ecológica, respeitando os 
critérios de eficiência energética, reduz o impacto 
ambiental com baixo consumo de energia.

 Uma nova experiência de espaços torna-se possível, 
criando maior fluidez no uso do ambiente. Para o 
usuário é, portanto, uma qualidade de vida muito 
melhor no trabalho.

Para o facility manager, é a adaptação do ambiente 
à imagem da empresa, graças em particular a gestão 
de energia e fluxos humanos mais adaptados à taxa 
de ocupação real do edifício. Ser capaz de oferecer 
serviços mais flexíveis aos usuários com base no 
consumo em vez de preços fixos.

A crise do COVID 19, nos ensinou que o edifício 
inteligente necessita segurança adicional: controle 
de temperatura corporal, segmentação de fluxos, 
reconhecimento facial, evitando contato físico. São 
tantos aplicativos que protegem a jornada dos 
usuários e facilitam a adoção e a gestão de barreiras, 
que precisam estar alinhados a requerimentos sobre 
restrições de saúde.

O elevador pode, por exemplo, ser chamado 
automaticamente após o reconhecimento facial do 
funcionário ao entrar no edifício: sem manipulação de 
botões, nem antes, nem durante.

Perspectiva econômica e sustentável: 

serviços mais eficientes

Oferecer um ambiente de qualidade ao 

trabalho

Perspectiva de saúde - Gerenciar melhor 

crises sanitárias
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Invente os serviços de amanhã 

aderindo a uma plataforma flexível

A implementação de uma solução escalável para 
edifícios inteligentes requer uma plataforma que 
agregue todas as funções técnicas do edifício, 
recuperação de dados de vários sensores e ofereça 
uma camada de Inteligência Artificial para considerar 
a qualidade preditiva.

Do lado do usuário, um aplicativo móvel intuitivo, 
que facilite a utilização dos serviços. Para o facility 

manager e contratados, simplificar a integração de 
informações adicionais.

Conectar esses diferentes sistemas e torná-los 
interoperáveis, este é o propósito da solução 
desenvolvida pela Connectis, que reúne conhecimento 
e experiência de anos neste setor.

As possibilidades de utilização são múltiplas, quase 
infinitas, dependendo das tecnologias utilizadas, da 
imaginação e dos serviços a serem implementados. A 
Connectis oferece solução de gestão de instalações 
e edifícios que promovem conforto e segurança ao 
usuário.

Utilizar uma infraestrutura flexível para tais projetos 
é a garantia de uma solução sustentável e escalável. 
Conectores, sensores, tablets, smartphones, 
dispositivos wi-fi compõem um ambiente 
heterogêneo formando uma base eficiente, flexível e 
perfeitamente segura.

As aplicações Smart Spaces possuem a capacidade 
de integrar, armazenar e analisar perfeitamente os 
dados de diferentes fontes no local ou na nuvem.

Iluminação 
Inteligente

Segurança e video 
monitoramento 

Biometria

Estacionamento 
Inteligente

Orientação sobre 
localização

Reconhecimento facial 
e controle de acesso

Reserva de salas

Veículos Autônomos

Gestão inteligente 
de Energia

Gestão 
automática de lixo

Banheiros 
Inteligentes

Armários e 
estacionamento 
para bicicletas

Uma solução modular para adaptável 

para uso atual e futuro

Uma oferta baseada em hardware 

flexível para uma solução escalável

Segurança integrada ponta 
a ponta  

Segurança integrada em todos 
os níveis, do processador ao 
sistema operacional, por sistemas 
ou máquinas virtuais (VMs).  A 
criptografia protege os dados e a 
solução Smart Spaces Connectis evita 
vulnerabilidade, adequando-se a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Multi Cloud Simplificado 

A solução Smart Spaces 
armazenada em nuvem pode evoluir 
dinamicamente e sob demanda, 
dependendo das cargas de 
processamento ou criação de novos 
projetos. O poder de processamento 
e sua memória tornam possível criar 
uma nuvem poderosa e dinâmica, 
projetada para cargas de trabalho 
muito intensas de dados, capaz de 
fornecer muitos serviços..

Potência e confiabilidade de 
computação reconhecidas     

Utilizamos servidores classificados 
entre os mais confiáveis, utilizados 
em aplicações que requerem alta 
disponibilidade.

Este desempenho é essencial para a 
segurança, quer se trate de controles 
de acesso físico ou dados em trânsito.



Smart Spaces | 5

Dependendo dos casos de uso, a solução Smart 
Spaces Connectis pode ser complementada por 
Soluções de Inteligência Artificial.

Manutenção preditiva e reposição de materiais 
podem ser simplificadas com análise do 
comportamento de uso. Por exemplo, a Inteligência 
Artificial pode prever antecipadamente que um 
gerador está prestes a ter uma pane e sinaliza a 
necessidade de manutenção, acionando a equipe 
técnica para reparação de forma programada. A 
análise preditiva em edifícios é fundamental para 
melhorar os serviços e satisfação do usuário.

A Inteligência Artificial também pode oferecer um 
diálogo com usuários: uma espécie de orientador, 
em aplicativo, que ajuda o usuário a se orientar pelo 
telefone ou tablet. A interação ocorre através de 
um chatbot de linguagem natural. Algo como por 
exemplo: “Encontre uma mesa de trabalho disponível 
para mim”.

Ter um parceiro que esteja atento, com uma proposta 
consistente, é essencial para  aproveitar ao máximo 
todas as inovações possíveis do edifício inteligente.

Connectis, portanto, utiliza uma metodologia 
simples, graças ao conhecimento de todo 
ecossistema IoT e diferentes aplicações de mercado, 
onde os engenheiros Connectis desempenham função 
de consultor e integrador para oferecer uma solução 
sob medida.

1. Levantamento das necessidades

2. Auditoria e avaliação 

3. Desenho da solução

4.  Integração

5. Desenvolvimento & Instalação

6. Integração de dados

Inteligência Artificial Crie uma solução sob medida

Connectis oferece componentes de solução ponta a ponta

+

=

Consultoria Smart Spaces 

Definição de “cenários inteligentes” 
mais adequados para nossos clientes.

Projeto de arquiteturas de software e 
instalações de dispositivos IoT (quais 
dispositivos, qual fabricante, quantos 
e onde).

Previsibildiade (padrões de 

comportamento de usuários e ativos
Automação Pedial Monitoramento Unificado

Implantação de software de 
soluções inteligentes 

Soluções para atender casos de uso 
específicos:
• Utilizando produtos de terceiros
• Utilizando módulos desenvolvidos 
pela Connectis

Integração de todos os 
elementos:

• Energia
• Estacionamento
• Biometria
• Video Monitoramento
• Controle de acesso
• Aplicativo de faturamento
• BIM
Utilizando o Hub de integração 
Connectis para criar um edifício 
realmente inteligente

Instalação de´diverso 
selementos:

Instalação de sensores, dispositivos 
IoT, armários inteligentes, 
controladores, antenas e beacons
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Boustead reinventa suas 

instalações em Cingapura

Fundada em 1828, a Boustead Singapore Limited 
é um grupo global de serviços de engenharia 
relacionado a infraestrutura e tecnologia geoespacial.

Boustead implementou a solução Smart Spaces para 
seus 16 edifícios em Cingapura.

1. Antes de chegar ao 
edifício, os funcionários 
utilizam o aplicativo 
móvel Smart Building 
para reservar qualquer 
espaço compartilhado 
(mesa, estacionamento, 
bicicletário, armário 
inteligente ou sala de 
reunião).

2. Quando os funcionários e visitantes 
chegam ao prédio, o controle de acesso 
é aplicado por meio de reconhecimento 
facial, incluindo verificação da temperatura 
corporal, detecção de máscara e relatórios 
do governo.

3. Otimização o uso das 

instalações utilizando o 
aplicativo móvel Smart Building 
e sensores de presença IoT para 
confirmar a ocupação.

4. O bate-papo 

do concierge 

resolve 
possíveis 
problemas da 
sala de reunião, 
permitindo 
relatórios 
de bugs via 

aplicativo 

móvel

5. Gerenciar espaços de locatário 

(locais, taxas, orçamentos) e 
coleta de consumo de locatário 
para criar faturas mensais.

2. Recepção 

Inteligente

Acesso via 

QR Code

Reconhecimento 

Facial

1. Agendamento 

Remoto

3. Otimização de 

Uso de Instalações

4. Relatório de falha e 

bate-papo do concierge

5. Locatário

Disponibilidade

Extensão HVAC

Consumos

Sensores de Presença
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Conclusão

O edifício inteligente é o caminho para revolucionar 
e melhorar consideravelmente as condições de 
trabalho dos funcionários.

É também, em um contexto de saúde, a melhor 
forma de promover segurança e facilitar o fluxo de 
pessoas.

Finalmente, do ponto de vista econômico, a 
implementação de tal solução é sinônimo de 
economia de tempo e ROI significativo.

Esse projeto requer as habilidades e conhecimentos 
de um parceiro reconhecido neste campo e 
tendo adquirido o conhecimento perfeito de um 
ecossistema IoT.

Essa experiência, juntamente com uma plataforma 
técnica flexível, garante a perfeita integração de 
todos os componentes necessários para a construção 
de soluções sob medida e escaláveis.

O conceito de edifício inteligente pode ser estendido 
a qualquer espaço que aceite sensores: um prédio 
com escritórios, é claro, mas também vale para 
aeroportos, hospitais, edifícios residenciais, 
universidades, entre outros.

As possibilidades são infinitas e a chegada do 5G 
promoverá ainda mais a proliferação de novos 
aplicativos e usos.

Em maior medida, o conceito de “smart” se estende 
à cidade com o termo cidade inteligente. Em uma 
cidade já inventada de amanhã hoje, as comunidades 
estão refletindo sobre a gestão do espaço público, 
para também oferecer um melhor serviço público aos 
seus cidadãos: tráfego rodoviário, interconexão de 
serviços, controle de poluição e gestão de iluminação 
urbana.

Edifícios inteligente, espaços 

inteligentes, cidades inteligentes
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Fale conosco

Entre em contato com nossos especialistas 

e saiba como podemos ajudá-lo 

connectis@getronics.com
CONNECTIS WEBSITE

Bringing it all together

The 

Business

Secure By 

Design

Smart
Transport
Airports
Buildings

Transformation 

& Innovation
Transformation 
advisory
Business Change 
Management
As a Service delivery
Service Adoption 
Tracking

Global Field
Support in over 180 Countries
Global Workspace Alliance 
-GWA

Service Desk
Change

Asset
Problem

ITIL
Availability
Knowledge

Release
Capacity

Event
Config

Digital 

Insights
Data Analytic

XLA
Online Portal

Automated 
Chatbots
Auto-heal

Hybrid Cloud
Getronics Cloud

AZURE
AWS

Business Applications
Manufacturing
Legal
Hospitals
Airport
Finance

Workplace
Managed Cloud Office
Remote Workplace
Cloud Telephony
Cloud App Security
UCaaS
identity & Access Management
Persona Fingerprinting
Device as a service
Unified Endpoint Management
Hosted Desktops
Application Packaging

mailto:connectis@getronics.com
https://www.connectis-latam.com
https://www.getronics.com

