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A WiseHome foi criada com atenção aos 

detalhes, usando o que há de melhor na indústria 

mundial de hardware e software.

Nossa patente requerida permite facilidade de 

instalação, seja numa construção nova ou antiga, 

a instalação é feita de maneira prática e rápida.

POR QUE ESCOLHER
A WISEHOME?



A solução 
campeã do 
Desafio 
Mundial de 
Internet das 
Coisas!



JC COSTA 

Empreendedor inovador, fundou a Sensor do 

Brasil, empresa que fornece sensores de alta 

tecnologia para o setor da automação 

industrial para mais de 3.000 clientes no 

Brasil.

Tem mais de 25 anos de experiência no 

mercado da automação industrial.



ERICK 
MACDONALD 

Trabalha há mais de 10 anos no 

desenvolvimento de telecomunicações RBS 

(Estação Rádio Base) e CPE / Routers 

Wireless, diretamente envolvido em 

firmware e proteção de dados.

Possui 22 anos de experiência  em ciência 

da computação, programação e 

desenvolvimento de produtos.



EMERSON BZ

Professor da pós-graduação em 

Administração de Empresas na FGV, a 7ª 

melhor think tank do mundo. Acredita no 

empreendedorismo como base para a 

construção do futuro do Brasil.

Executivo do segmento da automação 

industrial com mais de 19 anos de 

experiência.



Um ecossistema completo, onde você 
pode conectar praticamente tudo o que 
existe na sua casa e poderá interagir de 
forma segura com sua WiseHome 
através do aplicativo ou comandos de 
voz, de onde você estiver!

O QUE ENTREGAMOS



VIVA O ECOSSISTEMA WISEHOME

A instalação mais rápida do 
mercado;

Simplicidade de uso via app ou 
voz;

Conecte sua casa em um único 
sistema;

Crie cenários personalizados;

Transforme a sua iluminação 
comum em inteligente.

A maior rede de 
especialistas do país;

Suporte técnico 
especializado;

Acesse sua casa de onde 
estiver, de forma segura, 
via blockchain.

Cenários que ajudam a reduzir 
o desperdício;

Execução automática de 
tarefas;

Comandos automáticos por 
horários;

Sensores sem fio que ajudam 
você a gerenciar sua casa e 
economizar tempo e dinheiro.

Não importa como é sua casa, com a WiseHome ela fica inteligente

CONFORTO SEGURANÇA ECONOMIA



MERCADO NO BRASIL

NÚMERO DE CASAS 
CONECTADAS NO BRASIL

60,3 milhões 
com acesso à internet

73 milhões 
de casas;



MERCADO NO BRASIL

MERCADO DE SMART 
HOMES NOS ESTADOS 
UNIDOS

+335% 
de crescimento entre
2017 e 2021



VISÃO GERAL
DO APLICATIVO



Passo 01.

Após a instalação física, 
o app localiza a placa 

para configurá-la.

CONFIGURAÇÃO

APLICATIVO



Passo 02.

Nomeie as entradas da 
placa da forma que 

preferir.

CONFIGURAÇÃO

APLICATIVO



Tudo pronto!
CONFIGURAÇÃO FINALIZADA



FUNCIONALIDADES
DO APLICATIVO



ACENDA, 
APAGUE E 

DIMERIZE A 
ILUMINAÇÃO



COLETE DADOS 
DE CONSUMO DE 

ENERGIA



MONITORE O 
CONSUMO EM 
TEMPO REAL



ABRA PORTÕES 
DE GARAGEM E 

PORTAS



CONTROLE 
SENSORES DE 

PRESENÇA



TROCA DE 
TOMADAS DE 

110V PARA 22OV



CRIE CENÁRIOS 
SIMPLES E 

AVANÇADOS



CRIE 
PERMISSÕES DE 

COMPARTILHAMENTO



CERCA VIRTUAL 
(GEOFENCE) NOS 
ACIONAMENTOS



ACIONAMENTO POR 
PRESENÇA VIA 

BLUETOOTH



DIFERENCIAIS
DA WISEHOME



TECNOLOGIA 
QUE PROMOVE 
CONFORTO

Oferecemos a instalação mais 
rápida do mercado, 
proporcionando a 
simplicidade no uso tanto via 
app ou por voz. Conectamos a 
sua casa em um único 
sistema, te permitindo criar 
cenários personalizados. 
Transforme a sua casa 
comum em uma casa 
inteligente.

IMAGINE TER A 
MESMA SEGURANÇA 
DE UM BANCO

Com a WiseHome isso é 
possível! 

Utilizamos o Blockchain, a 
maior tecnologia de 
criptografia do mercado, 
mesmo sistema de segurança 
utilizado por muitos bancos.

SUA CASA 100% 
AUTOMATIZADA

A WiseHome te permite criar 
cenários que ajudam a 
reduzir o desperdício e 
programar a execução 
automática de tarefas, além 
de disponibilizar sensores 
sem fio que te ajudam a 
gerenciar, de onde estiver, e 
consequentemente 
economizar dinheiro



TECNOLOGIA QUE 
PROMOVE 
ECONOMIA

Utilize a criação de execução 
automática de tarefas da sua 
WiseHome para desligar 
aplicações que consomem 
energia em horários 
específicos do dia e 
economize dinheiro.

TOTAL CONTROLE 
COM APENAS 1 
CLIQUE

Saiba o gasto estimado em 
dinheiro das suas aplicações 
através da tecnologia 
WiseHome que se conecta 
automaticamente com a 
companhia de energia local e 
estima o valor em reais gasto 
por aplicação

ILUMINAÇÃO 
INTELIGENTE

Ligue, desligue, controle o 
consumo e dimerize os seus 
circuitos de iluminação pelo  
aplicativo WiseHome, pelo 
interruptor convencional ou 
por comandos de voz, via 
Alexa ou via Assistente de voz 
WiseHome.



06
SEGUNDOS

É o tempo que demora para 
configurar a cenificação ideal 
do seu ambiente. Quer 
testar? Contate um 
demonstrador agora!

SEMPRE
02 PASSOS A FRENTE

Com o app da WiseHome, 
nada passa despercebido. A 
solução de Iluminação 
inteligente da WiseHome 
aprende com o 
comportamento do circuito 
por meio da coleta de dados 
referentes ao dia a dia, para 
você ser avisado toda vez que 
algo diferente acontecer.




