
PROJETOS PREMIADOS
DE ÁUDIO E VÍDEO

 Esqueça tudo o que já lhe foi apresentado em 
termos de sistemas de áudio, vídeo e automação. Há quase 
20 anos presente no mercado, a Audio Excellence Home 
Theater e Automação traz o que existe de mais moderno, 
elegante e sofisticado nos segmentos de áudio, vídeo e 
automação de ambientes, sendo a única loja do RJ e do Vale 
do Paraíba escolhida 10 vezes pelos melhores especialistas 
da área para a publicação de seus projetos no anuário 
especial, “Home Theater Best”, que é referência para 
arquitetos e profissionais do design, reunindo os 20 
melhores projetos do país a cada ano.

 Em seu novo showroom aberto em área nobre de 
São José dos Campos (SP), composto por 16 ambientes, 
sendo 10 totalmente automatizados, existem 4 salas de 
cinema que permitem aos clientes a vivência de se 
transportar para o lugar onde os seus sentidos estão. 
 As  p r i n c i p a i s  m a rc a s  d e  c a i x a s  a c ú s t i c a s 
comercializadas são inglesas, como a renomada marca de 
altíssimo desempenho BOWERS & WILKINS (chamada 
apenas de “B&W” para os mais apaixonados), a MONITOR 
AUDIO e a Q-ACOUSTICS, todas sempre aclamadas pela 
crítica especializada entre as melhores do mundo.
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 A Audio Excellence também possui em seu 
portifólio outras marcas exclusivas como, por exemplo, os 
projetores italianos SIM2 (cujo garoto propaganda é 
ninguém menos que o famoso diretor de cinema Francis 
Ford Coppola, usuário da marca), receivers e amplificadores 
NAD, YAMAHA, INTEGRA, ROTEL e cabos AUDIOQUEST. Essas 
são algumas marcas realmente diferenciadas que fazem da 
Audio Excellence uma empresa altamente conceituada e 
importante no mercado do Rio de Janeiro e, agora, de São 
José dos Campos.
 Com o objetivo de proporcionar ao cliente uma 
experiência exclusiva e singular, o empresário Roberto 
Mattos dispõe não só de equipamentos de marcas 
exclusivas e sofisticadas, mas também de técnicas e 
conhecimentos para elevar a experiência de consumo ao 
mais alto nível do mercado, com cursos, workshops e 
palestras realizadas na Inglaterra, Estados Unidos, Itália e 
Japão.

 Para experimentar tudo isso, uma das salas que a 
Audio Excellence disponibiliza para seus clientes 
vivenciarem a emoção de ter um verdadeiro cinema ou um 
show ao vivo em casa está equipada exatamente com a 
mesma caixa acústica da inglesa B&W que é usada em 
alguns dos mais famosos estúdios musicais do mundo: o 
lendário ABBEY ROAD em Londres, onde gravaram Beatles, 
Pink Floyd, U2, Adele, entre outros artistas famosos, e 
também no THX STUDIOS, que pertence ao mago do 
cinema, George Lucas, cineasta e roteirista das franquias 
Star Wars e Indiana Jones, entre outros filmes mundialmente 
famosos.
 Assim, você deve estar pensando que, para ter um 
bom sistema de áudio e vídeo, deverá investir muito. Porém, 
segundo Roberto, é possível ter um sistema de home 
theater de excelente custo-benefício com valores abaixo de 
R$ 15.000,00, o que torna esse sonho mais tangível. E quanto 
maior o investimento, mais qualidade, sofisticação e 
exclusividade o cliente terá em seu sistema.
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 A paixão pela música sempre esteve presente na 
vida e na família de Roberto Mattos, já que o avô e o pai do 
empresário eram proprietários de uma famosa loja de 
instrumentos musicais no Rio de Janeiro, a Casa Milton 
Pianos. 
 A paixão atravessou a geração, porém Roberto 
ainda precisava unir a isso outro amor para sentir plenitude 
no seu negócio -- a tecnologia. Ele acompanhou as 
tendências de mercado e, em 2005, acrescentou a 
automação residencial no escopo do seu negócio. Em 2018, 
ele e seu amigo de longa data e agora sócio, o empresário 
Rafael Giráldez da T3Ti Tecnologia da Informação, uniram 
forças agregando serviços de infra-estrutura de rede, 
desenvolvimento e monitoramento de sistemas elevando 
ainda mais o grau de excelência para o grupo.
 Sempre ávido em buscar o melhor para seus 
clientes, os empresários trabalham com os melhores 
sistemas de automação existentes no mercado mundial, 
além de estarem sempre desenvolvendo novas idéias como, 
por exemplo, a integração por comando de voz em 
português para os sistemas iOS e Android. 
 O software, além de realizar os processos “comuns” 
de automação como acessar o sistema remotamente de 
qualquer lugar do planeta através de smartphones, tablets e 
computadores, para controlar o ar condicionado ou ligar e 

desligar equipamentos, também é capaz de controlar 
sozinho a iluminação e a temperatura dos ambientes 
utilizando sensores automatizados que aumentam a 
sustentabilidade do sistema. E tudo isso é totalmente 
personalizado com fotos da casa do cliente, ou seja, aquela 
velha automação dependente de ser acionada pelo usuário 
por botões e com uma interface visual igual à de seu vizinho, 
já era! 
 Para os apaixonados por áudio estéreo, a loja 
também possui um “setup” composto por vinil. Isso mesmo: 
o velho LP! Segundo os empresários, a paixão pelo vinil 
felizmente voltou, pois ainda não foi inventado um outro 
sistema que proporcione toda a gama de frequências, 
nuances e melhor qualidade de áudio disponível do que o 
querido “bolachão preto”. Visitem o showroom da Audio 
Excellence e comprove tudo isso!
 Para a Audio Excellence nada é impossível, basta 
conhecer os gostos, desejos e limites de cada cliente. Os 
clientes da loja, que depois viram amigos, comprovam isso.

Serviço: 
Endereço: Avenida São João, 1080 

Jardim Esplanada - São José dos Campos
Tel: (12) 3302-2414

Insta: @audioexcellencebrasil
Facebook: /audioexcellencebrasil
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