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Por dentro da Segurança

Inteligência Competitiva

com Sistemas de Câmeras Integrados
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Evolução Tecnológica

A tecnologia nos move, a velocidade da evolução é crescente

Hoje mais da metade da população brasileira acessa internet, 89% pelo celular

Brasil é a 4ª posição em acesso a internet

Temos o mundo em nossas mãos em tempo real

Internet é uma necessidade e cada vez mais estaremos conectados
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Slide 3

a2 Mudanças dos últimos 30 anos acontecem em 5 ano
aaffonso; 21/10/2016

a3 Campinas tem vocação e é um polo de alta tecnologia
aaffonso; 21/10/2016



O mundo é IP

A evolução trafega na rede

Atualmente sistemas e dispositivos estão cada vez mais

integrados e conectados IoT (Internet of Things)

Os sistemas de segurança também migraram

para o mundo IP

Com sistemas integrados e inteligentes, 

Nossos gestores ganham tempo e eficiência 

Indústria consegue cada vez mais foco no negócio e produtividade
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Slide 4

a1 IoT - Revolução tecnológica onde tudo esta conectado na internet, ex whatsapp, compras, entregas, agendamentos, etc, facilidades do dia a 
dia
aaffonso; 21/10/2016



Vantagens para Segurança

� Sistemas com níveis superiores de: qualidade, segurança, armazenamento e 
otimização

� Processamento distribuído com dispositivos inteligentes conectados 

� Redução de custos com infraestrutura 

� Escalabilidade

� Convergência para Tecnologia da Informação com m.o. especializada

� VMS com protocolos abertos que permitem maior integração entre sistemas 
(segurança, incêndio, BMS, entre outros)
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Slide 5

a1 proc distr: cai a rede lógica e dispositivos (câmeras/placas) não param seu processamento
aaffonso; 21/10/2016

a4 Cabeamento e alimentação elétrica
aaffonso; 21/10/2016

a5 migração e expansão do parque instalado
aaffonso; 21/10/2016

a6 Perfil dos tecnicos para TI
aaffonso; 21/10/2016

a11 aaffonso; 24/10/2016



Perguntas

1) E quanto custa implantar um projeto de câmeras IP ?

2)  Para atualizar um sistema analógico preciso investir em um novo sistema ou        
consigo fazer gradativamente? 
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Slide 6

a7 1.1) Total Cost of Ownership: cálculo total do projeto + ciclo de vida do projeto                                                          1.2) Custos caíram, 
tecnologia mais acessível                          1.3) Faturamento direto
aaffonso; 21/10/2016

a8 2) Sim, é possível fazer a transição gradativamente conforme orçamento disposível.
aaffonso; 21/10/2016



Panorama Sócio-Econômico

Diante da crise econômica, os índices de violência e criminalidade cresceram

Otimização se torna uma lei de sobrevivência

Competitividade é imperativa

Busca pelo conhecimento é intensa e fundamental

Inovação tecnológica e quebra de paradigma trazem soluções

E nos faz evoluir
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Tendências Segurança Eletrônica

Projetos de sistemas integrados (segurança, incêndio, BMS, entre outros)

Investimento que otimiza custos de operação e previne perdas

Migração dos sistemas de câmeras analógicas para IP

Manutenção multidisciplinar: um serviço planejado que resulta em eficiência 
operacional

Terceirização de centrais de monitoramento de segurança

Transformação de sistemas de câmeras PASSIVOS em ATIVOS, o monitoramento 
além da segurança
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Slide 8

a9 MANUTENÇÃO explicar sobre investimento no conhecimento para agregar valor ao cliente e ao técnico
aaffonso; 21/10/2016



Tendências Segurança Eletrônica

Como? Através da CIM (Central Inteligente de Monitoramento)

� Novo conceito de monitoramento que está revolucionando o mercado

� Um serviço inovador que monitora e gerencia informações das áreas de: 

Segurança, Operação, Qualidade, Processos, Comercial, Marketing, entre 

outras

� Desenvolve Soluções Integradas de Sistemas

� Entrega de relatórios de performance para tomada de decisões 

preventivamente
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Tendências Segurança Eletrônica
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Central Inteligente de Monitoramento



Tendências Segurança Eletrônica

Como funciona a CIM ?

1) Matriz Operacional (Escopo operação) 

2) Solução tecnológica

2) Coleta de dados através dos dispositivos

3) Análise de vídeo e classificação automática dos eventos

4) Verificação dos eventos pelo analista

5) Resolução: procedimento operacional para resolver o evento conforme 

Matriz Operacional

6) Relatórios: rastreamento e registro de todos os passos e procedimentos 

adotados nos eventos
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Tendências Segurança Eletrônica

O que posso monitorar, gerenciar e auditar através da CIM ?

� Sistemas de Segurança (Câmeras, Alarmes, Controle de Acesso e Leitura de 

Placa OCR)

� Sistemas de Detecção e Alarme de Incêndio

� Sistemas de Automação Predial BMS - Building Management System (Ar 

Condicionado, Energia elétrica, Bombas D’Agua, Iluminação, Sonorização)

� Maquinas e equipamentos de linha de produção

� Processos de segurança, manufatura, estoque e logística

� Atendimentos de fornecedores SLA
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Tendências Segurança Eletrônica
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Tendências Segurança Eletrônica
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Vantagens da CIM ?

� Serviço 100% sob medida e focado em eficiência

� Alteração na forma de trabalhar com a segurança

� Absorção do parque instalado

� Unificação de diferentes dispositivos e tecnologias

� Assertividade e confiança nos dados

� Auditoria e Business Intelligence



Tendências Segurança Eletrônica
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Vantagens da CIM ?

� Gestão operacional em tempo real

� Redução de perdas e custos operacionais com infraestrutura e m.o.

� Aumento da segurança e eficiência operacional

� Gestão da segurança mais eficiente



Case TP e C4i – Rede Varejista
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Escopo TP Innovative Solutions: 

Manutenção com SLA 24hs para os sistemas de CFTV IP e Alarme de 40 lojas 

espelhadas pelo Brasil

Escopo C4i:

Monitoramento e Auditoria Remota – Operação abastecimento das 40 lojas

1) Agendamento 

2) Acionamento câmera específica somente no horário agendado

3) Motorista entra em contato pelo interfone



Case TP e C4i – Rede Varejista
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4) Itens da Matriz Operacional verificados remotamente pelas câmeras:

1- Horário

2- Uniforme

3- Comunicação e desativação do alarme

4- Abertura e fechamento da doca

5- Conduta entregador

7- Comunicação do encerramento do processo

8- Ativação do alarme 

5) Monitoramento da segurança (Rondas + disparos CFTV e Alarme)



Case TP e C4i – Rede Varejista
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Resultados

� Implantação de processos organizacionais na operação

� Maior controle e segurança

� 50% de redução de custos operacionais (infraestrutura e m.o.)

� Ganho de eficiência na operação

� Aumento da competitividade



WWW.TPSOLUTIONS.COM.BR



Uma nova forma de gerir o seu negócio: prevenindo perdas, mitigando 
riscos em processos estratégicos e maximizando resultados.

C4i Inteligência Competitiva

www.c4i.com.br
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