Estudo de caso

Uma questão de tempo.
Em apenas três meses, Município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul,
experimenta uma redução na ocorrência de crimes com instalação
de sistema de videomonitoramento da Axis.
Organização:
Polícia Militar de Mato
Grosso do Sul e Prefeitura
de Três Lagoas
Localização:
Três Lagoas, MS, Brasil
Segmento industrial:
Vigilância Urbana
Aplicação:
Segurança
Parceiro(s) Axis:
Netware, Digifort

Missão
Economias emergentes têm enfrentado um desafio
em comum. O desenvolvimento e progresso trazem
investimento de empresas e instalação de fábricas, que
por um lado geram empregos, mas por outro aumentam
a violência. Esse foi o cenário em Três Lagoas, com a
transformação da cidade, que tinha como principal
atividade econômica a pecuária até o início dos anos
2000, em um novo polo industrial. Com disso, aumentaram os problemas com o tráfico de drogas e homicídios.

Solução
A Polícia Militar, então, em parceria com a Prefeitura,
visando a aumentar a segurança pública e o impacto
social, inaugurou a Central de Operações e Videomonitoramento da PM. Foram instaladas vinte e nove câmeras
dos modelos AXIS Q6042-E, um Dome PTZ avançado
para ambientes externos e desempenho de pan/tilt rápido
e preciso para cobrir uma área ampla, e seis câmeras
AXIS P1354-E, a maioria localizada na área central, onde
mais acontecem casos de roubos, furtos e vandalismo.

As imagens são geridas pela Digifort, parceira da Axis,
num projeto desenvolvido e executado pela integradora
Netware.

Resultado
As câmeras instaladas têm sido uma grande contribuição
no combate à violência e no aumento da sensação
de segurança pública. A Central de Operações e Vídeomonitoramento permite que ações sejam tomadas
rapidamente diante de situações e pessoas suspeitas.
Além disso, a presença das câmeras, que foi amplamente
noticiada na região, inibe a ação de criminosos.

Primeira etapa

“ O videomonitoramento é uma ferramenta formidável, muito importante
principalmente para a prevenção e inibição de criminosos em potencial.
Assim surgiu a escolha pelas câmeras da Axis, qualidade e preço, um
conjunto de vantagens.”
Tenente Coronel Wilson Sérgio Monari, Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

Boom de novos moradores
Com a instalação de diversas novas fábricas, a cidade de
Três Lagoas presenciou a chegada de novos moradores.
Com uma posição estratégica, perto de São Paulo, hoje
ela ocupa o terceiro lugar no Estado em número de
investimentos industriais, e podendo alcançar o segundo lugar em breve. A preocupação era o que isso poderia
acarretar à população e ao meio ambiente. Daí, surgiu a
necessidade da implantação de um projeto inovador e
com tecnologia de ponta, que fortalecesse a segurança.
O integrador Netware, parceiro da Axis, que possui
vasta experiência com a implantação de sistemas de
videomonitoramento, assumiu uma responsabilidade
dupla: “Tivemos um grande desafio em implantar toda
infraestrutura de rede wireless e câmeras Axis atendendo
os principais pontos de acesso da cidade de Três Lagoas
com videomonitoramento 24hs, contando com imagens
de alta definição em tempo real. Simultaneamente,
entregamos o novo Centro de Atendimento de Emergência
190 da PMMS com call center e sistema de gravação de
chamadas de última geração”, conta Ricardo Jeronymo,
diretor da Netware.
Já para o Tenente Coronel Wilson Sérgio Monari, os
maiores desafios foram o desconhecimento do sistema
e a falta de profissionais para fazer o projeto seguir em
frente. Mas depois de entrar em contato com empresas
como a Netware, Digifort e Axis, foram esclarecidas
dúvidas e os planos ficaram mais claros. Além da
instalação das câmeras, foi criada toda uma estrutura
wireless para transmitir as imagens geradas pelas
câmeras.

Além de investir em tecnologias de segurança, mais
policiais foram incorporados após um curso de formação. Esse novo contingente de agentes de segurança,
aliado a um projeto moderno e arrojado, resultou em
uma queda substancial nas taxas de criminalidade.
Segundo o Coronel Monari, nos três meses seguintes à
instalação, houve uma diminuição de 33,8 % no número
de roubos, de 10, 4% no número de furtos e 50% no
número de homicídios dolosos.
Na área central, onde estão alocadas a maioria das
câmeras, a taxa de roubos caiu 65% e de furtos caiu
37%. Nessa mesma região, as câmeras ajudaram a
reduzir os casos de vandalismo, que eram comuns, e
também a combater o tráfico de drogas. Numa dessas
ações, por exemplo, a Polícia Federal, em conjunto com
a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul e Polícia
Rodoviária Federal, apreenderam e incineraram quase 6
toneladas de drogas, mostrando o comprometimento
das forças policiais em combater o tráfico de drogas em
Três Lagoas.
“Ficamos muito satisfeitos em superar as expectativas
do cliente”, completa Ricardo Jeronymo, da Netware.
“Sem sombra de dúvidas, grande parte deste sucesso é
devido ao trabalho e competência de nossos profissionais e da excepcional parceria com fabricantes como a
Axis, que contam com produtos de tecnologia inovadora e de alta performance em nível mundial”.
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