
Carros identificados são bem-vindos.
Veículos que entram no Perini Business Park, o maior condomínio multissetorial 
do Brasil, têm suas placas reconhecidas por câmeras Axis Communications.

Estudo de caso

Organização:
Perini Business Park

Localização:
Joinville, Brasil

Segmento industrial:
Condomínio Empresarial

Aplicação:
Segurança patrimonial por 
gerenciamento remoto e 
análise de dados

Parceiro(s) Axis:
Traders Service

Missão
Ocupando uma área de 2,8 milhões de metros quadrados, 
por onde passam, em média, dez mil pessoas por dia, 
entre funcionários, clientes, parceiros e fornecedores, o 
Perini Business Park, localizado em Joinville (SC), é o 
maior condomínio multissetorial do País. Toda a área 
externa das mais de 150 empresas ali instaladas 
precisava ser monitorada de perto e com alta qualidade.

Solução
As primeiras câmeras Axis Communications a serem  
instaladas no condomínio foram seis câmeras dos  
modelos AXIS 207, AXIS 233D e AXIS M1011. Anos  
depois, decidiu-se ampliar o nível de segurança patri-
monial, e o condomínio buscou modelos mais modernos 
no mercado, com qualidade superior de imagem, maior  
durabilidade e custo-benefício atrativo, para otimizar o 
trabalho da equipe de vigilância.

Depois de uma pesquisa minuciosa entre os possíveis 
fornecedores e também na internet, a equipe de Tecno-
logia do condomínio optou por continuar usando os 
equipamentos da Axis. Para isso, contou com a ajuda da 
Traders Service, parceira da Axis.

Resultado
Com as primeiras expectativas atendidas, foi desenvol-
vido um projeto para instalação de cancelas na entrada 
do condomínio, nas quais são usadas câmeras da Axis 
capazes de fazer a leitura e o reconhecimento das  
placas dos veículos dos funcionários do Perini Business 
Park. 
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“  Com as novas câmeras, conseguimos resolver situações que talvez não 
fossem percebidas se contássemos apenas com o olhar humano, além 
de um conjunto de informações relevantes para nosso controle, como 
os horários de entrada e saída das pessoas. São detalhes que o olho 
humano não nos garante com total segurança.” 
 Juary Dario Vasconcellos, síndico do Perini Business Park.

www.axis.com

Novos equipamentos
Diante da necessidade de modernizar o sistema de  
videomonitoramento do Perini Business Park, os primei-
ros testes foram feitos com a compra de duas câmeras 
AXIS P5532-E, indicada pela Traders Service. O objetivo 
era verificar a qualidade das imagens e testar a durabi-
lidade dos equipamentos, de modo que fosse reduzida a 
necessidade de manutenção. Depois de constatados  
esses requisitos, o condomínio deu início à aquisição de 
outros modelos para dar continuidade ao projeto.

O condomínio complementou seu sistema com 16  
câmeras Axis, englobando quatro modelos, para atender 
a necessidades diversas. O projeto é composto de três 
câmeras AXIS P5532-E e uma AXIS Q1602-E, e duas 
AXIS Q6032-E para áreas maiores. Para uso nas cance-
las, foram compradas dez AXIS Q1615-E, fazendo a  
leitura e o reconhecimento das placas dos veículos. Esse 
modelo, com resolução Full HD, permite a correção da 
imagem por meio da tecnologia WDR (Wide Dynamic 
Range) com captura forense.

“A escolha da marca Axis foi uma excelente opção, já 
que a nossa área é bem grande e a Axis nos atende em 
todo o parque. Temos uma melhor visibilidade, podemos 
monitorar o trânsito e as câmeras têm resposta rápida”, 
diz Jonas Tilp, diretor comercial do Perini Business Park. 

Todas as imagens - armazenadas no próprio condomínio 
- são monitoradas, em tempo real, 24h por dia.

Vigilância total
A ampliação das câmeras Axis trouxe benefícios imedia-
tos. Elas permitiram ter uma noção completa de tudo o 
que está ocorrendo nas dependências do condomínio, 
possibilitando que a equipe de segurança tome as  
devidas providências no menor tempo possível, caso 
ocorra algum sinistro.


