


A PROIMAGE BRASIL® iniciou suas atividades no Brasil em 2011, buscando
novos mercados e parceiros que desenvolvem produtos de qualidade.

Somos atuantes na área de processamento de imagens e provemos soluções
em tecnologia, atendendo a todos os 27 estados no território nacional.

PROIMAGE BRASIL®, Gestão de vídeo em CFTV-IP.



Shoppings Residências BancosMineradorasEmpresas

Indústrias Centros LogísticosEstacionamentos Avenidas

Comércios Data CentersAeroportos Universidades 

Atuamos nos mais diversos ambientes oferecendo um
monitoramento eficiente, avançado e seguro.
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TRATAMENTO DE IMAGEM



CÂMERA IP VS ANALÓGICA

“Pode oferecer mais economia na hora de projetar a sua 
solução de segurança. Pois uma câmera IP pode substituir até 4 câmeras

analógicas em um mesmo ambiente.”                



Reconhecimento Facial

Reconhecimento da Placa 

Full HD

RECONHECIMENTO VS MONITORAMENTO

VGA



100 pix/ft
328 pix/m

75 pix/ft
246 pix/m

50 pix/ft
164 pix/m

40 pix/ft
131 pix/m

30 pix/ft
98 pix/m

20 pix/ft
67 pix/m

CONCEITO PIXEL POR METRO
RECONHECIMENTO X MONITORAMENTO



CASES DE SUCESSO



DEMANDA: Atender as normas de segurança pública de vídeo vigilância e de segurança da informação
estabelecidas pela Codemig para redução de pequenos furtos e gestão de processos. O BRT

que é o órgão municipal responsável pelo controle de todos os corredores de acesso expresso
na capital mineira em Belo Horizonte, MG.

SOLUÇÃO: CCO (CENTRO DE COMANDO E OPERAÇÃO) com interação 24/7 e 05 postos de trabalho com
patrulha eletrônica para mitigação de riscos. Instaladas 400 unidades de Bullets e 300 unidades de Domes com

resolução FULL HD atendendo o objetivo de capturar todas as imagens de acesso entorno e audiências. Imagens
armazenadas em servidor de dados dedicado.

MOVE BH



DEMANDA: Atender as normas de segurança pública de vídeo vigilância e de segurança da informação
estabelecidas pela Codemig, responsável pela rodoviária da capital mineira em Belo Horizonte-MG. O projeto

foi feito para a redução de pequenos furtos e gestão de processos de todos envolvidos na segurança patrimonial.

SOLUÇÃO: CCO (CENTRO DE COMANDO E OPERAÇÃO) com interação 24/7 e 04 postos de trabalho com
patrulha eletrônica para mitigação de riscos. Feita a integração de 202 câmeras IP do modelo PROI-0504 PoE + PROI-0501 PoE + PTZ

o sistema foi com o intuito de mitigar riscos(segurança do local e segurança do trabalho, analise de OCR de placas, contagem de pessoas
para embarque nos terminais para estáticas). O sistema implantado foi o PROI-CMSVMS Enterprise

com redundância nas versões Ultimate.

RODOVIÁRIA BH



DEMANDA: O CBTU que é o órgão federal responsável pelo controle de todos os trens
do Brasil fez  o projeto de CFTV na capital mineira em Belo Horizonte, MG. O projeto feito para evitar acidentes

nas plataformas no momento de embarque e desembarque de passageiros.

SOLUÇÃO: CCO (CENTRO DE COMANDO E OPERAÇÃO) com interação 24/7 e 04 postos de trabalho com patrulha
eletrônica. Feita a integração de 156 unidades de câmeras do modelo PROI-0810 PoE e PROI-0504. PoE.

Com transmissão das imagens para 50 unidades telas nas cabines para acompanhar tudo que ocorre
nas estações a 100 metros de distância antes da chegada ou partida.

METRÔ BH



DEMANDA: Atender as normas de segurança privada de vídeo vigilância e de segurança da
informação estabelecidas pelo Café 3 Corações. Sistemas de circuito fechado de televisão nas unidades de

Santa Luzia-MG, Fortaleza-CE e Manaus-AM.

SOLUÇÃO: Foram instaladas 400 unidades de Bullets e 40 unidades de Speed Domes com resolução FULL HD
atendendo o objetivo de capturar todas as imagens de acesso entorno e audiências com inteligência embarcada.

Imagens armazenadas em servidor de dados dedicado

FABRICA CAFÉ 3 CORAÇÕES



DEMANDA: Atender as normas de segurança pública de vídeo vigilância e de segurança da
informação estabelecidas pelo tribunal de justiça. O projeto foi feito a gestão de processos de todos envolvidos na

segurança patrimonial e segurança do local.

SOLUÇÃO: CCO (CENTRO DE COMANDO E OPERAÇÃO) com interação 24/7 e 03 postos de trabalho
com patrulha eletrônica para mitigação de riscos em 98 comarcas sediadas em diversas cidades do estadode Minas Gerais.

Instaladas 20 unidades de Speed Domes, 1550 unidades de Bullets e 2300 unidades de Domes com resolução FULL HD atendendo
o objetivo de capturar todas as imagens de acesso entorno e audiências. Imagens armazenadas em servidor de dados dedicado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (MG)





VAMOS FECHAR ESSA
PARCERIA?

+55 (31) 2512 - 2550

comercial01@proimagebrasil.com.br

Proimage Brasil

www.proimagebrasil.com.br

Proimage Brasil

Proimage Brasil

@proimagebrasil


