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Jorge Nelton Freitas
Empresário

“É uma boa opção 
para quem mora 

em locais de risco"

Segurança por Scanner Fotográfico
SiStema atende aS exigênciaS da Receita FedeRal BRaSileiRa

Vigilância

Tony Santos 
especial para o JC

Há 13 anos no mercado, 
a empresa Vídeo Segu-
rança Eletrônica trouxe 
para Manaus um novo 

conceito em monitoramento, o 
ICR (Reconhecimento Inteligente 
de Caracteres), que grava as ações 
por meio de potentes câmeras, 
capazes de identificar de forma 
automática, sem intervenção 
humana, as placas dos veículos, 
contêineres e transformar as ima-
gens de caracteres em dados. O 
sistema, usado na Europa e EUA, 
é totalmente digital, com arma-
zenamento em HD e gravação 
com no mínimo trinta quadros 
por segundo. Atendendo as exi-
gências da Receita Federal Bra-
sileira, oferece total segurança, 
eliminando a possibilidade de 
erros ou fraudes.

De acordo com o empresário 
Jorge Nelton Freitas, o ICR per-
mite a sincronia com o software, 
atualizando o banco de dados da 
empresa e da Receita. “Toda carga 
que circula no porto, seja entrada 
ou saída, não precisa mais passar 
por um fiscal para fazer ano-
tações. Quando os contêineres 
passam pelos ‘gates’ (portais ou 
portarias) as imagens são cap-
turadas pelo sistema eletrônico, 

Sistema de segurança totalmente digitalizado elimina posibilidade de erros e fraudes 

que reconhece os caracteres exis-
tentes e os transforma em dados”, 
explica. Entre as principais carac-
terísticas do ICR está o reconhe-
cimento de contêineres e placas; 
a classificação de cargas perigo-
sas; gerenciamento remoto de 
“gates”; relatórios diários, men-
sais, customizáveis e informa-
ções sobre usuários; facilidade de 

integração com outros sistemas, 
com captura e armazenamento 
de imagens; o auto-ajuste de dia 
ou de noite e em qualquer situ-
ação climática; a integração no 
controle de cancelas, semáforos 
e displays, além de ser integrado 
com várias plataformas, como 
Linux, Windows, Oracle, MySql, 
SqlServer, entre outros.

Segundo Freitas, qualquer em-
presa que trabalhe com impor-
tação ou exportação com uso de 
contêineres pode se beneficiar 
da nova tecnologia. Toda a ins-
talação é feita exclusivamente 
pela Vídeo Segurança Eletrô-
nica. “Entre os clientes que já 
instalaram o poderoso sistema 
está o Porto Chibatão, a Reman 

e outras empresas que precisam 
do controle da RFB. Entretanto, 
qualquer entidade que precise 
de um sistema de controle do 
movimento de cargas pode usar o 
novo sistema, aumentando a se-
gurança e agilizando o processo. 
Os custos podem ir de R$ 200 mil 
a R$ 400 mil (por cada portaria), 
todas interligadas, que efetuam 
a leitura mais de uma vez em 
segundos, eliminando quaisquer 
erros”, diz.

 Segurança residencial versus 
empresarial

Com as novas tecnologias, di-
versos sistemas de segurança 
chegaram ao mercado amazo-
nense. De acordo com Freitas, 

os mais vendidos são os “Kits de 
Segurança”, formado por qua-
tro câmeras básicas e softwares, 
que chegam a custar de um a 
R$ 3 mil. Esses sistemas de câ-
meras mais simples, chamados 
de ‘Stand Alone’, não são reco-
mendados para grandes empre-
sas. “Hoje, até as cercas elétricas 
evoluíram. Antes eram com qui-
nhentos milímetros de bitola, as 
atuais são bem mais robustas, 
também conhecidas como super-
cercas. Essas sim são indicadas 
para grandes terrenos, condo-
mínios e empresas. Até porque 
os equipamentos ficam ligados 
24 horas, sem interrupção, até 
mesmo durante a manutenção”, 
conclui.
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POR dentRO
DICAS DE SEGURANÇA

Para quem deseja melhorar a segurança residencial, segundo 
Freitas, a primeira providência a ser feita é instalar um sistema de se-
gurança, mesmo que seja um kit simples, residencial ou empresarial. 
“É uma boa opção para quem mora em locais de risco, pois antes de 
sair de casa, é possível verificar se tem algum movimento estranho 
na área externa”. “Outra dica, é instalar câmeras nas áreas internas 
e no quintal, pois muitos se preocupam somente com a frente da 
casa, quando na verdade, o correto é ter uma visualização completa 
de todos os ângulos do terreno”, diz. E finalmente, procure contratar 
um projeto de segurança numa empresa especializada, com direito 
a manutenção periódica, para assim evitar surpresas.


