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Tecnologia
Com planos de chegar a 60 unidades no Brasil, a Autoglass investe em sistemas de videomonitoramento IP
para manter a segurança dos clientes, monitorar processos e tornar o atendimento cada vez melhor.
por Eduardo Boni

P

resente no Brasil com 44 lojas atualmente, a Autoglass – empresa especializada em serviços automotivos - é uma das que
mais investe em tecnologia, tanto para o dia a dia das oficinas
como para proteção dos clientes e dos funcionários. Com um histórico de serviços que inclui desde a colocação de vidros até reparos
em para-brisas, para-choques e pintura automotiva, a companhia
sentiu necessidade de aumentar o grau de proteção em suas lojas.
Para isso, contratou a integradora MMC Soluções e Tecnologia que
elaborou um novo projeto de videomonitoramento para o grupo.
O primeiro contato da integradora com a Autoglass aconteceu
em 2012, quando a empresa foi escolhida para projetar os sistemas
de videomonitoramento e combate a incêndio no call center localizado na sede do grupo, no estado do Espírito Santo.
“Nesse projeto utilizamos câmeras da Avigilon e sistema de
combate a incêndio da Bosch. Antes da instalação do sistema a
diretoria da Autoglass queria filmar o andamento das obras. Para
essa etapa, criamos um sistema utilizando câmeras da BYCON, especificamente o modelo SAH 3016, para monitorar a construção do
prédio. O sucesso desse projeto abriu as portas para nós dentro
da empresa”, conta Marcelo Harada, diretor de projetos da MMC
Soluções e Tecnologia.

Depois desse primeiro projeto, foi natural que a integradora desse continuidade na ampliação dos sistemas de segurança das lojas,
que até então eram analógicos e não atendiam mais as necessidades tecnológicas a empresa.
“Uma das necessidades do cliente era monitorar o período em
que os veículos passam dentro das lojas e tudo o que acontecia
nesse tempo. Essa foi a forma encontrada para confrontar possíveis queixas dos clientes em relação a danos no veículo enquanto
eles estavam nas oficinas”, conta.
Esse expediente foi adotado nas principais lojas da Autoglass em
São Paulo, como as unidades Pompeia e Avenida dos Bandeirantes.
Nesses locais foram instaladas câmeras IP de alta resolução, com
modelos das marcas Avigilon e BYCON, que estão integradas com
sistemas de VMS Avigilon Center e D-Guard, da Seventh. Nessas
duas lojas, o armazenamento de imagens é local, feito com um
sistema de dois servidores formado por oito Hds de 4 teras, totalizando 32 teras e as imagens são armazenadas durante 120 dias.
“Na unidade da Avenida Bandeirantes nós instalamos 16 câmeras Avigilon de 3 e 5 megapixels e outras 12 unidades da BYCON,
modelos de 6 megapixels. Os projetos começaram em 2013 e
2015, respectivamente”.
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Parceria em todas as lojas
O integrador destaca que a parceria do grupo com a Autoglass se
estendeu para as outras lojas do grupo e se tornou uma troca de
experiências, uma vez que a companhia automotiva mantém uma
equipe própria de manutenção para trabalhar a área tecnológica.
“A MMC foi responsável por treinar essa primeira equipe e nosso trabalho se mantém a cada nova etapa do projeto de segurança.
Nesse momento, estamos atualizando o parque de videomonitoramento da Autoglass. O próximo passo é utilizar soluções analógicas
e TVI da BYCON para as lojas que ficam nos outros estados”.
O projeto de revitalização do sistema analógico vai ser feito de
forma a evitar o descarte de câmeras analógicas do antigo projeto.
Elas serão remanejadas para outras unidades da Autoglass localizadas em regiões mais distantes.
Mário Sérgio Machado, Diretor Comercial da MMC Soluções e
Tecnologia, destaca que 60% das novas instalações já foram concluídas, com a utilização de 800 câmeras. Segundo ele, a partir de
agora começará um novo ciclo.
“Nesse processo vamos utilizar os modelos BYCON 2812 TVI e
minidome 2812 HDTV, com lente varifocal. Esses modelos serão
instalados em locais onde for necessário maior visibilidade e nitidez
de imagens. Parte das câmeras analógicas será remanejada para
outras lojas do grupo”.
O diretor operacional da MMC, Márcio Zanloutti, conta que as
obras nas unidades Pompeia e Bandeirantes aconteceram paralelamente com o funcionamento das lojas, com a instalação de sistemas de detecção de incêndio, cabeamento estruturado, videomonitoramento e alarmes.
“O sistema de incêndio escolhido foi o painel Bosch FPA 5000.
Instalamos esse painel na matriz e na unidade Pompeia. A ideia é
instalar esse sistema em todas as outras lojas. Além disso, estamos instalando o sistema mobile para caminhões. Estamos em processo de homologação desses produtos e a expectativa é instalar
esse sistema em 40 caminhões da frota”.
Ele destaca que o projeto começou com apenas três caminhões
e foi ampliado, com monitoramento feito através de uma central
própria da Autoglass.
“A ideia da diretoria é migrar para o sistema mobile, que permite
agregar gravação das imagens e da rota percorrida pelos veículos.
É um DVR mobile com várias entradas, quatro câmeras acopladas e

Na foto, Fabricio Ferri, diretor de Tecnologia da Informação
e Telecom da Autoglass, ao lado de Marcelo Harada e
Mário Sérgio Machado, da MMC Soluções Integradas

Todos os funcionários
da empresa passam por
um treinamento especial
no Centro Corporativo
Educacional da Autoglass

As câmeras da
Bycon estão
presentes no
monitoramento
de todos os
ambientes
da loja
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um localizador GPS, além do 3G. Na Autoglass ele faz uma gravação local no DVR e replicando para um servidor storage remoto.
Nos próximos meses esse sistema estará em toda a frota”, conta.
O integrador também destaca a parceria constante de todas as
empresas envolvidas no projeto.
“Tivemos apoio direto da Bosch, sem contar com distribuidores.
Ela participou ativamente do projeto, com todo o suporte. Outro
parceiro importante foi o Grupo Policom, que forneceu as câmeras
da Avigilon e nos deu apoio essencial para esse projeto”.
Projeto de fôlego
Os integradores são unânimes em ressaltar que o projeto é muito
amplo e as possibilidades de novas atualizações constantes, uma
vez que os proprietários têm grande preocupação com tecnologia e
fazem questão de estar a par dos últimos lançamentos.

Detalhe das câmeras na unidade
Autoglass da Avenida Pompeia

Loja une tecnologia e pronto atendimento
Entrar em uma das lojas Autoglass é uma experiência diferenciada. A reportagem da Digital Security teve a oportunidade
de visitar a unidade Pompeia, em São Paulo e sentiu isso ao
vivo. No pátio, cerca de dez carros estão estacionados na oficina. Mas essa é apenas parte da demanda do dia a dia, que em
geral pode chegar a 50 ou 60 veículos atendidos por dia.
Entre os serviços oferecidos nas unidades da empresa estão: polimento de faróis, higienização de ar condicionado, aplicação de película de proteção solar e de proteção de segurança,
SRA (Sistema de Reparo de Arranhões), reparo de para-brisas,
troca de faróis, lanternas e lâmpadas entre outros.
Apesar de ser um centro automotivo, nem de longe lembra

Toda a área de estoque é monitorada
por câmeras com tecnologia IP

um deles. Tudo é absolutamente limpo e organizado. Ali, enquanto funcionários especializados trabalham para retirar um
para-brisa, um retrovisor ou no polimento de um veículo, os
proprietários podem esperar, confortavelmente na sala ao lado.
“Os trabalhos têm duração variada. A reposição de um
para-brisas, por exemplo, leva de três a quatro horas, além
do tempo para a colagem. Outros serviços como troca de
farol e espelhos retrovisores são mais rápidos”, conta um dos
encarregados da loja.
Todos os funcionários da companhia passam por um período de aprendizado no Centro Corporativo Educacional da Autoglass, que fica no Espírito Santo para aprender todas as técnicas e procedimentos que são utilizados dentro das unidades
em todo o país.
Também é possível notar a presença das dezenas de câmeras espalhadas por todo o ambiente, desde a oficina em si até a
área de estoque e armazenamento. O posicionamento das câmeras foi feito de maneira a monitorar os veículos durante todo
o período em que estão nas lojas, desde o momento da entrada
até a saída . Além disso, a movimentação interna das pessoas
nos balcões, caixas e nas áreas de estoque é filmada.
“Todas as câmeras são posicionadas de forma estratégica
de modo a fornecer o melhor ângulo de visão para quem está
fazendo o monitoramento. A ideia é obter imagens de alta qualidade para, no caso de alguma reclamação, poder contar com
uma prova. Além disso, o sistema atua também como uma forma de monitoramento dos funcionários que devem obedecer
as normas de funcionamento da loja e também de segurança
dentro do estabelecimento”.
Outras áreas além da oficina, como os estoques também contam com videomonitoramento e são especialmente projetados
para evitar acidentes, com protetores especais que impedem
que os vidros quebrem durante a movimentação dentro da loja.
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O primeiro datacenter da Autoglass foi construído em caráter
provisório, mas é completo, com todos os sistemas de telefonia,
armazenamento de dados e servidores, além do sistema de combate a incêndio da Bosch.
“Esse projeto já tem quatro anos e tem tudo para continuar se
expandindo. A parceria é muito importante para nós e, conforme as
lojas forem ampliadas, nosso trabalho continua. A Autoglass é muito maior do que uma loja de reparos e o ramo de atividades é mais
amplo. E, mais do que isso, a tecnologia está muito presente no
grupo, com grandes investimentos em TI e criação de datacenters
para atender a demanda de negócios do Brasil todo”.

Detalhe do sistema de alarmes, o
painel FPA 5000 da Bosch

Entre os desafios enfrentados pelos integradores estão o prazo
de entrega de produtos e os preços, que são diretamente influenciados pela cotação do dólar.
“Como esse projeto não é dos mais comuns no Brasil, temos
que utilizar produtos que vêm de fora do país. Dessa forma, estamos sujeitos a atrasos e a burocracia ligada à logística de importação. Por isso, o apoio de nossos parceiros comerciais é essencial
para tocar em frente esse projeto”, destacou.
Cabeamento estruturado e projeto piloto
Desde o primeiro projeto desenvolvido pela MMC, a empresa aposta na parceria com a Commscope para desenvolver o projeto de

Na área de estoque, o videomonitoramento
também está presente

cabeamento. Para todos os projetos são utilizados o cabo Uniprise
CAT 6, que também foi fornecido pelo Grupo Policom.
“Desde o primeiro call center, montado em 2012, essa parceria
entre a Autoglass e o Grupo Policom elegeu esse produto. O que
fazemos é discutir o projeto de forma ampla, inclusive com a equipe
de engenharia da Autoglass”, ressalta
Além de todas as inovações tecnológicas da Autoglass, está em
estudo um plano piloto que tem como objetivo reduzir ao máximo
as perdas da empresa causadas por danos dentro das lojas.
“A ideia é utilizar sistemas de análise de vídeo para mapear todo
o veículo, a partir da placa do veículo. As imagens do veículo são
vinculadas à placa e as imagens são salvas separadamente. Se houver algum tipo de reclamação sobre danos é possível fazer todo o
acompanhamento através do vídeo. Dessa forma
a empresa tem uma prova contra qualquer tipo de
ação”, conta.
Márcio lembra que o projeto da Autoglass nas
lojas Pompeia e Bandeirantes envolveu duas equipes, com quatro pessoas no total, que fizeram
montagem do infraestrutura e ativação do sistema.
“Na loja da Pompeia o trabalho de instalação levou um total de cinco meses. Durante a execução
do projeto fizemos vistoria e acompanhamos todo o
processo. Com os sistemas que instalamos toda a
loja está protegida e a qualidade de imagens do novo
sistema de CFTV é excelente e permite o detalhamento de imagens quando necessário”.

No detalhe, um peça
pronta para ser instalada
em um veículo
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Os integradores fazem questão de ressaltar o respaldo e o apoio
que recebem da Autoglass em cada nova fase do projeto.
“Estamos presentes em todos os momentos das obras. Tudo foi
feito com objetivo de levar o melhor para a Autoglass e atendê-los
em qualquer ocasião. A parceria forte que surgiu entre as empresas
foi o melhor fruto que esse projeto nos proporcionou”, finaliza Harada.
Para a BYCON é um privilégio ter sido a marca escolhida
para este projeto. É satisfatório para nós trabalhar com companhias como a Autoglass que investem em segurança com

O reparo de vidros automotivos é uma
das especialidades da Autoglass

alta tecnologia sempre buscando estar atualizada. Dessa forma, permite que a BYCON apresente a solução adequada que
garante a proteção das suas lojas. A importância de parceiros
como a integradora MMC Soluções e Tecnologia, e o cliente final Autoglass, nos dá a responsabilidade de sempre oferecer as
melhores tecnologias ao mercado”, afirma Caio Monte Claudio,
Gerente Comercial da BYCON. DS

Tecnologia e qualidade alavancam crescimento da rede
As lojas da Autoglass estão espalhadas por todo o país e, cada
vez mais presentes no cotidiano das grandes cidades. Conforme
lembra Fabricio Ferri, diretor de tecnologia da Informação e Telecom da Autoglass, o conceito da rede tem como base a qualidade
de serviços prestados aos clientes. “Dentro dessas ações estão
melhorias de processos, implantação de 5s são realizados nas
unidades com o objetivo de garantir qualidade total e agilidade no
atendimento aos clientes”, destaca Fabricio Ferri.
O executivo adianta que os planos de crescimento vão continuar em 2016, com a previsão de inaugurar oito lojas. Além
disso, algumas unidades vão mudar de endereço para passar a
oferecer melhor atendimento aos clientes.
“Todas as novas unidades estão recebendo um sistema de
segurança mais avançado. Para as lojas de maior porte, o videomonitoramento será feito com câmeras de tecnologia IP e
nas unidades menores optamos por câmeras analógicas com
imagens de alta definição”
Para que essa filosofia fosse colocada em prática na empresa, a parceria com a MMC e a Bycon foi essencial e atendeu
plenamente as nossas necessidades.
“Estamos muito satisfeitos com a qualidade das imagens.
Com os sistemas que temos hoje nas unidades da Autoglass
conseguimos resolver algumas situações de furto e reclama-
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Fabricio Ferri, da Autgoglass: parceria
tecnológica impulsionando novos negócios

ções infundadas dos clientes. Além disso, o sistema nos permite avaliar o desempenho dos funcionários nas unidades de
forma remota”.

