
Segurança

Sua segurança virtual
SoluçõeS



Nossa solução

A Cawamo propõe outro modo de lidar com a 
segurança. Oferecemos soluções de vigilância 
ponta a ponta para pequenas e médias empresas 
e também para uso doméstico. Tudo baseado em 
uma combinação de inteligência humana e artificial. 
O serviço é pensado para auxiliar na guarda 
interna e ao redor de qualquer propriedade. 
A aplicação da tecnologia reduz o número 
de falsos alertas para otimizar o tempo, 
priorizando a prevenção.

A solução Cawamo é a mais eficiente 
e responsiva do mercado como tecnologia de 
vigilância. A alta performance das ferramentas de 
análise sobre o vídeo é construída sobre a última 
geração de inteligência artificial, oferecendo análises 
e muitas possiblidades de monitoração.

Transformando a segurança com inteligência Artificial

A Cawamo utiliza AI para detectar anomalias em 
uma determinada área e provê um alerta imediato 
aos proprietários por meio de App exclusivo. Todos os 
alertas são entregues com as informações de cada 

evento, incluindo imagens e pré-alertas para que 
uma medida seja tomada para proteger o 

local, no caso de roubo, imediatamente.

Proteja sua propriedade a qualquer 
hora e em qualquer lugar. Onde há um 

banco, uma joalheria, uma estação de 
petróleo ou um complexo empresarial 

remoto propenso a roubo, qualquer 
ameaça é imediatamente identificada pela 

tecnologia Cawamo.



Por que a Cawamo é especial? 

Confiabilidade
Elimine falsos alertas

Custo-benefíCio
Um modelo comercial flexível e competitivo  
para controle de gastos mensais

uso de novas Câmeras ou as já existentes
Nossas soluções são pensadas para  
qualquer sistema de segurança já instalado  
ou um completamente novo

baCkup em nuvem
Todos os alertas, inclusive em vídeo,  
são gravados e podem ser acessados  
em backup em ambiente virtual

A filosofia da Cawamo é continuar se aprimorando para oferecer um pacote perfeito de serviços. 
Com quase 100% de satisfação dos clientes atendidos, só podemos entregar o melhor:

real time
Alertas imediatos diretos ao smartphone ou  
desktop com opção de talkback

ConeCtividade efiCiente
Desenvolvido para operar mesmo com  
baixa conectividade, com capacidades  
variáveis de internet

interfaCe amigável
Interface simples e intuitiva.  
Reação rápida a eventos de segurança

ClassifiCação distinta de eventos
Nosso sistema único de identificação inclui  
alertas de roubo, fumaça e incêndio, etc.



Serviços disponíveis

• deteCção de pessoas
Nossa avançada análise de 
vídeo pode identificar e alertar 
movimentos em locais não 
habitados e até mesmo detectar 
movimento no perímetro local.

Serviços confiáveis de segurança baseados em inteligência artificial que podem ser conectados a 
qualquer equipamento de segurança existente, criando um sistema de alerta preciso, em real time. 
Nossa solução de ótimo custo-benefício é fácil de instalar e operar. usando nosso sistema único de 
classificação, reduzimos os alarmes falsos.

• deteCção de veíCulos
Um veículo desconhecido 
estacionado em uma zona 
específica por um determinado 
período de tempo. Em apenas 
alguns segundos, é possível ajustar 
áreas e alterar o limite de tempo.

• áreas de 
estaCionamento restritas
Quando um veículo entra em 
uma área de estacionamento 
restrito e permanece um tempo 
acima do permitido, um alerta é 
enviado para a segurança, que 
pode decidir como agir. Esse 
tipo de alerta é útil em saídas 
de emergência de hospitais e 
entradas de hotéis, com alta 
movimentação de veículos.



• alerta de roubo
Se alguém usando uma 
máscara ou capacete que 
cubra seu rosto entrar em 
uma área de segurança, 
um alerta é enviado 
ao controle central. A 
pessoa responsável pode 
decidir como agir ou 
alertar as autoridades. 
Essa ferramenta tem 
sido usada por bancos, 
joalherias, caixas 24h, 
bases policiais, etc.

• adulteração  
de Câmeras
Uma atividade suspeita pode 
incluir a remoção de câmeras, 
a desconexão ou mesmo a 
cobertura suas lentes. Quando 
alguém muda a câmera de 
lugar ou a cobre, um alerta 
importante é ativado.

• deteCção de 
aglomeração
A plataforma de inteligência 
artificial da Cawamo pode 
ajudar em tempos de Covid-19, 
ajudando a detectar e 
monitorar aglomerações em 
áreas públicas.

• deteCção de  
fumaça e inCêndio
Lançamos uma versão inicial de 
ferramenta para detecção de fumaça 
e incêndio por meio de câmeras de 
segurança. Atualmente pode ser 
oferecida para demonstração e 
projetos-piloto com uma plataforma 
bem customizada. O sistema está em 
fase de desenvolvimento, aprimorando 
a precisão de detecção usando câmeras 
de clientes da Cawamo.



• alertas externos
A solução de análise de vídeo 
da Cawamo pode ajudar 
diferentes setores como 
varejo, estações de petróleo, 
condomínios comerciais ou 
residenciais. A plataforma 
Cawamo oferece uma ampla 
conectividade com devices 
externos. Combinamos o uso 
de nossos equipamentos e 
soluções, como sistemas 
de alarme para portas e 
portões, sensores e muito 
mais. Simplesmente 
ativando um dispositivo 
de retransmissão, você 
pode criar uma solução 
multifacetada e implementar 
alertas que são ativados por 
sistemas externos na mesma 
interface.

• áreas de interesse
Ferramentas de acesso e 
planejamento permitem 
definir a área de interesse 
a ser monitorada em 
poucos minutos. Suprima 
ou minimize uma área 
específica na tela, 
delimitando com linhas 
vermelhas, e salve a 
seleção desejada. 

• agende sua monitoração
Com a ferramenta de agendamento, você pode 
determinar períodos de tempo ilimitados de 
monitoração de acordo com sua necessidade.

• notifiCação de alertas
Os alertas são enviados aos usuários via push 
ao smartphone registrado. Um vídeo curto com 
cenas antes do evento detectado, o evento em si 
e segundos depois do ocorrido são transmitidos. 
As notificações de alerta incluem imagens. 
É possível monitorar em desktop, usando um 
browser com alertas sonoros a cada notificação.


