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+13.000 +1.400

173 +10.000

+6.000

42 P&D

* Data source: 2017 IHS World Wide Video 
Surveillance Market Share Ranking

Colaboradores Patentes 
Arquivadas

Parceiros de 
Negócios 

Garantia
Até 5 anos de 
garantia*

Investimento de  
+10% da receita 
em P&D.

Engenheiros de Pesquisa & 
Desenvolvimento

Escritórios pelo 
mundo

Subsidiárias no 
Exterior

40%
Crescimento médio por ano em 
vendas. Em 2017, o faturamento 
foi de 2.9 Bilhões de dólares

+12 milhões
Câmeras vendidas por ano 
para mais de 180 países

+1.200
Projetos brasileiros realizados 
para empresas públicas e 
privadas
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A multinacional Dahua Technology, fundada em 2001, é uma das principais marcas de soluções inteligentes no setor 

de videomonitoramento no mundo. A empresa, com a sua visão disruptiva, está sempre empenhada em fornecer 

produtos e soluções com a melhor qualidade e as mais recentes tecnologias para permitir que os usuários finais 

executem seus negócios com sucesso. Atualmente, o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Dahua Technology 

conta com mais de 6.000 engenheiros especialistas e profissionais técnicos, trabalhando com tecnologias de ponta e 

integrando em sua linha de produtos, novos recursos baseados em Inteligência Artificial, IoT, Cloud Services e 

Cibersegurança, que permitem a entrega de soluções de segurança end-to-end, para as mais diversas verticais de 

negócio, desde sistemas mais simples até os mais complexos.
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Inovação é um dos principais valores da Dahua Technology.          

As avançadas inovações tecnológicas e as principais 

capacidades técnicas são o resultado de um investimento 

sustentado e de uma excelente equipe de engenharia. A Dahua 

Technology investe mais de 10% da receita anual de vendas em 

P&D.

Nos últimos anos a empresa criou 4 institutos de pesquisa, 

incluindo 3 institutos fundamentais focados em tecnologia de 

chips, AI, Big Data e Video Cloud, além de um instituto de 

aplicativos avançado. Os institutos são qualificados como uma 

estação nacional de pesquisa pós-doutorado e centro de 

tecnologia em seus respectivos países. Um laboratório de 

pesquisa conjunto foi criado em cooperação com parceiros 

tecnológicos, incluindo ADI, TI e ALTERA.

AI
Estruturação de vídeo, 
reconhecimento facial 

e reconhecimento 
veicular BIG DATA

Sistema de avaliação 
facial/veicular de 

dados
PROCESSAMENTO DE SINAL 

TECNOLOGIA DE CHIP 

Configurações de parâmetros 
de imagens inteligentes, alta 

resolução, tecnologia ISP, 
codificação inteligente, 

coleção de som direcional, 
reconhecimento e aplicativos.

Chip controlador com 
tecnologia 

nanométrica, chips 
transceptor SoC 

SISTEMA OPERACIONAL

TECNOLOGIA ÓPTICA

Chip controlador 
com tecnologia 

nanométrica, chips 
transceptor SoC 

Design de lente 
óptica e 

estabilizador de 
imagem óptico.

STORAGE
Sistema de arquivo de 
vigilância profissional: 

SRAID technology

SUPORTE
Rede de Distribuidores 
com Suporte Técnico

PARCERIAS
Parceria  com a INTEL 

no desenvolvimento de 
novos produtos



Soluções por Setor
Alta tecnologia em videomonitoramento e total integração
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Atenda aos requisitos de segurança 
em aeroportos mantendo os 
passageiros e colaboradores 

seguros 

Aeroportos

Proteja as instituições contra 
criminosos que tentam roubar 

agências e clientes

Bancos & Finanças

A segurança é o principal 
diferencial de uma cidade próspera

Cidades Seguras

Pequenas creches, escolas ou 
universidades podem oferecer um 
ambiente seguro para os alunos e 

assim garantir a satisfação para pais 
e mães

Educação

Tenha um ambiente monitorado e 
ofereça segurança com alta 

tecnologia para o conforto do seu 
cliente

Estacionamentos

Estádios e grandes eventos 
apresentam desafios similares. Um 

sistema inteligente de 
videomonitoramento é capaz de 

garantir segurança aos 
expectadores

Estádios & Eventos

Um ambiente público seguro evita 
possíveis ameaças de vândalos ou 

ação rápida de criminosos 

Governo

Locais com fluxo de pessoas intenso 
e filas exigem uma solução de 

segurança inteligente que possa 
controlar e auxiliar os atendentes  

Hotéis & Restaurantes

Florestas exigem mapeamento 
constante para prevenir possíveis 

tragédias ambientais   

Incêndio

Use toda a tecnologia do sistema 
de videomonitoramento para 

visualizar o processo realizado na 
sua linha de produção, proteger sua 
planta e garantir qualidade ao seu 

cliente

Indústrias

Proteja os dados importantes da 
empresa com monitoramento com 

foco em reconhecimento facial, 
possibilitando acesso para 

colaboradores selecionados  

Infraestrutura

Proteja os itens de valor do seu 
cliente contra falhas no processo, 
furto e minimize as interrupções 
geradas com estes problemas

Logística



Inteligência aplicada*
Alta precisão e know how

Utilize câmeras anticorrosão e 
câmeras à prova de explosão 

Petróleo & Gás 

Alertas automáticos, prevenção de 
situações suspeitas, captação de 

áudio e qualidade de vídeo válida 
em tribunais

Prisões 

Sistemas de segurança podem 
diminuir o número de infrações de 

motoristas/pedestres

Rodovias 

Crie um sistema de segurança para 
proteger pacientes, colaboradores 

e a infraestrutura do hospital 

Saúde

Imagens nítidas, transmissão em 
tempo real, GPS e gravação 
visando proteger o usuário 

Transportes

Tenha segurança, diminua suas 
perdas, obtenha eficiência 

operacional e melhor a 
lucratividade do seu 

estabelecimento

Varejo

> Abandono de objeto
> Área de Intrusão
> Cruzamento de linha
> Design de produto 
inovador 
> Detecção de áudio
> Detecção de face
> Detecção de objetos
> Detecção de perda de 
foco
> Detecção de problemas 
de rede e cartão de 
memória
> Entrada e saída de aérea 
> Heat map

> Identificação de sexo e 
altura
> Inteligência artificial 
> Leitura de placa
> Limpador de lente 
automatizado
> Modelagem 3D (Drone)
> Mudança de cena
> Rastreamento automático de 
pessoas e veículos
> Reconhecimento facial e 
criação de listas 
> Tecnologia Intel em NVRs
> Visão térmica
> Zoom óptico de até 48X

*Verifique a disponibilidade com o 
gerente de negócio



Videomonitoramento Aéreo
O futuro nunca esteve tão presente

POSSIBILITANDO UMA SOCIEDADE MAIS 
SEGURA E UMA VIDA MAIS INTELIGENTE
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Solução profissional em 
videomonitoramento aéreo 820 

O drone industrial  X820 da Dahua Technology com 
inteligência analítica é perfeito para o 
videomonitoramento aéreo em cidades, portos, 
indústrias, eventos, zonas rurais, florestas, 
operações policiais, acidentes em locais de difícil 
acesso e também em áreas perigosas. Sua 
capacidade de zoom óptico de até 30X atrelado a 
sua resistência perante chuvas e ventos, torna-o 
um perfeito aliado para rondas automáticas, como 
também para transmissões em tempo real para um 
centro de controle de maneira totalmente 
criptografada.   

Mais de 12 opções de PAYLOAD: 
4K PTZ, Térmica, 3D, Detecção de Gás 
e muito mais

Rádio Controle com Display 
de alta definição 
com integração 4G 

Integração com os 
principais VMS 
do mercado

VMS



Cases de Sucesso
Protegemos o mundo e cuidamos de pessoas

04 Videomonitoramento Aéreo
O futuro nunca esteve tão presente

POSSIBILITANDO UMA SOCIEDADE MAIS 
SEGURA E UMA VIDA MAIS INTELIGENTE

Hangzhou G20 Jogos Olímpicos do Rio Hilton Hotel McDonald’s

Palácio do Planalto Ônibus em Guadalajara LATAM Brasil Cidade Segura

Rock in Rio Sinan Erdem Arena JD.com ITS Polônia

Shell e BP Kyrgyzstan Bank Aeroporto Indonésia Shopping Oman 

Como fornecedor principal 
de segurança para o G20, a 
Dahua Technology forneceu 

mais de 20.000 kit´s de 
equipamentos e dezenas de 
produtos  com o que há de 

mais avançado em 
tecnologia, nas imediações 
do evento, com trabalho de 

vigilância 24 horas 
ininterruptas para garantir a 

absoluta segurança. 

O Palácio do Planalto é o 
local de trabalho oficial do 
Presidente do Brasil, e exige 

um sistema de segurança de 
alto nível para se defender 
contra ataques. A Dahua 
Technology forneceu ao 
palácio câmeras de alta 

tecnologia através de nosso 
parceiro.

A cidade de Guadalajara 
contratou a Dahua 

Technology para fornecer 
uma solução de vigilância 
para seu sistema de ônibus 
público. A solução consistiu 

em mais de 1.250 dispositivos 
de segurança e incluía 

câmeras dome móvel, DVRs 
móveis e transmissão 3G.

Dahua Technology instalou 
um ponto de acesso sem fio 
de longa distância híbrido e 
uma solução de vigilância 

com fio, integrando centenas 
de câmeras para monitorar o 
escritório da LATAM - PERU e a 

área de manutenção.

Como parte de um projeto 
nacional de cidade segura 

lançado pelo governo 
brasileiro, a Dahua 

Technology foi escolhida para 
auxiliar no fornecimento de 

dispositivos para implantação 
de segurança que abrange 
mais de 100 cidades com o 

objetivo de minimizar os 
crimes e maximizar a 

segurança dos cidadãos.

A fim de combater os 
problemas de trânsito e 
melhorar a eficiência da 

gestão rodoviária, uma das 
maiores cidade da Polônia 
implementou o Sistema de 
Tráfego Inteligente Dahua 

(ITS). 

Dahua Technology ganhou 
uma licitação para fornecer 
monitoramento de vigilância 
para instalações JD. em toda 
a China. O projeto abrangeu 
vários centros  nas provinciais, 

totalizando mais de 50.000 
canais, e forneceu suporte 

para integração com 
dispositivos de grandes 

fabricantes. 

Sinan Erdem Arena é o maior 
espaço multiuso na Turquia, 
apresentado como sede do 
Campeonato de Basquete 

em 2017. A Dahua 
Technology atualizou o 

Sistema de vigilância com um 
novo dispositivo front-end e 
back-end gerenciado pelo 

software DSS.

O dispositivo móvel MPT310, 
desenvolvido pela Dahua 
Technology, foi inserido no 

corporal acoplado ao colete 
dos seguranças do evento.  
As imagens foram gravadas 
em full hd e transmitidas  em 
tempo real para a central de 

monitoramento, o que 
garantiu maior agilidade na 

operação. 

A fim de combater os 
problemas de trânsito e 
melhorar a eficiência da 

gestão rodoviária, uma das 
maiores cidade da Polônia 
implementou o Sistema de 
Tráfego Inteligente Dahua 

(ITS). 

Instalação de câmeras com 
alta resolução e 

reconhecimento facial na 
sala VIP e sistema de painéis 

de LED da marca Dahua 
Technology na parte interna 

do aeroporto.

A Dahua Technology 
forneceu 150 câmeras IP e 
124 DVRs híbridos para o 
EcoIslamic Bank, um dos 
maiores bancos da Ásia.

Instalação de câmeras dome 
na área externa com o 

objetivo de garantir 
segurança para os clientes e 
câmeras fisheye para a loja 
de conveniência em todos 

postos de gasolina da marca 
BP/SHELL da Inglaterra.

A Dahua Technology foi o 
principal fornecedor de 

vigilância para Olimpíadas no 
Rio de Janeiro, fornecendo 
um total de 373 câmeras IP 

PTZ, 1450 câmeras IPC e 
acessórios. Os equipamentos 
foram instalados no estádio 
principal, na Vila Olímpica, 

em outras áreas do Evento, e 
nas principais rodovias de 

acesso.
 

A cadeia de hotéis Double 
Tree, mundialmente 

conhecida, procurou 
proteger sua localização em 
Santiago-Vitacura com um 

sistema de segurança 
avançado. O hotel instalou a 

solução IP da Dahua 
Technology composta por 

câmeras dome para 
monitorar todas as áreas do 

hotel, dando ao seus 
hóspedes maior 
tranquilidade.

Através dos parceiros no 
Reino Unido, a Dahua 

Technology atualizou o 
Sistema existente de CFTV em 

diferentes restaurantes do 
McDonald’s em toda a 

Inglaterra e País de Gales.  



DAHUA TECHNOLOGY

 
www.dahuasecurity.com
Fale Conosco: comercial.br@dahuatech.com
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© Dahua Technology, todos os direitos reservados

CATÁLOGO INSTITUCIONAL BRASIL. Agosto de 2018

Conteúdo interativo em Realidade Aumentada

Baixe o APP ZAPPAR, 
abra-o e aponte a 

câmera para o “raio”

Baixe os catálogos das nossas verticais e saiba mais sobre a Dahua Technology


