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Uma das dores de cabeça que atormentavam os dirigentes da antiga Telemig Celular era a 
segurança das suas estações radiobase espalhadas por Minas Gerais, um estado maior que a 
França e a Bélgica somados. Ainda hoje, milhares de torres se encontram instaladas em 
lugares distantes e o único contato com o mundo é o sinal de telefonia celular da própria 
antena.  
 
O técnico em eletrônica Antônio Ferdinando, que prestava serviços para a operadora de 
telefonia móvel, não só resolveu o problema da empresa como a solução resultou na criação 
da Veotex, uma companhia especializada em monitoramento eletrônico de imagens, alarmes e 
controles de acesso, da qual é uma dos acionistas e responsável pelo setor de pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos.  
 
A solução consiste basicamente na transmissão de imagens por sinal de celular, que permite o 
monitoramento de imagens em locais onde não existem fibra óptica. A empresa foi criada há 
cinco anos e atingiu o faturamento de R$ 12 milhões no ano passado. Entre seus principais 
clientes estão incluídas não apenas a Vivo, que adquiriu o controle da Telemig, como outras 
empresas de telefonia como a Oi, TIM e Claro. Fora do setor de telefonia são seus clientes o 
Ponto Frio, Danone, Construtora Andrade Gutierrez, a prefeitura de Betim, o governo do Pará e 
o grupo A&C.  
 
Naturalmente, a Veotex também fornece o sistema clássico de monitoramento via internet mas 
a transmissão via sinal de celular permitiu ampliar a sua atuação num segmento em que está 
praticamente sozinha. "Não precisamos de infra-estrutura cabeada, basta ligar uma câmera ao 
chip do celular e tudo estará funcionando", diz o diretor da empresa Júlio Bicalho.  
 
O dirigente lembra que é muito fácil monitorar todos os detalhes do que ocorre dentro um 
restaurante situado numa grande cidade. Mas quando ele se localiza em Canoa Quebrada, no 
litoral do Ceará, que só fala com o mundo por celular, o único monitoramento possível será por 
meio da solução apresentada pela Veotex. O mesmo acontece com minerações em atividade 
em plena selva amazônica. Este é o público preferencial da empresa.  
 
Na zona urbana a Veotex é contratada principalmente por empresas de segurança que 
necessitam de monitorar eventos especiais, como exposições agropecuárias ou espetáculos 
musicais, que são montados em locais destituídos de infra-estrutura de telecomunicações. A 
prefeitura de Betim, em Minas Gerais, e o governo do Pará utilizam a solução da Veotex para 
monitorar as ruas, não só com câmeras em locais fixos mas instaladas também em veículos. 
"No caso das imagens captadas em viaturas, o quartel general da polícia pode acompanhar 
toda a perseguição a veículos transgressores em tempo real, no momento em que está 
ocorrendo. Pode orientar também a abordagem aos transgressores", observou.  
 
O executivo lembra que a Veotex não atua no varejo mas por meio de parceiros que são, 
geralmente, empresas de segurança. Os proprietários de casa de campo são grandes usuários 
dos seus serviços, pois poderão vigiar suas casas à distância, em tempo real. A vantagem do 
serviço é a baixa utilização de equipamentos, que consistem basicamente na câmera e no 
celular. A Veotex tem sede em São Paulo, com a área de desenvolvimento instalada na capital 
mineira. No momento, a empresa dispõe de mais de cinco mil câmeras sob o seu 
monitoramento no País, incluindo as de viaturas policiais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 2 out. 2008, Empresas & Negócios, p. C8. 


