
A tenção, ladrões de gado, a
Panasonic está de olho em
vocês. Ou, pelo menos, no pre-
juízo que o setor contabiliza

todos os anos com o furto de animais.
Só no Rio Grande do Sul, segundo
dados locais, R$ 300 milhões
"somem" dos pastos com o desapa-
recimento de animais. Debruçada
sobre esses e outros números, a
empresa japonesa decidiu dar uma
força aos produtores prejudicados
por esse tipo de crime e com isso
aumentar a sua participação no
Brasil. A idéia é tentar convencer
pecuaristas de todo o País a instalar
câmeras de segurança, que, entre
outras coisas, "enxergam no escuro"
e são capazes de aproximar as ima-
gens com mais de um quilômetro de
distância. A tecnologia não é exata-
mente barata e cada equipamento
varia de R$ 700 a R$ 16 mil, depen-
dendo do pacote tecnológico.

Para especialistas, a ação
pode ajudar a inibir as ações
dos gatunos, mas não garan-
te o fim dos roubos. "Esse
tipo de crime prejudica as
margens de lucro do produtor e
hoje não há políticas para combater
esse problema. Qualquer medida é
bem-vinda", pondera Fabiano Tito
Rosa, da Scot Consultoria. Para a
Panasonic, o equipamento pode subs-

tituir parte dos seguranças de uma
propriedade. "O produtor pode estar
no escritório, ou mesmo em outro
país, e ver o seu gado pelo notebook,
de qualquer outro lugar do mundo",
diz o diretor de eletrônicos da mul-
tinacional, Luís Sérgio Correia.
Essa possibilidade se deve ao
sistema IP, integrado às câme-
ras e que permite que as ima-
gens sejam transmitidas on line,
podendo ser vistas pela internet
e até por meio de aparelho celu-
lar. Além disso, segundo ele,
alguns modelos permitem a
transmissão de imagens em
tempo real, com áudio, o que facili-
ta o trabalho de monitoramento
dos pastos, sem a necessidade de
deslocamento, com gastos de horas
e muitas vezes até combustível.

Para atender às peculiaridades do
campo, o novo equipamento conta

com um recurso tecnológico que,

modelo possui
monitoramento e
gravação com alta
resolução e sensor
para imagens noturnas
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segundo a empresa, pode ser
útil: a câmara gira 360° e tudo

observa num raio de mil metros.
"Temos uma gama de produtos
diversificados, nossas câmeras
possuem estruturas que protegem
quanto à ação da chuva ou do sol.
Isso permite que elas sejam insta-
ladas em lugares abertos sem pro-
blemas", afirma Correia. O sistema
de transmissão de dados é realizado
por meio de ondas de rádio e não
apenas com cabo ou fibra óptica,
como nos sistemas tradicionais.
"Essa característica permite um
maior raio de alcance, que pode
chegar a um custo mais baixo do
sistema", explica.

O sistema ainda é novidade
no campo e não há números ou
estatísticas que comprovem a
eficiência. Mas, para provar
que a idéia tem futuro tam-
bém no campo, Correia fala
sobre os números alcançados
nas cidades. "Detemos uma
grande tecnologia, com dados

de redução de ocorrências em
até 60% em estabelecimentos
equipados com nossas câmeras
de monitoramento. Acredito que

isso possa ser repassado para o
campo", ressalta Correia, explican-
do que o investi-
mento total nessa
tecnologia pode

possui
sensor que

capta movimentos
e fornecimento de

energia via adaptador.
Custa R$ 2.778

variar entre R$ l mil e R$ 100 mil,
dependendo das características da
propriedade e do tamanho do
projeto."Não se trata de um mode-
lo apenas para grandes proprieda-
des. Podemos adequar o projeto ao
orçamento da fazenda."

Para o consultor Fabiano Tito,
monitorar um gado que ocupa gran-
des áreas, com diferentes relevos,
não é tarefa fácil. "Isso ajudaria
muito, sendo utilizado junto com
outras políticas de segurança públi-
ca", diz. Contudo, ele adverte que o
equipamento pode ter outras apli-
cações. Cercas quebradas, vacas
paridas, animais machucados tam-
bém podem ser observados pelas
lentes da Panasonic. "Toda tecnolo-
gia é boa, desde que sua aplicação
seja correta", diz. Há 42 anos no
Brasil, a multinacional japonesa,
que fatura R$ 90 bilhões no mundo
todo, está empenhada em ganhar
o setor agropecuário, onde acredi-
ta existir um grande filão.

Com os primeiros passos no
campo, a empresa evita falar em
metas e fazer previsões, mas a
expectativa é de que as vendas,
para o setor agrícola, ajudem a
impulsionar a comercialização de
câmeras, que hoje já respondem
por 12% do negócio e possuem uma
das maiores taxas de crescimento
da empresa, sendo que em 2008 as
vendas cresceram 93%. "Percebe-
mos que esse é um mercado que
pode crescer muito e vamos inten-
sificar o trabalho nesse segmento",
revela o executivo. Pela vontade de
ganhar o campo, é dessa forma,
olhando todas as oportunidades,
que a empresa pretende obter
lucros na agropecuária. •
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