
Estádio Atanasio Girardot – Medelín

Sistema integrado de Vigilância e Segurança para Estádio 

Um dos projetos mais inovadores é o “Safer Stadium”
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Challenges
•

•

As brigas entre os arruaceiros dos dois times locais,
o Independiente e o Atlético Nacional, são uma infeliz tradição
do Estádio Atanásio Girardot. Algumas vezes, essa rivalidade
acirrada termina em violência, o que causa não apenas estragos
no estádio, mas também ferimentos em torcedores inocentes.
A checagem manual de dezenas de milhares de pessoas na
entrada do estádio não é su�ciente.

• As autoridades locais não têm as ferramentas necessárias para
combater a violência no estádio.

• O estádio tem um sistema de videovigilância que não é
su�ciente para monitorar todas as áreas internas e externas.

Solução

• Foram instaladas 50 câmeras de alta resolução nas entradas
do estádio, equipadas com a Tecnologia de Reconhecimento
Facial da NEC, e 25 câmeras HD para monitorar os torcedores
nas arquibancadas.

• O NeoFace® Watch da NEC é o sistema de reconhecimento
facial mais rápido e mais preciso do mercado, capaz de
identi�car milhões de imagens por segundo, o que permite
detectar os baderneiros - possivelmente já cadastrados em
um banco de dados - com um alto índice de assertividade.

• Com esse nível de con�abilidade no sistema, os funcionários
da arena conseguem impedir que pessoas com histórico de
violência entrem no estádio ou permaneçam nele.

• No total, foram integradas 170 câmeras à sala de controle
localizada dentro do estádio e operada pela Polícia
Metropolitana, oferecendo uma experiência mais segura,
protegida e confortável para os visitantes.

Resultados

• Pais, �lhos e amigos, homens e mulheres de todas as idades
que querem torcer pelos seus times do coração podem
frequentar o estádio com muito mais tranquilidade.

• Indivíduos com histórico de violência serão mantidos longe do
estádio graças à alta con�abilidade do Sistema de
Reconhecimento Facial da NEC.

• A qualidade do trabalho dos funcionários do estádio foi
signi�cativamente melhorada, aprofundando sua e�ciência
e aumentando a velocidade de reposta aos incidentes.

• Medelín agora pode se orgulhar de oferecer uma das tecnologias
mais avançadas do mundo em monitoramento e segurança.
Com a instalação da tecnologia NEC, a cidade e seus dirigentes
acabam de subir mais um degrau na construção de uma imagem
positiva e inovadora.

Cliente
 Governo Municipal de Medelín.

 

 

 

Estudo de Caso

Wellington, the world’s southernmost capital, is a beautiful, compact 

and multicultural city located on the southern tip of New Zealand’s 

North Island. In 2011, the Mayor of Wellington launched Wellington 

Towards 2040, a long-term project to transform Wellington into a 

smart, safe, and eco-friendly city. Requiring a partner with the 

experience and technological prowess to help the city achieve its 

vision, Wellington City Council turned to technology giant NEC.

Wellington is an attractive city with a growing 

economy and a high standard of living, but like 

all cities, it faces dif�cult urban issues such as 

maintaining traf�c infrastructure and making 

sure the city is safe for its citizens. Moreover, 

being situated on a major fault line, Wellington 

is concerned with enhancing its resilience to 

disaster.

“We need a platform that will allow us to collect 

information in real time and coordinate with people like the police, 

accident and emergency departments and social organizations that 

assist with the vulnerable people in the city,” explains Jenny Rains, 

Community Services Manager at the Wellington City Council.

The city has made signi�cant commitments to reduce greenhouse 

gas emissions and protect its biodiversity, and requires a platform 

which will allow monitoring of not only emissions but also other 

factors, such as temperature, humidity and water quality. 

“We want Wellington to be a place where people want to live, and 

people want to do business,” says Ms. Rains. “So it is important to 

obtain a city-wide view—bring all the data and information together 

in one place—so that we can provide information to the wider 

public, to businesses, and also our partners for optimal urban 

planning and for the bene�t of Wellington and its people.”

Segurança sempre foi um tema crítico na cidade de Medelín, porém, 

dados atuais revelam que esse cenário vem mudando. Os homicídios, 

por exemplo, foram drasticamente reduzidos. 

Resultados como esse re�etem o compromisso da Prefeitura de 

Medelín com a proteção da população. 

Hoje Medelín é a cidade da Colômbia que mais investe em segurança.

A NEC fornece uma solução inteligente de vigilância através de 

Reconhecimento Facial (NeoFace® Watch) para identi�car indivíduos 

com rapidez e precisão, comparando-os com um banco de dados de 

baderneiros já conhecidos. Dessa maneira, é possível restringir a 

entrada nos portões e realizar uma operação mais segura.

De forma a contribuir ainda mais com a qualidade de vida da cidade, o 

Prefeito de Medellín supervisionou a implementação do projeto "Safer 

Stadium" no Estádio Atanásio Girardot.

Um esporte de forte atração entre pessoas de todas as idades, como 

o futebol, merece ser apreciado com toda tranquilidade. A bola e os 

jogadores devem ser o centro da atenção. Porém, a rivalidade entre as 

torcidas adversárias estava saindo do controle e pondo em risco a 

segurança de pais e �lhos que vinham torcer pelos seus times do 

coração. Nos jogos de futebol, aconteciam brigas entre os torcedores 

de dois times: o Independiente Medellín e o Atlético Nacional. Em 

alguns momentos, foi necessário permitir a entrada de apenas um dos 

dois grupos de torcedores de cada vez.

O Eng. Carlos Guarin, Gerente de Soluções TIC da NEC Colômbia, 

aborda os desa�os: “A capacidade máxima do estádio é de 40.000 

espectadores sentados. É um grande desa�o rastrear tantas pessoas 

entrando e saindo de múltiplos pontos de acesso. Para nós, foi muito 

importante fornecer uma solução de segurança e�ciente e robusta para 

nosso cliente.”

No jogo contra a violência, Medelín tem levado a melhor

Reconhecendo a situação de risco antes que ela aconteça



day-to-day street level trends, 

patterns and hotspots,” says 

T im Packer, descr ib ing the 

concept of the Living Lab. “This 

provides the agencies and city 

par tners with the rea l-t ime 

information they need to alert 

and respond to issues as they arise and to assist informed decision 

making around social initiatives and policy to keep Wellington safe 

and vibrant.”

Thanks to NEC’s smart city solutions, the Wellington City Council is 

well on the way to achieving its vision of being a smart, safe, and 

eco-friendly city.

The projects deployed by NEC are offering invaluable information 

about transport experience that can guide the direction of future 

investments in urban space and road networks, and delivering 

environmental and other data at the right time, in the right format, 

and to the right people, who can use it to make informed decisions.

“There is no doubt in our minds that these projects will provide 

unique insights that will drive improved community wellbeing, fuel 

economic bene�t, and drive environmental sustainability,” says NEC 

New Zealand’s Tim Packer. Asked about the reason for the projects’ 

success, he added, “I would say the high level of collaboration 

between the Wellington City Council and NEC, acting as true 

partners, is the key to making these proofs of concept a reality.”

“We have experienced immediate bene�ts from our collaboration 

with NEC,” concurs Ms. Rains. “These smart projects are pivotal for 

us to deliver on our 2040 goals. Using smart technology provides us 

with a way to implement our strategic roadmap into that future, and 

NEC is our key partner in making this happen.”

NEC’s global reach, which extends from Japan to Asia, Europe, the 

Americas, and Oceania, has also given Wellington access to the 

global connections required to become a smart capital. 

“It’s absolutely important for Wellington city to be a smart city, to 

have a future, to think about our citizens and our businesses,” says 

Ms. Rains. “The NEC collaboration has brought to the table a way 

for us to do that.”

NEC is providing the Wellington 

City Council with a range of 

smart city solutions, including a 

Mu l t imoda l  Transpor t  and 

Pedestrian Counting traf�c �ow 

solution for counting transport 

modes such as cars, trucks, 

motorbikes, pedestrians and bicycles in real time at any given 

location, thereby providing vital information on route capacity, utility 

and demand.

Another project being led by NEC is the Kite platform, a �exible 

sensing plat form that enables many types of sensors to be 

incorporated into a sensor hub, providing ultimate �exibility and 

integration for sensing.

“The Kite project allows us an opportunity to be �exible in the way 

that we use sensors,” explains Ms. Rains. “We can collect data and 

measure temperature, humidity, vibrations—whatever we need for 

the current project, largely mitigating ad hoc civil engineering and 

communications backhaul related costs for future sensing needs.”

The third of NEC’s initiatives is the Cloud City Operation Centre, a 

state-of-the-art tool providing city managers with a smart city 

operating system for real-time analysis of city information. This 

operating system also provides an open-source data exchange that 

can be used to encourage businesses and the public to build the 

dynamic city center of Wellington’s future vision. 

“NEC’s Cloud City Operation Center combines information from a 

multitude of sensors and data sources, geotags that data and then 

further enriches it with metadata and analytics for use by many 

different vertical applications,” explains Tim Packer, Head of Smart 

City Solutions at NEC New Zealand. “This provides the visual nerve 

center for the city, and in this case, the transport experience around 

the CBD’s golden mile, which is vital information for those who run 

and plan the transport network as well as the citizens who use it.”

NEC is also partnering Wellington in its Living Lab project, through 

which the city seeks to explore how smart city technology can 

suppor t Inter Agency Col laborat ion focused on improving 

community wellbeing and the safety of its citizens.

“In this project, existing data sources and assets, coupled with new 

sensory and analytical methods and technologies, offer insights into 
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Além disso, era necessário integrar o NeoFace® Watch da NEC com a 

infraestrutura existente do estádio. Em parceria com a ROBOTEC, 

empresa local, a NEC desenvolveu a integração de 170 câmeras, 

sendo 50 localizadas na entrada e 25, de alta resolução, nas 

arquibancadas. E ainda: todas essas câmeras estão conectadas à sala 

de controle operada pela Polícia Metropolitana.

Estratégia garantida para oferecer o “Safer Stadium” à população.

A tecnologia NEC integra câmeras localizadas nas entradas do 

estádio. Essas câmeras captam as faces das pessoas e as imagens 

são comparadas com uma “lista negra”. Assim que o Sistema de 

Reconhecimento Facial identi�ca uma pessoa dessa lista na �la da 

catraca, um SMS é enviado para os funcionários responsáveis, que 

poderão impedir a entrada do indivíduo.

O ciclo de e�ciência da tecnologia se completa à medida que a “lista 

negra” também é alimentada por dados provenientes da polícia e 

outras autoridades públicas. Ou seja, centenas de pessoas estão na 

mira do sistema de monitoramento o tempo todo e, no momento em 

que uma perturbação ou situação de violência é rastreada, as câmeras 

capturam as faces dos indivíduos envolvidos, aumentando a 

segurança e também o banco de dados da “lista negra”.

A melhor e mais avançada Tecnologia de Reconhecimento Facial 

a serviço de grandes partidas

O Reconhecimento Facial da NEC é o sistema mais rápido e mais 

preciso. Comprovado pelo NIST, órgão do Governo americano, a 

tecnologia de reconhecimento facial da NEC ganhou o primeiro lugar 

com uma precisão de correspondência de 99,2%. Existem diversas 

outras soluções de reconhecimento facial, porém, nenhuma delas é 

capaz de reunir precisão e velocidade quanto a NEC, inclusive em 

condições adversas, como imagens em movimento. Para essas 

situações, é necessário contar com uma tecnologia altamente 

avançada, capaz de fazer uma leitura precisa, ainda que o objeto 

esteja se movimentando rapidamente ou haja baixas condições de 

iluminação, entre outras adversidades. O Reconhecimento Facial da 

NEC é capaz de lidar com todas essas situações e, ainda assim, 

oferecer um resultado muito con�ável.

E agora toda essa precisão joga no time da segurança no principal 

estádio de Medelín, conforme pondera o Sr. Chris de Silva, Vice 

Presidente da NEC Europa:

“O reconhecimento facial não é uma tecnologia nova. Entretanto, 

estádios e locais públicos precisam de um reconhecimento facial mais 

rápido e mais preciso do que o normalmente encontrado hoje nos 

sistemas existentes no mercado. O NeoFace® Watch da NEC é o 

sistema de reconhecimento facial mais rápido e mais preciso do 

mercado, capaz de processar milhões de imagens por segundo com 

uma taxa de falha muito baixa.”

A integração da tecnologia NEC com a infraestrutura preexistente foi 

Após a implantação do sistema, milhares de pessoas são veri�cadas 

imediatamente ao entrar no estádio e também durante a sua 

permanência. Os baderneiros potenciais são identi�cados de forma 

rápida e precisa e são impedidos de entrar no estádio evitando as 

perturbações. Outro resultado fundamental é a melhoria signi�cativa 

na e�ciência do trabalho dos funcionários do estádio.

E os resultados para a sociedade também são fundamentais

A população de Medelín �nalmente tem de volta a grandiosidade do 

seu principal estádio, que sempre foi palco das mais emocionantes 

partidas de futebol, além de outros eventos. Segurança, proteção e 

tranquilidade fazem parte do espetáculo, assim como o esporte e o 

entretenimento fazem parte da qualidade de vida do cidadão.

De acordo com a Secretaria de Segurança, hoje, os fãs e torcedores 

podem frequentar o Estádio Atanásio Girardot sem incidentes 

violentos. Graças ao uso de identi�cação facial na entrada e nas 

arquibancadas, é possível ter o controle da situação, inclusive sem 

necessidades de barreiras entre as torcidas e o campo onde 

acontecem as partidas. Isso só foi possível com a implementação da 

tecnologia NEC.

um aspecto fundamental para obter sucesso no projeto, conforme 

conta o Eng. Carlos Guarin:

“O sistema foi desenvolvido para utilizar a infraestrutura existente no 

estádio tanto quanto possível. Atualmente, o estádio possui 170 

câmeras. Dessas, 50 localizadas na entrada e 25, de alta resolução, 

usadas na arquibancada. As câmeras estão conectadas à sala de 

controle operada pela Polícia Metropolitana.”

O Estádio Atanásio Girardot é o terceiro maior da Colômbia e tem 

capacidade para 45 mil espectadores. Grandes partidas de futebol 

entre o Atlético Nacional e o DIM, os times da casa, já foram 

presenciadas por milhares de moradores da cidade de Medelín.

O estádio irá �gurar para sempre na história do futebol mundial por ter 

sido palco da recente homenagem às vítimas do Chapecoense. A 

cerimônia reuniu mais de 100 mil pessoas dentro e fora da arena 

esportiva, formando uma das imagens de solidariedade humana mais 

impactantes dos últimos tempos.

Sobre o Estádio


