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POLÍCIA 4.0
A Solução de Inteligência Artificial oferecida pela

ENTERPRISE Consultoria já está em uso na China e

abrange:

• Prevenção e controle do crime;

• Abordagem policial;

• Coleta de provas;

• Análise de vídeo;

• Reconhecimento facial;

• Identificação de veículos;

• Videomonitoramento móvel;

• Comunicação visual com Central de Comando;

• Transmissão de vídeo em tempo real.
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CIDADES INTELIGENTES 
(SMART CITY)

Muitas cidades brasileiras já utilizam o sistema
de videomonitoramento na segurança pública.
Agora é possível atualizar seus sistemas e
utilizar a Inteligência Artificial na prevenção e
no combate ao crime. Estes são alguns dos
recursos adicionais para seu sistema:

• Análise de vídeo;

• Reconhecimento facial;

• GIS;

• Big Data;

• Identificação de veículos;

• Comunicação em tempo real com a Central.
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ENTERPRISE CONSULTORIA

Fundada em 1984, a Enterprise Consultoria nasceu
no momento em que os cursos de Informática
começaram a ser implantados em todo o país. Com
a demanda crescente, a Enterprise expandiu a
oferta de cursos através de parcerias e a qualidade
dos serviços ofertados permitiu que os alunos
alcançassem projeção e ingresso em empresas e
instituições de todo o Brasil. Portanto, a Enterprise
está apta a oferecer serviços de consultoria,
desenvolvimento e implantação de sistemas em
todo território nacional.

Atualmente, ela é referência em Inteligência
Artificial e Cloud Computing, cuja finalidade é
promover a inovação.
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SEGURANÇA PÚBLICA SE FAZ COM RECURSOS 
HUMANOS, INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA

As cidades brasileiras investem cada vez mais em
videomonitoramento para garantir a segurança dos
seus cidadãos. No sistema atual de
videomonitoramento, as câmeras vigiam os vários
locais da cidade e as imagens são transmitidas a um
Centro de Comando, que, identificando alguma
ocorrência, encaminham policiais ao local para
solucionar o problema.

Embora seja um sistema tecnológico necessário, o
videomonitoramento atual depende de pessoas que
precisam ficar atentas a milhares de imagens que
estão aparecendo a sua frente e ter a capacidade de
identificar uma solução de perigo para direcionar
ajuda.

Como podemos ajudar as cidades neste processo?

A ENTERPRISE Consultoria está trazendo duas formas
de ajuda para estas cidades através da implantação da
Inteligência Artificial. Explicando de uma forma
simples o que estamos a oferecer:

1. Inteligência para o videomonitoramento de sua
cidade;

2. Uso de Óculos Inteligentes com Reconhecimento
Facial e de Veículos.
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INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA 
O VIDEOMONITORAMENTO DE 
SUA CIDADE

Implantamos um servidor de análise de vídeo ligado ao
seu sistema de videomonitoramento, ou seja, as
imagens que chegam a Central de Comando passam
antes por um computador, que utiliza o reconhecimento
facial para identificar, por exemplo, pessoas procuradas
pela polícia, informando ao operador do sistema. O
computador funciona como um alarme e diz ao
operador: “Olha, essa pessoa que aparece na tela é
procurada, conforme consta em sua ficha”! Simples
assim.

A ENTERPRISE Consultoria fornece um equipamento
capaz de se interligar a qualquer sistema de
videomonitoramento existente e analisar suas
informações. Ele tem uma capacidade inicial de
cadastrar até 10 milhões de rostos (faces) de pessoas
procuradas, podendo ser utilizado em unidades móveis
e ainda recebe imagens dos Óculos Inteligentes.
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USO DE ÓCULOS INTELIGENTES 
COM RECONHECIMENTO FACIAL, 
IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS E 
INTERAÇÃO 

Em 2018, a polícia chinesa começou a utilizar
Óculos de Inteligência Artificial e passou a
identificar criminosos simplesmente ao olhar para
eles. A ENTERPRISE Consultoria pesquisou a
tecnologia, fechou um acordo com as empresas
que os desenvolvem, ouviu a opinião de diversos
órgãos de segurança do Governo brasileiro e
personalizou a solução para o uso no Brasil.

Qualquer cidade brasileira pode, agora, adquirir a
tecnologia e implantá-la rapidamente. Os Óculos
Inteligentes não requerem nenhuma infraestrutura
nova, pois utilizam o que já existe em
funcionamento no território nacional, podendo ser
rapidamente implantado e utilizado.
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