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Modernização dos Centros de 
Comando, Controle e Despacho

• Alta tecnologia de monitoramento com 
integração a sistemas de diversas instituições
em todas as esferas

• Detecção, prevenção e respostas eficientes e 
adaptadas a incidentes

• Aumento de demanda e eficiência operacional
às instituições no gerenciamento de casos / 
ocorrências judiciais e desastres
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Como Atingir a maior eficiência?



Como atingir a maior eficiência?

Integração entre as 
forças de inteligência, 
investigativas, técnico-

científicas e a 
sociedade

Aprimorar a instrução
e formulação de 

Inquéritos policiais
desde a coleta de 

evidências e provas
técnicas

Agilizar e Impulsionar a 
taxa de esclarecimento

de crimes, 
promovendo a 

inteligência



O Caso Polícia Metropolitana de Londres

Esquartejador de 
Yorkshire

Processos padrão de 
Investigação

1997

Desenvolvimento do 
sistema HOLMES

Criação de um 
Framework de 

Investigação Adaptável

Apoiar operações de 
linha de frente

policial: detecção, 
combate e prevenção

HOLMES – “Home Office” Large and Major Enquiry System

HOLMES integra 53 Forças Policiais do Reino Unido e

Mais de 10.000 usuários



O Sistema HOLMES para o Reino Unido

• Utilizado por todas as Forças Policiais
• Sistema de fato para investigar e resolver os crimes

e desastres mais desafiadores
• Reconhecido como o aplicativo mais bem sucedido

de policiamento nacional no Reino Unido

Aumentou
eficiência

operacional

Melhorou taxas
de detecção e 

de condenação

Conquistou a 
confiança da 

População



O Conceito de Entidades e Registros Únicos

Pessoas Telefones Provas/
Propriedades

Veículos

MensagensFormuláriosQuestionáriosInterrogatóriosDepoimentos

InteligênciaPontos de 
Comunicação

CategoriasEventos Organogramas

Locais



As Premissas

Integração de 
sistemas e bases 

dados

Confiablilidade, 
desempenho, 
flexibilidade e 
escalabilidade

Parametrizável, 
configurável e 
com utilização 
de funções da 

aplicação em sua 
própria interface 

Manutenção das 
atribuições e das 

competências 
organizacionais 

vigentes de cada 
Instituição

Manutenção das 
atribuições e das 

competências 
organizacionais 

vigentes de cada 
Instituição



Integração e Independência

Dentro e fora da Organização



Colaboração e Trabalho em Equipe

• Equipes, Grupos e 
Indivíduos

• Padronização de 
processos
investigativos

• Melhores Práticas

• Auditoria

Homicídio Tratado

Como Homicídio

Crime Financeiro

Tratado como

Crime Financeiro

Narcotráfico tratado

como Narcotráfico



Inteligência na Investigação



Ações bem sucedidas no Reino Unido

• Motins em Londres em 2011 – 3 mil detidos e 1000 
acusados

• Bombardeios em Londres em 2005 – ataques ao 
sistema de transporte público

– 23 forças policiais utilizaram o sistema de 
gestão de desastres

– 121.288 ligações recebidas no primeiro dia, 
43.701 na primeira hora, 15.000 registros 
criados no período de 1 hora

• Planejamento Olimpíadas de Londres 2012

• Redução de 25% nas taxas de homicídio pós adoção 
do HOLMES por todas as Forças Policiais do Reino 
Unido



Operação Fincham (2002) Operação SUMAC (2006)

Operação Pinstripe (2010)
Serial Killer Joanne Dennehy (2013) 
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O Big Data no Gerenciamento de Evidências

• As autoridades policiais estão 
sendo inundadas com uma 
enorme quantidade de 
informações digitais.

• Eles precisam ser capazes de 
armazenar todas as imagens 
em um local seguro e 
centralizado.

• Sem um repositório seguro e 
centralizado, o armazenamento 
digital fica fragmentado e 
propenso a extravios, danos ou 
perdas.



O que é necessário?

Um sistema que capture todos os tipos de 
imagens e conteúdos – imagens estáticas, 
vídeo, áudio, multimídia, imagens de disco, e 
que ofereça confiança na integridade dos 
materiais armazenados.

Além de se integrar à infraestrutura, aos 
sistemas e à segurança existentes de uma 
organização.



Fluxo Funcional de um Sistema de Gestão 
de Evidências Forenses

• Armazenamento de imagens estáticas, 
vídeo, áudio, multimídia, imagens em disco 
e documentos

• Proteção de imagens e conteúdos contra 
perdas, danos ou uso não autorizado

• Identificação e proteção da imagem original

• Associação de metadados a conteúdo

• Comprovação de integridade pericial de 
conteúdo

• Associação de informações de casos 
relacionados



Recursos de Identificação para apoio
Investigativo

Reconhecimento de Tatuagens



Caso – NSW Police, Austrália



Caso – NSW Police, Austrália



Identificação do Cidadão de forma Segura e Eficaz
Base para o Crescimento Econômico e Social 

Documentos de 
Identificação

Educação

Saúde, beneficios
sociais

Moradia

Serviços
Bancários

Transações
Comerciais

Transportes/ 
Aeroportos

Registro Civil

Segurança nas
Fronteiras

Direito do 
Trabalhador

Controle de 
Acesso

Aplicação da 
Lei 

Controle de 
Imigração

Arrecadação
Tributária



Tipos de Identificação

Biográfico

Legal (autenticação digital)

Biométrico



Tipos de Biometria

• Reconhecimento Facial 
• Reconhecimento de Íris
• Voz
• Geometria da Mão
• Textura da Pele
• Padões Venosos e Vasculares
• Impressão digital 
• Impressão Palmar
• Assinatura manuscrita
• Dinâmica de digitação (como você pressiona o 

teclado)



Inscrição Transmissão Processamento Produção Distribuição Entrega Utilização

Inscrição Transmissão Verificação Investigação

Verificação Emissão de Identidade

Gerenciar

Exceção

Utilização
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Fluxo Funcional da Identidade



Identificar, Autenticar, Facilitar

Barramento Inteligente de Identificação e Autenticação

Bases

Biográficas

Bases

Legais

Impressão Digital Voz

Iris

FotoAssinatura

Padrão de 

Veias



Diferentes Aplicações de Negócios

Armazenamento

seguro dos 

dados dos 

cidadãos

Aumentar Segurança

Cofres de 

Segurança

Acesso a cofres de depósito
seguros

Compras / 

Bancos

Identificação por Iris pode
se tornar o “token”para
pagamento dos 
consumidores

Processo de 

Segurança

Garantir acesso de 
forma segura

Segurança

da 

Informação
Assegurar que indivíduos 
não autorizados não 
possam acessar os 
computadores das 
instituições financeiras

Investigação

Criminal

Detectar e Identificar
Fraudes e outras atividades
Criminosas

Autenticidade

Os consumidores podem ser 
identificados em agências bancárias, 
estacionamentos, em caixas eletrônicos



O Caso da Malásia – Depto de Registros
Cartão Nacional do Cidadão



Consolidou seguramente

Identidade e outros documentos

Imigração

Cartão de Saúde

ePurse

PKI*

Carteira de MotoristaID Nacional

Pedágio

Security
• Card

–Rainbow printing
–Micro lettering
–Guilloche pattern
–Holographic Overlay
–Ultra Violet Image 
–Latent Text
–Relief Pattern

• Chip 

–32 K

–ISO 7816 Compliant

–Thumb print minutiae

–Color photo
ATM*

Malásia – Depto de Registros
Cartão Nacional do Cidadão, o MyKAD



O Caso de Angola – Identidade Nacional

Captura e verificação de 
Digitais

Integração e modernização do 
Sistema Criminal de Angola

Emissão de 

Identidades



Identidade Nacional do Cidadão
Mexicano



Governo do México
Nova Identidade dos Cidadãos

• Identificação de 110 milhões de Cidadãos 
mexicanos

• Prioridade: identificação de crianças e jovens

• Criação e Gerenciamento das bases de dados 
biométricas



Combinação (fusão) da Iris, 

Impressão Digital e Foto para

produzir identificação inequívoca

Integração das tecnologias

de biometria com novas aplicações, 

com aplicações legadas e bases externas

México - Biometria multimodal



Marcelo Neves

Marcelo.neves@br.unisys.com

Obrigado


