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INTELIGÊNCIA E 
INTEROPERABILIDADE. 
INVESTIGAÇÃO, PREVENÇÃO  
E COMBATE A AMEAÇAS  
FÍSICAS E DIGITAIS. 

O conceito HEX 360 foi criado para elevar a  
segurança e o combate a ameaças a um novo estágio: 

Parceiro completo para Forças de Lei, Agências  
de Segurança, Polícias, Ministérios Públicos,   
Forças de Defesa - Marinha, Exército, Aeronáutica.

“One stop shop” que oferece toda a solução. Mais que 
produtos de tecnologia, conferimos inteligência para os 
processos de prevenção, investigação e no combate a 
ameaças físicas e digitais.

Interoperação de soluções complementares, que vão 
dos sistemas de acompanhamento e gerenciamento 

de todo o fluxo da investigação (um verdadeiro CRM 
Investigativo); sistema OSINT para busca em fontes 
abertas; ferramentas ativas e passivas de inteligência; 
processamento de imagens de satélites; até abrangentes 
sistemas para o suporte e gerenciamento da Segurança 
Nacional.

Conceitos integrados em uma só empresa que agregam 
valor no planejamento das operações, na execução 
de processos investigativos e no acompanhamento 
das operações de campo. O suporte completo para 
as agências de inteligência na experiência de operar 
e visualizar o que está acontecendo, onde está 
acontecendo e o que poderá acontecer na investigação.



SOLUÇÕES

OSINT / WEBINT  
DEEP & DARKWEB

Identifique ameaças com apenas um clique, 
com uma completa inteligência de pesquisas 

avançadas de palavras-chave na Internet - 
nome, apelido, e-mail, entre outras. Identifique 

assuntos ou pessoas em redes sociais e em 
redes abertas (OSINT). Identifique conexões 

entre indivíduos que não possuem relação 
aparente para criar um mapa de conexões 
completo, até mesmo na deep e dark web.

RASTREIO, INVESTIGAÇÃO E MONITORAMENTO 
DE ATIVIDADES ILÍCITAS COM CRIPTOMOEDAS

Desmistifique o universo das criptomoedas e traduza 
as transações na blockchain em interações reais 

compreensíveis. Transforme as transações entre uma série 
de endereços aleatórios em interações entre entidades 

do mundo real. Receba alertas sobre casos potenciais 
de fraudes ou violações. O elo entre as forças de lei, as 

agências financeiras e as corretoras de criptomoedas.

ANTI-DRONE INTELIGENTE  
E SEM INTERFERÊNCIA 

Detecta, alerta, localiza, rastreia e identifica a origem do drone 
e o pousa, controladamente, em uma área pré-determinada. 
Descobre ainda a localização do piloto, cadastra os drones 
permitidos e controla os demais.  Hardware compacto com 

montagem rápida permitindo flexibilidade operacional. 
Funcionamento 24x7, autônomo, sem nenhum tipo de 

interferência nas comunicações celulares, wi-fi ou rádio.

GEOLOCALIZAÇÃO  
ATIVA DE DISPOSITIVOS

Solução que permite localizar, em tempo real, 
qualquer número celular ativo por meio de 

triangulação de antenas e RPA (Robot Process 
Automation) para realizar o acompanhamento 

contínuo do alvo. Promove ainda o “cercamento 
eletrônico” pelo rastreamento para identificar, por 

exemplo, quantas vezes o número pesquisado 
entrou ou saiu do país, além de outras automações.

GEOLOCALIZAÇÃO 
PASSIVA DE DISPOSITIVOS

Solução de auxílio a investigação baseada em 
Inteligência aplicada sobre dados de Id de publicidade, 

orientando a investigação desde dispositivos em uma 
mesma região geográfica em determinada data e hora, 

até a localização pregressa quando possuir o ID de 
publicidade em mãos.

OITIVA POR MEIO DE SISTEMA DE 
VIDEOCONFERÊNCIA IMUTÁVEL

Solução de vídeo seguro e imutável para entrevistas oitivas 
que foi projetada para atender aos requisitos de qualquer 

investigação. Uma plataforma segura e habilitada para 
blockchain, que mantém a integridade probatória e protege 

a organização de desafios legais para o conteúdo das 
entrevistas. Pode ser usado para fins criminais, inquéritos, 

privados, jurídicos ou investigações.

REDE PRIVADA, SEGURANÇA 
FÍSICA E COMUNICAÇÃO  
DE DADOS
Produtos e soluções que suportam 
diversas vertentes operacionais, que vão 
desde o monitoramento por sistemas de 
vídeo vigilância estáticos ou embarcados 
em veículos, até sistemas de comunicação 
avançada tal como sistema de voz, vídeo 
e dados em rede LTE independente.

ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO  
DE DADOS – TRÁFEGO IP/PCAP
Dados IP são bastante subutilizados em investigações. 
Conheça nosso sistema de decodificação e análise de dados 
IP que usa inteligência artificial e aprendizado de máquina 
para fornecer inteligência a partir de dados IP interceptados. 
Capacite seus investigadores com inteligência de dados 
IP / PCAP 20 vezes melhor e mais rápido.

PLATAFORMA DE COLETA 
DE INFORMAÇÕES
Engenharia social com aplicação 
de técnicas avançadas de cyber.

PLATAFORMA DE 
INTELIGÊNCIA VISUAL
Para proteger vidas humanas 
do terror e do crime.

TREINAMENTOS
Ministrados por ex-oficiais 
de inteligência, operadores 
de campo, especialistas em 
tecnologia, entre outros.

GESTÃO COMPLETA DO  
PROCESSO INVESTIGATIVO
Um CRM/ERP de inteligência com o fusionamento de dados e a 
geração de insights altamente relevantes. Conheça a plataforma que 
reúne dados de várias fontes para ajudar investigadores e analistas a 
descobrirem conexões. Transforme os dados em inteligência acessível 
em tempo real, localmente, com segurança e sem complicações. 
Acompanhe a transformação digital de fluxos de trabalho de investigação 
e gerenciamento de dados complexos. Conecte-se agnosticamente a 
qualquer fonte, busque seus dados e funda-os com outras fontes para 
criar modelos de dados unificados, ricos e escaláveis.

SKYNET
Plataforma de geointeligência destinada a defesa e 
segurança pública que permite o processamento digital de 
imagens diárias de satélites, automação dos processos de 
monitoramento remoto com + de 60 satélites (ópticos e de 
radar) integrados e o imageamento de mais de 4 vezes ao 
dia para qualquer ponto do planeta.

SOLUÇÃO PARA 
SUPORTE E APOIO A 
SEGURANÇA NACIONAL.

PLATAFORMA DE COLETA DE 
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS POR 
MEIO DE TÉCNICAS AVANÇADAS DE 
CYBER INTELLIGENCE 
Device Infiltration.
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