
Solução 
 

Engenharia, 
Integração, Inovação, 
Comando e Controle, 
Defesa e Segurança 

 



Telefone Público Linha Fixa Telefone Celular Apps de Smartphone IoT, Soluções sem 
Aplicativos 

A evolução da Comunicação de Emergência 



INFORMAÇÕES RELEVANTES – Continuação 1 

- Gabinete do Governo para a Ciência do Reino Unido prevê média 

projeções do mercado de vendas de DRONES para £ 20 bilhões em 

2025:  

 

- Nova Geração do 911 
 

- Carbyne é líder global em tecnologia de segurança pública. 

 

- Permitindo comunicação de emergência em tempo real para cidadãos e 

Centros de Comunicação de Emergência (ECCs).  

 

- O sistema de resposta a incidentes em nuvem “Next Generation 911 “fica 

em uma infraestrutura global na nuvem da AWS, suportada por um 

poderoso ecossistema.  

 

- Carbyne é o único Cisco Solution Partner aprovado para o 911 e 

recomendado pelo GOOGLE. 

 

- Carbyne está oferecendo o futuro de segurança pública em primeira 

resposta. 



DRONES POLICIAIS na Plataforma CARBYNE  

- Processo Irreversível – “Os olhos que vem de cima” 

- BEMBRAS - 1 das Empresas Pioneras – Início 2016 

- Instrumento poderoso de Mobilidade Urbana 

- Economia 

- Praticidade 

- Pronta resposta 

- Eficiência 

- Big data - Dados para análise 

- Instrumento rico para Orientar Decisões nos Negócios 

- Monitoramento constante 

- Pode substituir o homem em missões perigosas ou que 

requerem alto custo – “Preservar a vida” 

 



Engenharia, Integração, Inovação, Comando e Controle, Defesa e Segurança e 

Agricultura de Precisão 



QUEM SOMOS 

6 

BEMBRAS Engenharia 

 
• 
 

 

https://elistair.com/


NOSSOS CLIENTES 



DESTAQUE EM 

http://g1.globo.com/pr/parana/paranatv-2edicao/videos/t/edicoes/v/recepcionista-virtual-chama-atencao-em-evento-sobre-tecnologias-no-agronegocio/6164974/
https://www.dci.com.br/colunistas/plano-de-voo/tem-uma-teve-dentro-desse-celular-1.639566
https://www.valor.com.br/empresas/5053712/agronegocio-se-beneficia-de-novas-ferramentas
https://www.painelagroeconomico.com.br/index.php/agricultura/1312-bembras-agro-marca-presenca-na-digital-agro
http://www.jornalempresasenegocios.com.br/index.php/negocios-em-pauta/11511-negocios-em-pauta-28-08-2017
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/pequenos-agricultores-adotam-drones-contra-pragas.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Empresas-e-Negocios/noticia/2018/08/case-passa-oferecer-servico-de-mapeamento-agricola-por-drone.html
https://blog.dronedeploy.com/leading-producer-of-sugarcane-traces-planting-lines-75-faster-with-drones-341729ae1564
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/bembras-agro-marca-presenca-na-digital-agro
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/bembras-agro-lanca-pacote-tecnologico
http://www.portaldoagro.com/projeto-quer-utilizar-voos-de-drones-ate-para-prevenir-roubo-de-gado-no-amapa/
https://portaldbo.com.br/bembras-agro-firma-parceria-com-a-aes-eletropaulo/
http://www.canaonline.com.br/conteudo/pequenos-agricultores-adotam-drones-contra-pragas.html
http://www.folhaagricola.com.br/noticia/bembras-agro-participa-de-projeto-com-drones-na-agrishow


DESAFIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA no Sistema de Emergência 
 

 

• Melhorar seu pronto atendimento em emergências ou eventos de rotina 

• Ineficiência na retransmissão de informações 

• Tempos de resposta longos 

• Reduzir Gastos e podem até resultar em baixas humanas 

• Não fornecem solução rápida/abrangente para um indivíduo em 

dificuldades 

• Não permitem receber transmissões do cidadão ao vivo durante o Evento 

• Não são capazes de lidar com eventos de emergência de grande escala 

• Falhas por vários motivos incluindo-se volume maciço de tráfego de 

ligações 

• O desafio do “Trote” 









SOBRE 
CARBYNE 
Clusters 
99% 
Disponibilidade 

TLV 

KIEV 

NYC 

MEXICO CITY 

FOUNDED FUNDING EMPLOYEES 

+100 25M 2014 



Princípios do Produto: 

1. Infraestrutura híbrida nativa em nuvem criada com 
arquitetura de segurança de nível militar - Possua seus 
dados 

2. Nenhuma integração é necessária - entrega de dados 
contínua ao seu provedor de CAD existente 

3. Melhor infraestrutura de classe (Cisco, Provedor HCS) 

4. KPI e ROI impulsionados! 

NÓS SOMOS SEU PARCEIRO NÃO UM 
OUTRO FORNECEDOR! GATEWAY CARBYNE 



Sistemas de segurança pública  

 

 
O PSS da Carbyne oferece um meio interno de comunicação para agentes e funcionários da cidade. 
Grupos específicos podem ser criados para diferentes entidades, como: 

Segurança 
pública 

Grupos de 
agentes 

municipais 
 

Agentes de 
trânsito 

 

Funcionários de 
empresas de 

serviço público 
 

Instituições 
educacionais 

 

Transporte 
público 

 

Agentes 
aeroportuários 

 

A plataforma pode ser usada para emitir NOTIFICAÇÕES EM GRUPO para alertar agentes em campo ou grupos de 
empregados em relação a OCORRÊNCIAS CRÍTICAS ou fornecer INSTRUÇÕES EM TEMPO REAL para REDUZIR O 
PÂNICO e coordenar ações de resposta. 



ECOSISTEMA 
DA CARBYNE 

c-Events 
Situational Awareness 

c-Records 
Data Management 







Integração total com sistemas existentes 

Bilhete completo preenchido 
com detalhes do relator 
 
 

Opção para falar com o 
relator 
 
 

*An example of a real operational screen operating in the Israeli National EMS.. 

RELATO OPERADOR 



While existing solutions offer Z axis (Altitude)   

Carbyne’s unique and patented solution offers  

a dispatchable address for faster response 

 

INDOOR 
LOCATION 

Data Sources / Location / Indoor Location 



Posição interior exata, 
inclusive elevação 

Assinaturas de RF Impressões 
digitais 

490K 4.8M 

c-Inside 
O Algoritmo Combinado de Aprendizado 
Estatístico de Máquina e Odometria Inercial da 
CARBYNE permite a coleta de assinaturas RF 
singulares criadas por transmissores Wi-Fi e BLE. O 
sistema explora a difusão de roteadores comerciais 
de Wi-Fi e da tecnologia nascente de  BLE em 
espaços fechados e, valendo-se do poder das massas, 
automapeia os nossos ambientes interiores de modo 
a fornecer por demanda um microposicionamento 
preciso em tempo real. 



c-All 



Carbyne’s one of a kind infrastructure 

allows Live video broadcast from other 

sources like street surveillance cameras and 

even Drones.  

 

LIVE VIDEO FROM 
OTHER SOURCES 

Data Sources / Video / Surveillance Cameras 



Proteja outras 
pessoas e crie uma 
rede social de 
segurança 

1 Mapa em 
tempo real 
 

2 

Social Features 
 

Notifications 4 

Live Map - friend’s 
card report / Botão 
do Pânico 

3 





Agnóstico do 
Sistema 

Risco Zero 

Integração Zero 

Obrigados ao seu provedor atual? 



Felt down 

 
 
 
 
Situação: Uma mulher liga para o 9-
1-1 reportando um homem ferido,  
que caiu 4 metros abaixo. 
 
 
Resultado: O médico do CRUM a 
auxilia remotamente até a 
ambulância chegar à emergência. 
Este caso estava no noticiário local e 
o homem está vivo. Encontre abaixo 
o link dos notícias. 
 
 
https://www.elheraldodechihuahua.c
om.mx/local/cae-trabajador-de-4-
metros-de-altura-3943833.html 

 
 



 
 
 
 
 
Situação: Uma mulher liga para o 9-
1-1 relatando um grupo de imigrantes 
sequestrados. 
 
 
Resultado: O interlocutor solicitou à 
mulher que usasse a câmera do 
telefone para ver o nome da rua e o 
estado das pessoas. Nota: A mulher 
não ativou a localização, mas com a 
câmera as unidades localizam a casa 
e as resgatam. 

 
 
 
 

 

Kidnap 



Bus Accident 

 
 
 
Situação: Um homem liga para o 9-1-
1 reportando um acidente de ônibus 
na rodovia. 
 
Resultado: O interlocutor pediu ao 
homem que usasse a câmera do 
telefone para ver a imagem completa 
da emergência e enviar as unidades 
apropriadas para o local. 

 
 
 

 



Fire on the 
Highway 

 
 
 
 
Situação: Um homem liga para o 
9-1-1 relatando um acidente de 
ônibus na rodovia. 
 
 
Resultado: O ELS ajudou os 
socorristas a localizar a 
emergência. O interlocutor pediu 
ao homem que usasse a câmera do 
seu  emergência e enviar as 
unidades apropriadas para o local.  

 
 
 

 



Baby Born 

 
Situação: Uma mulher liga para o 9-
1-1 relatando que sua filha estava em 
trabalho de parto. 
 
Resultado: O interlocutor solicitou à 
mulher que usasse a câmera do 
telefone para ver a imagem completa 
da emergência e auxiliasse o 
interlocutor remotamente até a 
ambulância chegar no local.  

 



Telcel Robbery 

 
 
 
Situação: Um homem ligou para o 9-
1-1 de uma provavel situação com um 
refém em um shopping. 
 
Resultado: O interlocutor solicitou ao 
homem que usasse a câmera do 
telefone para ver a imagem completa 
da emergência e enviar as unidades 
apropriadas ao local. Foi fundametnal 
porque os ladrões estavam na loja 
quando o homem gravou o vídeo. 

 
 

 



Car Crash 

Situação: Um homem liga para o 9-1-
1 relatando um acidente de carro 
com uma mulher ferida. 
 
Resultado: O intelocutor solicitou ao 
homem que usasse a câmera do 
telefone para ver a imagem completa 
da emergência, para enviar as 
unidades apropriadas ao local.  



Robbery (Live 
Persecution) 

Situação: Um homem liga para o 9-1-1 
relatando um assalto. 
 
Resultado: O interlocutor informou que um 
homem seguia o ônibus do ladrão de CDMX 
para Navarit, depois ligou para o 911 e pediu 
assistência policial. O interlocutor envia 
mensagem e obtém a localização do ELS; em 
seguida, ele carrega o estojo no mural de 
vídeos e o despacha, seguido pelas câmeras 
das ruas, seguindo o caminho do local ao vivo 
pelo c-Lite. 



c-Lite V.1 (Com Cisco Kinetic para Cidades)  

Sensores da  
Cidade 

Localização 
do Usuário 

Vídeo do 
Usuário 

Câmara da 
Cidade Chat 



 



Carbyne E Google  

For more info: Click 
Here 

http://www.carbyne911.com/get-els
http://www.carbyne911.com/get-els






c-Now 

Um aplicativo de um toque que cria um 
novo padrão em relatos de qualquer tipo 
de ocorrência. Disponível para iOS e 
Android, o aplicativo PSS oferece relatos 
eficazes do autor da chamada aos 
recursos relevantes. 
 
Além disso, o autor da chamada pode se 
comunicar pela mesma plataforma com 
as centrais de despacho em caso de 
necessidade. 

INICIAR ESCOLHER FALAR 



Melhor Capacidade de 
Gereneciamento das 
Cidades e Estados 

Valor Tangivel Para 
Cidadaoes 

Aumento de Eficiencia Do Centro de 
Chamadas  

De Reducao De 
Chamadas Falsas 
(Trotes) 

De Redução Do 
Tempo De Chamada 

 

Melhora Acuracia 
da Localizacao  
 

20,000% 

62% 

VALOR AGREGADO 

80% 

X2 

Valor Agregado = 
Integracao com os 
Investimentos Existentes 

Baixo Custo X 
Eficiencia 



Obrigado! 

CONSTRUINDO O 
FUTURO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA 


