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A quem se destina o Vface 

 

Inicialmente ele foi pensado para o segmento de segurança 

pública, ou seja, polícias civil, militar e federal, guardas municipais ou 

qualquer outro órgão público que necessite realizar identificações de 

indivíduos com mobilidade. 

 

Num segundo momento, vislumbrou-se seu uso também para o 

setor de segurança privada. Assim, o VFace pode ser utilizado por 

empresas deste segmento, em condomínios residenciais, eventos, 

estádios de futebol, grandes empresas, etc., baseando-se no mesmo 

princípio do setor de segurança pública, ou seja, atender a necessidade 

de identificação de indivíduos e registro de ocorrências/eventos em 

qualquer local, através do uso de dispositivos móveis. 

 

Finalmente, por ser muito flexível e adaptável, a aplicabilidade 

do VFace é bastante variada, podendo ser utilizado nas mais diversas 

áreas, atendendo as necessidades de qualquer situação que tenha como 

premissa básica a identificação de indivíduos, pesquisas e registros de 

atividades pertinentes aos mesmos.  

 

Como exemplo desta flexibilidade, o VFace é facilmente 

adaptável para uso na gestão da saúde pública, onde o paciente pode ser 

identificado, a partir da captura da imagem de sua face, permitindo após 

reconhecimento, realizar pesquisas do histórico de atendimentos, 

tratamentos realizados, etc., bem como possibilitar o registro de novas 

consultas e anamneses, num sistema único de gestão municipal, 

retroalimentado a partir de cada interação. 

 

Por ser desenvolvido para uso em ambiente móvel, a aplicação 

não se restringe apenas ao ambiente interno das unidades de saúde, 

possibilitando as equipes de atendimento acesso a todas as informações 

do paciente, mesmo em atendimentos externos e/ou campanhas 

volantes. 

 

Devido a grande flexibilidade do sistema, que possibilita seu uso 

nas mais diversas situações e, tendo como orientação o segmento de 

segurança pública, mercado inicialmente focado para aplicação do VFace, 

a seguir este material abordará diversos aspectos do sistema, tomando 

como parametro este ambiente, o que não descaracteriza a aplicabilidade 

do VFace em diversos outros segmentos, conforme já demonstrado 

anteriormente. 
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Objetivo 

 

O VFace objetiva ser uma ferramenta de baixo custo e alto 

rendimento para apoio ao combate à criminalidade, integrando um 

software para uso em dispositivos móveis (tablets e smartphones com 

conexões GSM ou wireless) a algoritmos de reconhecimento facial 

variados e/ou pré-existentes. 

 

Assim, o VFace permite que o agente de segurança, através de 

um aparelho móvel de baixo custo com câmera integrada, encaminhe a 

imagem da face do indivíduo abordado para um servidor que irá proceder 

sua identificação, retornando ao agente os dados necessários para 

prosseguimento da abordagem em curso. 

 

Tem como benefícios principais a facilitação de ações e 

incursões de agentes de segurança pública e/ou privada em suas ações e 

abordagens, proporcionando agilidade aos processos de reconhecimento 

e cadastramento remoto dos indivíduos, reduzindo custos, possibilitando 

imediata identificação e tomadas de ações mais eficazes. 

 

Integração e Portabilidade 

 

Desenvolvido com o propósito de proporcionar maior 

portabilidade ao VFace, o mesmo foi projetado para se integrar a 

diversas plataformas de reconhecimento facial, com o mínimo de 

customização possível. Desta forma, obtém-se maior rapidez na 

implementação e autonomia de uso, possibilitando a cada cliente 

integrá-lo com as plataformas de reconhecimento facial já utilizadas ou 

as que melhor atendam suas necessidades. 

 

Inovação 

 

Sem similar no mercado, o VFace proporciona a descentralização 

da tomada de decisão, transferindo autonomia da decisão ao agente de 

segurança quando no desempenho de suas atividades, principalmente 

nas abordagens externas junto aos cidadãos (barreiras policiais, 

fiscalização, busca e apreensão, abordagens em geral, imigração, etc.), 

pois esse agente obterá informações on-line do cidadão abordado, 

através de consulta pela identificação facial, eliminando a solicitação de 

apoio a uma equipe de retaguarda. Desta forma otimiza-se o tempo de 

resposta as diversas ações em prol da segurança e com a devida 

confiabilidade nas informações consultadas.  
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Como conseqüência, os gastos em segurança tendem a reduzir, 

possibilitando redirecioná-los para novos investimentos nesta área. Além 

disso, o VFace trás como inovação o fato de unir numa única solução, 

tecnologias hoje utilizadas de forma independentes e com aplicações 

específicas. 

 

A inovação do VFace pode ser caracterizada por:  

 

l Única aplicação, para identificação de indivíduos que integra a 

plataforma de dispositivos móveis (smartphones e tablets) a 

algoritmos de reconhecimento facial do mercado, inclusive com 

pedido de patente já requerida junto ao INPI; 

 

l Solução inovadora e de vanguarda tecnológica; 

 

l Maior eficiência em ações de Segurança Pública e privada, 

permitindo rápida identificação de suspeitos ou obtenções de dados 

sobre o cidadão, inclusive quando o indivíduo abordado não está de 

posse de seus documentos de identificação; 

 

l Facilidade de uso e alta portabilidade, necessitando o agente 

apenas do terminal móvel com câmera integrada; 

 

l Maior segurança para o agente em campo, em função da 

simplicidade e agilidade do processo de identificação; 

 

l Maior tranquilidade para o cidadão, em função da agilidade e da 

alta confiabilidade do processo de identificação positiva; 

 

l Redução de custos operacionais devido à automatização de 

processos, e ao uso de dispositivos populares de baixo custo e alta 

disponibilidade no mercado; 

 

l Proteção ao indivíduo, promovida de forma não agressiva, em 

tempo real e com alto índice de confiabilidade, aumentando a 

confiança da sociedade nos governos como agente de bem-estar 

social;  

 
l Melhor gerenciamento das abordagens, possibilitando auditorias e 

verificações sobre as ações tomadas pelos agentes, resultando ao 

administrador maior controle das ações em campo; 
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Vantagens 

 

· Baixo custo de implementação, pois possibilita seu uso também 

em dispositivos móveis populares, de baixo custo e alta 

disponibilidade no mercado. 

· Redução de custos operacionais e aumento da produtividade dos 

agentes, devido à automatização de processos. 

· Eliminação de deslocamentos desnecessários a unidades 

operacionais, resultando na redução do tempo de abordagem, 

redução de custos com deslocamentos, principalmente com 

consumo de combustível e manutenção veicular. 

· Maior eficiência em ações de Segurança Pública, permitindo 

rápida identificação de suspeitos ou obtenções de dados sobre o 

cidadão. 

· Maior segurança para o agente em campo, em função da 

simplicidade e agilidade do processo de identificação. 

· Maior tranquilidade para o cidadão, com garantia de agilidade e 

alta confiabilidade do processo de identificação positiva. 

· Proteção ao indivíduo, promovida de forma não agressiva e em 

tempo real, com alto índice de confiabilidade, aumentando a 

relação custo por benefício. 

· Solução inovadora e de vanguarda tecnológica. 

 

 

Relação Custo/Benefício 

 

 

Aliado a otimização dos processos de reconhecimento dos 

indivíduos, outro fator de extrema importância a considerar na 

comparação da solução VFace com outras do mercado, refere-se a sua 

vantajosa relação custo/benefício.  

 

De fácil utilização, eliminando os custos de longas horas de 

treinamentos,  e por ser desenvolvida para uso em dispositivos móveis 

de baixo custo e grande oferta no mercado, que dispensam a criação de 

infraestrutura própria  para sua utilização (redes eletrícas, pontos de 

rede lógica, catracas, etc.), o VFace proporciona uma ótima relação 

custo/benefício, possibilitando uma implantação tranquila e com ótimo 

índice de retorno do investimento.  
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Melhoria dos Procedimentos de abordagens/identificação 

 

Em diversos casos a identificação de suspeitos demanda a 

detenção e a condução do mesmo para um ponto de apoio (delegacia / 

batalhão), para tomada de impressões digitais e comparações 

fotográficas com dados de arquivos impressos. Isto retira o agente de 

segurança do patrulhamento durante todo o decorrer do processo, além 

do risco de gerar desgaste com a possível identificação de falsos-

positivos.  

 

Assim, o VFace simplifica o processo de identificação em campo, 

fazendo ainda prever reflexos favoráveis na interação entre o agente de 

segurança e o cidadão a ser identificado, permitindo que se realize de 

forma não-traumática, com confiabilidade, simplicidade, baixo custo e 

alinhado as diretrizes de desenvolvimento de sistemas estratégicos de 

informação de Segurança Pública.  

 

Facilita as ações de agentes de segurança pública e agiliza os 

processos de reconhecimento e cadastramento de indivíduos, 

possibilitando imediata identificação e tomadas de ações mais eficazes 

em campo. Assim, as ações da área de Segurança Pública serão 

aperfeiçoadas pelo aumento da eficácia de sua gestão, oferecendo à 

sociedade uma solução inovadora que incorpora tecnologia móvel e com 

velocidade no tempo de resposta para apoio a tomada de decisão dos 

agentes, tendo como consequência, a redução nos índices de violência, 

criminalidade e eficiência judiciária. Apresenta como premissa básica a 

redução de custos para a área de administração pública, fator de 

extrema importância para as instituições e para a sociedade.  

 

Com o VFace, espera-se o surgimento de um novo paradigma na 

gestão de segurança, pois ocorrerá a transferência de autonomia da 

tomada de decisão para os agentes envolvidos nas diversas ações de 

combate ao crime. Atualmente, isso não é possível porque o processo de 

identificação dos cidadãos ocorre de forma manual, através do 

confrontamento com os documentos apresentados (facilmente 

manipuláveis e nem sempre confiáveis), ou ainda, pela condução do 

mesmo a um ponto de apoio da ação para identificação. Nestes casos, 

além de retirar o agente de segurança do patrulhamento durante todo o 

decorrer deste processo, necessita do envolvimento de diversos 

setores/entidades, demandando um tempo enorme de todos envolvidos. 
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Como está estruturado 

 

Arquitetado para operar em quatro módulos distintos, sendo o 

VFace composto pelos módulos “mobile”, gerenciador da aplicação e 

ação, e estes, integram-se a um outro módulo independente, 

responsável pelo reconhecimento do indivíduo, através da identificação 

facial, podendo, este módulo, ser qualquer opção do mercado, escolhida 

ou já utilizada pelo cliente. Desta forma, o produto possui ampla 

portabilidade, possibilitando sua utilização com qualquer solução de 

reconhecimento facial, sejam estas soluções desenvolvidas por empresas 

privadas, instituições acadêmicas ou de pesquisa e desenvolvimento. 

 

Os Módulos que compõe o VFace são: 

 

1) Mobile : Software 

desenvolvido para uso nos 

dispositivos móveis (tablets e 

smartphones - com câmera 

digital integrada), que captura 

a imagem facial do cidadão 

abordado pelo agente de 

segurança e envia-a em 

tempo real ao gerenciador da 

aplicação; 

2) Gerenciador da Aplicação : Gerencia as requisições oriundas 

dos diversos dispositivos móveis e interage com os sistemas de 

reconhecimento facial integrados a bases de dados de informações, 

agregando ainda a busca de informações cadastrais em banco de dados 

próprios ou compartilhados, para fins de comparação e identificação das 

informações; 

3) Ação : Destinado ao encaminhamento de ações específicas 

conforme os resultados da identificação obtidos e confrontados com as 

informações pesquisadas (exemplos: registro de dados e fotos de 

indivíduos inexistentes no cadastro, envio de histórico (ficha corrida) 

para o dispositivo móvel, registro de ocorrência, etc). Este módulo 

permite a criação de regras e ações específicas para cada tipo de 

abordagem executada pelos agentes, proporcionando maior flexibilidade 

e aderência do VFace as diversas necessidades existentes, nas rotinas 

diárias dos profissionais de segurança. 
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Aplicabilidade 

 

Condomínios Fechados 

 

Agiliza os processos de abordagem e cadastro de indivíduos, obtendo 

imediata identificação dos mesmos na área condominal e permitindo tomadas 

de ações mais eficazes. 

 

Permite aos agentes de 

segurança privada identificar 

possíveis invasores no local da 

própria ronda, sem necessidade de 

deslocamentos a base de comando, 

além de checar se o indivíduo 

abordado possui autorização para 

estar na área do condomínio, qual 

condômino autorizou sua entrada, 

tipo de serviço prestado, horários permitidos para prestação dos serviços, 

entre outras informações relevantes. 

 

Exemplos de Uso 

 

Ao permitir o acesso ao condomínio, o agente faz o registro do 

indivíduo na portaria, inclusive com a captura da imagem de seu rosto, 

formando um cadastro de informações e imagem. 

Além dos dados de identificação, o agente pode também registrar 

informações pertinentes a entrada, tais como horário permitido para acesso, 

qual/quais lotes serão visitados e/ou prestados serviços, tipo de serviço a ser 

realizado, qual condômino autorizou sua entrada, etc. 

Durante a ronda realizada pelos agentes volantes e, suspeitando de 

alguma determinada situação de risco, o agente, através do uso do VFace, 

aborda o indivíduo alvo da suspeita, captura a imagem de sua face, 

encaminhando-a online para o servidor do VFace que irá proceder com a 

consulta ao banco de dados do sistema, retornando ao agente em campo as 

informações pertinentes ao cadastro do cidadão abordado, conferindo 

rapidamente, sua identificação, quais permissões usufrui, se está em local 

apropriado, etc., resultando numa abordagem mais segura, rápida e eficiente. 
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Estádios de Futebol 

 

Combate a criminalidade organizada nas torcidas, pois o 

reconhecimento dos indivíduos é rápido, eficiente e seguro. 

· Identificação rápida de torcedores 

que cometem contravenções, 
eliminando o anonimato e 

garantido punições aos mesmos; 

· Integrado a sistemas de 
segurança pública, facilita a 

captura de procurados pela justiça 

que compareçam aos estádios; 
·  

· Facilita no cumprimento das 

penas restritivas de torcedores, através de identificação segura e sem 
possibilidade de fraudes ou adulteração de documentos; 

 

Exemplos de Uso 

 

A instituição esportiva, com o uso do VFace, cria um banco de 

dados próprio com as informações de identificação do torcedor (foto, 

nome, cpf, etc.), onde registra toda e qualquer ocorrência que este 

torcedor tenha ocasionado no estádio, bem como se o mesmo possui 

restrição judicial ou não de acesso ao estádio em dias de jogos. 

A partir destes registros, o VFace permitirá aos agentes de 

segurança do clube realizarem abordagens aos torcedores em qualquer 

local das dependências do clube, inclusive em seu entorno, identificá-los 

e averiguar se há identificação positiva, quais as ocorrências já 

registradas e se há algum impedimento para o torcedor abordado. 

Este processo de identificação pelo reconhecimento facial torna-

se mais rápido que o utilizado pelo reconhecimento biométrico digital 

(impressão digital), além de ser mais seguro, pois o processo de 

reconhecimento facial permite ao agente rápida conferência do indivíduo 

abordado com sua imagem do cadastro (possibilitando comparação visual 

pelo agente), além de não ser suscetível a pequenas alterações e desvios 

ocasionados no processo de identificação digital (ex.: Caso tenha 

qualquer corte ou houver raspões profundos na impressão digital do 

indivíduo abordado, o reconhecimento estará comprometido). 
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Segurança Pública 

 

Sistema móvel de combate e apoio a criminalidade que simplifica o 

processo de identificação em campo (barreiras policiais, fiscalização, busca e 

apreensão, abordagens em geral, imigração, etc.). 

 

 

Proporciona reflexos 

favoráveis na interação com o 

cidadão a ser identificado, 

permitindo abordagens não-

traumática, com confiabilidade, 

simplicidade, baixo custo e alinhado 

as diretrizes de desenvolvimento de 

sistemas estratégicos de 

informação de Segurança Pública. 

 

Devido a sua estrutura modular, o VFace poderá integrar-se a 

qualquer sistema de identificação já existente com rapidez e segurança. 

Desta forma a busca das informações poderá ser realizada diretamente 

no banco de dados de informações do órgão de segurança, facilitando o 

processo de automação e unificação de informações, geridos por uma 

base de dados única e atualizada. 

Esta modularidade possibilita ainda a criação e uso de banco de 

dados independentes e específicos para cada órgão de segurança, 

proporcionando a aderencia do sistema as mais diversas necessidades 

onde cada órgão poderá gerir suas informações de forma independente e 

autonoma. 

Na expectativa de contribuir com a diminuição dos índices de 

criminalidade existentes, aproveitando os recursos disponibilizados pelo VFace, 

espera-se grande otimização na prestação de serviço dos órgãos de segurança 

pública, proporcionando maior autonomia aos agentes em campo e maior 

agilização aos processos de identificação e abordagens nas ações de vigilância 

e segurança pública, a partir da automação dos processos. 

Assim, as ações de abordagens e identificação de indivíduos podem 

ser realizadas de forma simples, segura e rápida, em qualquer local, sejam em 

vias e prédios públicos, aeroportos, portos, parques urbanos, área rural, 

parques ambientais, etc. Enfim em qualquer local onde haja sinal de 

comunicação disponível para acesso pelo dispositivo móvel.  
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Aliado ao procedimento de reconhecimento e identificação de 

indivíduos, e em conformidade ao plano de ação determinado para a operação 

em curso, o VFace pode permitir ao agente em campo obter informações 

diversas do indivíduo abordado, tais como dados de identificação, registros de 

ocorrências anteriores, fatos relevantes, etc., além de, caso determinado pelo 

plano de ação, realizar o registro das ocorrências de forma online e totalmente 

automatizada, possibilitando por fim um melhor acompanhamento e 

gerenciamento das ações realizadas, pois o VFace ainda mantém o registro de 

todas as identificações, a fim de possibilitar a averiguação e confrontamento 

entre os indivíduos identificados e as medidas tomadas pelos agentes em 

campo. 

 

Exemplos de Uso 

 

São várias as possibilidades de uso e aplicabilidade do VFace no 

segmento de segurança pública, podendo ser utilizado nas mais variadas 

esferas, atendendo as necessidades, tanto de ações realizadas pela 

guarda municipal, quanto pelas polícias civis e militar, bem como, pela 

polícia federal, entre outras. 

Como sua aplicabilidade é muito ampla e para um melhor 

entendimento e exemplificação de seu uso, abaixo encontra-se relatado 

algumas situações do cotidiano onde o VFace poderá ser empregado por 

cada um dos principais órgãos de segurança pública. 

 

Guarda Municipal  

 

· Ações de identificação e controle de acessos a locais específicos 

(secretarias municipais, escolas, postos de saúde, etc.), 

proporcionando maior segurança e restrigindo acesso de 

pessoas não autorizadas aos locais monitorados; 

· Abordagens de indivíduos e registro de ocorrências em reservas 

ambientais e parques urbanos, auxiliando no combate a crimes 

ambientais e no acompanhamento e controle de eventos; 

· Nas ações de fiscalização de transito, possibilita rápida 

identificação dos motoristas, registro das ocorrências em curso, 

bem como a pesquisa de infrações cometidas anteriormente; 
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Polícia Civil e Militar 

 

· Nas diversas ações de abordagens externas, tais como em 

operações de busca e apreensão, barreiras de transito, 

abordagens em ambiente aberto, entre outras, possibilitando 

rápida identificação dos indivíduos, inclusive quando os mesmos 

estiverem sem o porte dos documentos, consulta aos sistemas 

de informação dos órgãos de segurança pública (quando 

integrado ao VFace), registro das ocorrências atendidas, etc. 

 

Desta forma, além do policial contar com uma identificação mais 

rápida e segura do indivíduo abordado, permite obter com facilidade o 

histórico de ocorrências deste indivíduo, possibilitando ao agente uma 

rápida interpretação da real situação da abordagem realizada, 

proporcionando uma tomada de decisão mais segura e adequada para a 

abordagem em curso. 

 

Polícia Federal 

 

O VFace se adequa perfeitamente as ações externas realizadas 

pelos agentes da Polícia Federal, quando se faz necessário a identificação 

e pesquisa das informações dos indivíduos abordados. 

Portanto, o sistema possui alta aderência para otimizar e 

auxiliar os agentes em ações de abordagens externas realizadas durante 

o exercício das suas atividades, tais como polícia marítima, aeroportuária 

e de fronteiras, na repreensão ao tráfico de entorpecentes e 

contrabando, como também na identificação de foragidos internacionais. 

Para isto o VFace poderá integrar-se aos algoritmos de 

reconhecimento facial já utilizados pelas Polícia Federal e Interpol, 

facilitando o processo de pesquisa em base de conhecimento já existente 

e o registro das operações elencadas por seus agentes. Desta forma, o 

próprio sistema de identificação móvel, permite ao agente suprir de 

novas informações a base de dados, dando um maior dinamismo ao 

sistema de informação, tornando o registro dos procedimentos externos 

online e “auto-alimentáveis”. 
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Eventos  

 

Torna os eventos mais seguros e inovadores, com maior agilidade na 

identificação de credenciados e melhor controle dos acessos a áreas VIPs e 

exclusivas. 

· Controla o acesso apenas pelo reconhecimento facial, sem 

necessidade de qualquer outro tipo de identificação, evitando a 

entrada de pessoas indesejadas de uma forma segura e discreta; 

· Maior mobilidade aos agentes de segurança, possibilitando 

abordagens em qualquer local do evento; 

· Mantém a base de clientes ativa para uso promocional em futuros 

eventos, possibilitando rápido acesso aos mesmos, sem necessidade 

de novos cadastramentos e criação de credenciais; 

 

Exemplos de Uso 

 

Ao realizar o 

credenciamento do 

participante no evento, além 

dos dados cadastrais e 

informações pertinentes 

as permissões de 

acesso, captura-se 

também a imagem do 

mesmo (foto) para 

posterior identificação. 

 

Uma vez obtidas as informações do participante, o mesmo 

estará apto a ser identificado em qualquer local, inclusive, se necessário, 

fora das dependências do evento.  

 

Assim, basta disponibilizar aos recepcionistas e/ou agentes de 

segurança do evento os dispositivos móveis (tablets) munidos com o 

sistema VFace para que façam o controle de acesso de forma rápida e 

segura, via reconhecimento facial. 
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Além disto, os organizadores de eventos poderão agregar valor 

a seu negócio, prestando novos serviços para controle das visitas 

realizadas aos estandes do evento, ações promocionais, entre outros. 

Para isto, a organizadora do evento pode disponibilizar dispositivos 

móveis aos expositores que realizarão, não só a identificação dos 

visitantes em seus estandes, como também poderão registrar o resultado 

de cada visita.  

 

Desta forma, além do simples controle do número de visitas 

ocorridas e quais clientes foram atendidos, o expositor conta ainda com 

o registro de todo o histórico do atendimento realizado, proporcionando, 

posteriormente, alimentar seu sistema de gestão e CRM através da 

importação/integração das informações coletadas, automatizando e 

agilizando os processos comerciais pós-feira. 
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Em Grandes Corporações 

 

Controla os acessos de visitantes em qualquer área da empresa, de 

forma simples, rápida, moderna e de baixo custo. 

· Controla o acesso dos visitantes em qualquer área da empresa, 

inclusive e, principalmente em suas áreas externas; 

· Maior mobilidade aos agentes de segurança, 

possibilitando abordagens em 

qualquer local; 

· Facilita as abordagens 

dos agentes de 

segurança,  

proporcionando 

agilidade aos processos 

de identificação, 

redução de custos e 

tomadas de ações mais 

eficazes; 

 

Exemplos de Uso 

 

O processo de identificação inicia-se pelo cadastramento do 

indivíduo na recepção/portaria da empresa, formando-se um banco de 

dados de indivíduos (visitantes, prestadores de serviços, vendedores, 

etc.) com suas respectivas informações cadastrais, áreas de acessos 

permitidos para tráfego/visitação, serviços prestados, horários 

permitidos, etc. 

A partir disto, os agentes de segurança da empresa podem 

realizar a abordagem a indivíduos em qualquer local da empresa, tanto 

em áreas internas, quanto externa, possibilitando confrontar as 

informações de permissões de acesso registradas na recepção/portaria 

com a ocorrência corrente. 

Desta forma os procedimentos de abordagens, orientações e até 

identificação de prováveis invasores são reconhecidas rapidamente, com 

segurança e discrição, possibilitando ações promovida de forma não 

agressiva, em tempo real e com alto índice de confiabilidade. 
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