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Depois de um incidente,
é possível reconstruir
completamente,
em uma tela, o que
aconteceu. O sistema
permite ver e ouvir
exatamente o que a
equipe estava fazendo
naquela situação”

Câmeras inteligentes, sensores de
presença, sistemas de reconheci-
mento facial e de detecção de mo-
vimentos. Hoje, essas e tantas ou-
tras tecnologias já estão incorpora-
das à paisagem de boa parte das ci-
dades, especialmente em locais
de grande concentração de pes-
soas. É exatamente nesse cenário
digno de um filme de ação de Hol-
lywood que a israelense NICE Sys-
tems enxerga boas oportunidades
para expandir seus negócios.

“Temos um pacote de sistemas
capaz de cobrir o ciclo completo
de um incidente. Seja o antes, o
durante ou o depois”, diz Moti
Shabtai, vice-presidente global
de segurança da NICE Systems.

Uma das três linhas da NICE
Systems, a divisão de segurança
oferece softwares para antecipar
riscos, gerenciar situações de
emergência e recriar virtualmen-
te qualquer tipo de incidente em
locais como aeroportos, agências
bancárias, terminais de transpor-
te e mesmo grandes eventos.

Os sistemas da empresa centra-
lizam todas as tecnologias de segu-
rança de uma instalação em um
painel de controle. A partir dessa
central, é possível identificar o
que está acontecendo, criar um
panorama completo do incidente
e sugerir um plano de emergência
para todas as pessoas envolvidas
na operação. A comunicação com
as equipes em campo é feita por
meio de diversos recursos, incluin-
do aplicativos móveis.

A plataforma permite ainda
acionar recursos remotamente,
como por exemplo, o fechamento
de um portão e o uso de câmeras e
sistemas de rastreamento e de aná-
lise de vídeo em um determinado
ponto de atenção. “A ideia é ofere-
cer meios para que a operação vol-
te rapidamente à normalidade.
Continuidade de negócios é di-
nheiro. Uma hora sem operação
em um aeroporto como Congo-
nhas, por exemplo, tem um custo
de US$ 600 mil”, afirma Shabtai.

Hoje, esse portfólio já é aplica-
do em diversos projetos em todo o
mundo. A relação inclui pontos tu-
rísticos como a Torre Eiffel e lo-
cais como o Aeroporto Internacio-
nal de Denver e o Porto de Miami.
Recentemente, a empresa fechou
contrato com a cidade de Sochi,

na Rússia, que irá sediar uma série
de eventos esportivos nos próxi-
mos anos, entre eles os Jogos Olím-
picos de Inverno e os Jogos Parao-
límpicos de 2014.

É essa mesma perspectiva que
está atraindo a atenção da empre-
sa para o Brasil. Com a Copa do
Mundo e a Olimpíada no radar do
país, a NICE Systems iniciou sua
operação local em 2010 e há cerca
de dois anos passou a investir na
oferta de todo o seu portfólio de se-
gurança no mercado brasileiro. O
interesse, no entanto, não está res-
trito a esses eventos esportivos. A
empresa vislumbra boas perspec-
tivas de adoção em segmentos co-
mo finanças, utilities, telecomuni-
cações e órgãos governamentais.
“Essa plataforma começa como
um meio de gestão de segurança,
mas pode também ser usada para

obter mais eficiência operacional.
Um banco, por exemplo, pode me-
dir qual é o fluxo de seus funcioná-
rios e quanto tempo eles gastam
em determinados processos”, diz.

O plano da NICE Systems para
desenvolver essa oferta no Brasil
passa pelo fortalecimento de par-
cerias com fabricantes de equipa-
mentos, tanto para projetos no se-
tor público como para empresas
privadas. “Essa abordagem é es-
sencial, especialmente em proje-
tos do governo. Temos o coração
dessa solução, mas não o pacote
completo. É importante oferecer
uma solução holística”, afirma.

O executivo não revela núme-
ros sobre a operação brasileira,
mas diz que a expectativa é de um
crescimento de dois dígitos para o
portfólio de segurança no país
nos próximos anos.
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NICE Systems mira expansão
na trilha da gestão de incidentes

US$892
milhões
FoiareceitaapuradapelaNICE
Systemsem2012,oque
representouumaaltade12%
sobreofaturamentode2011.

28%
Éaparticipaçãodadivisãode
negóciosdesegurançanareceita
globaldacompanhia.
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Prestes a receber grandes eventos, Brasil é um dos principais mercados para a companhia israelense de software
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