
Catálogo

Soluções para Defesa & Inteligência
Uma plataforma para toda a defesa

A Hexagon fornece soluções para coletar, gerenciar, integrar, visualizar e analisar grandes 

quantidades de dados de missão crítica para operações de defesa.
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Data Center de 

Observação da Terra

Programar, catalogar e com-

partilhar com eficiência dados 

de vários satélites.

Monitoramento

Alertas de mudanças autôno-

mas e inteligentes.

IMINT

Análises complexas de inteli-

gência de imagens em qualquer 

dispositivo embarcado, tático 

ou em nuvem.

Fluxo automatizado de solicitações 

de novas coletas provenientes de 

várias instituições

Diversas instituições consumidoras 

de dados aeroespaciais podem soli-

citar a programação de novas coletas 

diretamente em seus sistemas de 

missão, melhorando a capacidade de 

resposta e otimizando o trabalho de 

agendamentos das programações do 

Centro de Operações Aeroespaciais.

Compartilhamento dos dados 

coletados para usos diversos

O compartilhamento de grandes 

volumes de dados de imagens exige 

o emprego de sistemas robustos e 

formatos especialmente desenvolvi-

dos para uso operacional.

Padrão de dados internacional

e interoperabilidade com

qualquer sistema

A disseminação de dados como ser-

viço de streaming ou download, em 

formatos de padrão internacional, 

otimiza recursos e garante o uso de 

dados atualizados e consistentes.

Transforme dados em inteligência

Fluxos automatizados de processa-

mento de imagens e o emprego de 

técnicas de aprendizagem de má-

quina criam painéis autônomos que 

permitem a análise avançada e a com-

preensão aumentada da realidade.

Diminua o tempo entre a produção 

de dados e o uso operacional

Coloque o poder do processamento 

de dados para trabalhar a seu favor, 

criando alertas de mudanças de 

maneira automática, organizada e 

intuitiva para uma resposta operacio-

nal mais rápida.

Simplifique processos e obtenha 

melhores resultados

Fluxos autônomos de processa-

mento, a integração de sistemas e a 

gestão eficiente de dados garantem 

processos mais rápidos e conecta-

dos, proporcionando economia de 

tempo, melhor uso dos recursos e 

maior eficiência.

Fortaleça a Inteligência de Imagens 

(IMINT)

Entregue aos analistas de imagens, 

sejam eles especializados ou não, 

poderosas ferramentas autônomas 

para detecção de mudanças, reco-

nhecimento de objetos e geração de 

relatórios de inteligência, mesmo em 

computadores de baixa performance.

Combine imagens com dados em 

tempo-real

Gerencie, integre e analise grandes 

volumes de dados geoespaciais 

e não-geoespaciais para análises 

dinâmicas e avançadas em um único 

ambiente de operação.

Aproveite a Inteligencia Artificial 

para encontrar informações úteis 

com mais rapidez

Use automação e Inteligência Artifi-

cial assistiva para identificar objetos 

relevantes, economizando tempo e 

recursos valiosos.



3Soluções para Defesa & Inteligência

C4ISR

Cenários 5D, digitalizado, 

hiperconectado e assistido por 

inteligência artificial.

Operações Navais

Digitalização de dados 

marítimos para maior 

consciência situacional.

Mapeamento

Rápida atualização da carto-

grafia para tropas em campo.

Dados em tempo real

Visualize e analise dados estáticos, 

dinâmicos e móveis, em tempo real, 

para otimizar a consciência situacio-

nal e as tomadas de decisão.

Fusão de dados e análises 5D

Conecte qualquer dado operacional, 

em qualquer formato, e realize análi-

ses avançadas baseadas em informa-

ções geográficas (3D), temporais (4D) 

e simuladas (5D).

Compartilhe dados e informações 

onde quer que seja necessário

Crie soluções para qualquer am-

biente: desktop, browser, tático ou 

embarcadas, permitindo a troca de 

informações entre elas.

Análise e visualização de dados 

históricos e em tempo real

A integração de dados, as análises 

avançadas e a Inteligência Artificial é 

o “Farol” para a consciência situacio-

nal marítima.

GIS convencional não resolve

O GIS convencional precisa que os 

dados sejam pré-processados e 

armazenados em um geodatabase 

antes de serem analisados, transfor-

mados em outro formato e exibidos. 

O ETL, ou seja, o tempo para Extrair, 

Transformar e Ler o dado atrasa o 

resultado tornando-o inutilizável 

para análises em tempo real, além de 

perder precisão.

Fusão de dados para uso 

operacional

O cruzamento de dados AIS em 

tempo real, AIS histórico, modelos 

de correntes maritimas, imagens 

de satélite, dados meteorológicos e 

outras fontes de informações náuti-

cas permite um amplo espectro de 

aplicações com foco em Operações 

Navais e Segurança Maritima, desde 

o monitoramento de embarcações 

ancoradas, fora de rota e embarca-

ções desconhecidas até a identifica-

ção de comportamentos suspeitos e 

detecção de agentes.

Cartografia rápida

Utilize fluxos de produção cartográ-

fica e validação topológica baseados 

em esquemas de regras e simboliza-

ção que são usados por agencias in-

ternacionais de produção de mapas, 

incluindo o programa MGCP.

Atenda às expectativas do

usuário final

Garanta que os usuários finais 

obtenham informações oportunas e 

precisas, de mapas profissionais à 

aplicativos interativos.

Acessibilidade a mapas atualizados 

é chave para operações estratégi-

cas e táticas

Os usuários precisam simplesmente 

acessar os dados, e não há necessi-

dade de terem experiência específica 

com o serviço padrão OGC para apoiar 

missões multinacionais conjuntas.



A Hexagon é líder global em sensores, software e soluções autônomas. Trabalhamos com dados para 

aumentar a eficiência, a produtividade e a qualidade aplicadas no setor industrial, de manufatura, 

infraestrutura, segurança e mobilidade. Nossas tecnologias estão moldando os ecossistemas urbanos 

e de produção tornando-os cada vez mais conectados e autônomos - garantindo um futuro escalável e 

sustentável.

A divisão de Segurança & Infraestrutura da Hexagon fornece software para cidades inteligentes e seguras, 

que melhoram o desempenho, a eficiência e a resiliência de serviços vitais. 

A Hexagon (Nasdaq Estocolmo: HEXA B) tem aproximadamente 21.000 funcionários em 50 países e 

vendas líquidas de aproximadamente 4,4 bilhões de dólares. Saiba mais em hexagon.com.br e siga-nos 

@HexagonBrasil.
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