


Tecnologia a serviço 
do bem-estar 
O Helper  é um sistema inovador que util iza 
tecnologia para promover o bem-estar das 
pessoas, contribuindo para a gestão da segurança 
pública e otimizando os seus investimentos. Seu 
grande diferencial é atender a situações de 
emergência remotamente e de forma interativa, 
permitindo a comunicação do cidadão com o 
Centro Integrado de Controle e Comando (CICC). 

 
SUA PRESENCA̧ OSTENSIVA INIBE A CRIMINALIDADE E  
AUMENTA A SEGURANCA̧ DA POPULAÇÃO.  

 



Atributos inovadores 
e essenciais 
O Helper une tecnologia e ostensividade. Sua 

estrutura física robusta e seu giroflex fazem com 

que sua presença seja notada à distância e o 

caracterizam como um instrumento de segurança 

pública. 



Botão de emergência 

Intercomunicador 

Câmeras 360º 

Para ser acionado pela população em casos de 
emergência, diminuindo o tempo de resposta a 
situações de risco. 

Canal de comunicação direto com a autoridade de 
segurança. 

Conjunto de câmeras para gravação e transmissão de 
imagens 360º em tempo integral. 

Tecnologia em prol 
do bem-estar 



Mensagens de Áudio 

Situações de risco 
monitoradas 

Sirene e Giroflex 
Sistema de Sirene e Giroflex que potencializam sua 
presença. 

Reprodução automática de mensagens de áudio pré-
gravadas, inclusive para divulgação de campanhas 
educativas. 

Comunicador de Alta Intensidade 
Sistema de áudio de alta intensidade para que a 
autoridade de segurança se comunique com os cidadãos e 
suspeitos no ambiente monitorado. 



Inovação 
e segurança 

Blindagem 
A estrutura é resistente ao disparo de armas de fogo 
de pequeno calibre e a tentativas de vandalismo. 

Detecção automática de vandalismo com acionamento 
da Sirene e da autoridade de segurança. 

Sensor de vandalismo 

Possibilita a captação de imagens de longa 
distância e permite o controle pelo operador. 

Câmera Speed Dome 

Tecnologia brasileira patenteada. 

Inovação brasileira 



Análise inteligente de vídeo 
situações de risco detectadas 
automaticamente 

Recurso embarcado que possibilita analisar 
automaticamente a imagem capturada 
para detectar situações de risco e realizar outros 
controles, destacando-se: 

• Aglomeração de pessoas 
• Invasão e circulação em áreas proibidas e restritas 
• Contagem de pessoas e objetos 
• Barreiras virtuais 
• Alarme de velocidade 
• Controle de direção 
• (OCR) Reconhecimento de placas 



• Integração com outras tecnologias 
• Rastreamento de viaturas 
• Software de gestão de ocorrências 

Outros recursos 

• Reconhecimento de face 
• Detecção de disparo de arma de fogo 

 Em desenvolvimento 



Conceito Standalone 
A característica ostensiva do Helper e seus 
recursos de Análise Inteligente de Vídeo, 
detecção de vandalismo, reprodução de 
mensagens de áudio e o acionamento 
automático da Sirene e Giroflex o tornam um 
sistema autônomo, reduzindo a necessidade de 
investimentos em infraestrutura de 
comunicação e pessoal. 
 



O Helper é o sistema ideal para oferecer segurança 
em locais públicos e privados, tais como ruas, 
praças, parques, bancos, terminais de 
ônibus, pontos turísticos, escolas, 
estádios, locais de tráfego e consumo de 
drogas. 

Tecnologia a serviço do 
bem-estar 



A presença do Helper é 
constante, inibindo o crime 

A sensação de segurança da população 
aumenta com a presença do Helper. 
 
O Helper auxilia os programas de segurança 
pública e otimiza seus recursos. 



Quem somos 
 
Uma empresa de tecnologia pensando em segurança 
  
A Helper Tecnologia de Segurança é uma empresa que 

desenvolve e aplica tecnologia para a segurança das cidades. 

Contando com a visão inovadora de um time de executivos com 

grande experiência nas áreas de segurança e projetos voltados 

ao setor público, a empresa oferece tecnologia avançada e 

planejada para promover a ordem e o bem-estar de toda a 

sociedade. 





HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA 

 

Fone: 55 41 3132-2000 

rogerio@helpertecnologia.com.br 

Rua Jaguariaíva, 283 | Alphaville Graciosa | Pinhais | PR 

CEP: 83.327-076 

www.helpertecnologia.com.br 
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