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SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA

MOBILIDADE
MOBILIDADE
URBANA.

URBANA.

NOSSAS SOLUÇÕES FORAM
IMPLEMENTADAS EM:
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capitais

Somos uma empresa brasileira sediada em Curitiba, cidade
que é modelo de planejamento urbano e mundialmente
reconhecida pela criação do sistema BRT (Bus Rapid Transit),
que revolucionou os sistemas de transporte.
Orgulhosamente ﬁzemos parte desta história, criando soluções
que permitiram a modernização dos sistemas de transporte e
trânsito desta importante capital do sul do Brasil. Para o
trânsito, desenvolvemos um avançado sistema, composto de
controladores semafóricos modernos e um pioneiro software
de controle de tráfego. No segmento de transporte, inovamos
com uma eﬁcaz solução de controle de arrecadação e gestão
de frota. Ambas, soluções que consolidaram nossa marca no
cenário nacional e internacional.

Em mais de

250

municípios

300

empresas

AMÉRICA LATINA
Colômbia, Argentina
Paraguai e Peru

Mas, assim como as cidades crescem e evoluem diariamente,
as tecnologias desenvolvidas pela DATAPROM também o
fazem, e estão cada vez mais acessíveis e presentes na
vida das pessoas.

HÁ 30 ANOS

mantemos em nosso DNA a inovação,

buscando soluções inteligentes,
integradas, sustentáveis, tecnológicas e
de fácil aplicabilidade, que de fato
melhorem a qualidade de vida da
população, transformando cidades em

SMART CITIES.
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SMART
CITY
O conceito de smart cities, ou cidades
inteligentes, se deﬁne pelo uso da
tecnologia para melhorar a infraestrutura
urbana e tornar os centros urbanos mais
dinâmicos e eﬁcientes, possibilitando
melhor qualidade de vida a sua
comunidade. A interligação dos dados
facilita o cruzamento e a análise das
informações, fornecendo uma base
sólida para a realização de políticas
públicas mais eﬁcazes.

Quando falamos em cidades
inteligentes, pensamos em
inovação, tecnologia,
sustentabilidade e, claro,
planejamento urbano.
A DATAPROM é
referência quando o
assunto é mobilidade
urbana, e esse é o
nosso negócio.
Soluções inovadoras que
trazem mais eﬁciência,
integração e qualidade de vida.
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DATAPROM
Vanguarda em gestão de
soluções inteligentes para
mobilidade e segurança.
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SISTEMA DE
GESTÃO
INTEGRADO E
INTELIGENTE
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ANTARES
EVOLUTION
O uso de sistemas inteligentes reaﬁrma que o conceito de smart city pode
aproximar a população das decisões urbanas, por meio de um modelo de gestão
mais dinâmico e integrado.
Baseado nessa premissa, o software ANTARES EVOLUTION, desenvolvido pela
DATAPROM, possibilita a integração de todas soluções oferecidas pela empresa,
facilitando a gestão e aumentando a eﬁciência dos centros urbanos, pois
fornece informações em tempo real de várias operações, como: transporte,
trânsito, ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, segurança e muito mais.

Desta maneira, todas as soluções DATAPROM podem ser gerenciadas a partir
de um mesmo local, por meio de uma plataforma integrada, que possibilita o
controle absoluto dos sistemas de mobilidade e segurança.

O ANTARES EVOLUTION está em operação em muitos centros
urbanos, dentre os quais estão importantes capitais brasileiras,
como: Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Palmas, Cuiabá,
São Luís, Manaus, Porto Velho, Rio Branco e Goiânia; além
de Cartagena, na Colômbia.
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SOLUÇÕES PARA

TRÂNSITO
Integração com software
ANTARES EVOLUTION

A maioria dos centros urbanos apresentam problemas de trânsito,
pois frequentemente as vias de tráfego destes espaços não estão
adaptadas ao volume em circulação de pedestres e dos diversos
tipos de veículos.
As soluções para trânsito da DATAPROM coletam dados de tráfego
em tempo real, possibilitando a medição do tempo de percurso e a
veriﬁcação do carregamento de veículos nas vias. Essas
informações são essenciais para a geração de planos de tráfego
dinâmicos, que melhoram a fluidez do trânsito e evitam a formação
de congestionamentos, tendo como primazia a segurança dos
cidadãos e a priorização do transporte coletivo sobre o individual.
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GESTÃO
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ÁGIL NOS
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SOLUÇÕES PARA

TRANSPORTES
Integração com software
ANTARES EVOLUTION

A mobilidade urbana é um grande desaﬁo para as cidades. Isto
porque, cada vez mais, a demanda por transporte aumenta, devido
ao desenvolvimento urbano, fluxos migratórios e movimentos
pendulares, como o deslocamento das pessoas para exercer suas
atividades cotidianas.
O Sistema Inteligente de Transporte (ITS) desenvolvido pela
DATAPROM engloba um conjunto de soluções capaz de fazer a
gestão de veículos de transporte de passageiros, processando
informações essenciais para proporcionar a priorização deste
modal, reduzindo os tempos de viagens e evitando a formação de
comboiamento de veículos de transporte nas vias. Além disso, o
controle eﬁcaz de acesso aos meios de transporte, por meio de um
sistema seguro de bilhetagem eletrônica, evita a evasão de recursos
por fraudes e possibilita a formação de uma rede de integração
temporal, facilitando o deslocamento dos usuários.
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SOLUÇÕES PARA

RODOVIAS
Integração com software
ANTARES EVOLUTION

Muitos são os desaﬁos quando se trata de segurança viária nas estradas,
porém o principal continua sendo a redução de acidentes e as
fatalidades. Por isso, cada vez mais as tecnologias estão sendo
empregadas para melhorar a qualidade das rodovias e o nível do serviço
prestado aos usuários.
A DATAPROM fornece sistemas que contribuem para uma gestão
rodoviária mais segura e eﬁciente, com soluções que integram a
ﬁscalização eletrônica de infrações de trânsito, painéis de informação
aos usuários, sensores para obtenção de dados estatísticos durante
24 horas, além do efetivo reconhecimento automático de placas de
veículos (Optical Character Recognition - OCR). Todas essas soluções
podem ser gerenciadas a partir de um Centro de Controle
Operacional - CCO, que recebe e processa as imagens e informações
obtidas pelos equipamentos instalados em campo.
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MOBILIDADE
URBANA COM
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AGILIDADE
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REDUÇÃO DE
CUSTOS E OPERAÇÃO

CONTROLE DE
COMBOIAMENTO

SOLUÇÕES PARA

BRT

Integração com software
ANTARES EVOLUTION

BRT (Bus Rapid Transit) é um sistema de transporte coletivo de
passageiros que proporciona mobilidade urbana, através da
utilização de faixas exclusivas para a circulação de ônibus ao longo
dos eixos principais das cidades.
As soluções para BRT desenvolvidas pela DATAPROM garantem
mais agilidade ao sistema: por meio da prioridade seletiva
inteligente nas intersecções viárias, pelo controle eﬁcaz do
cumprimento de rotas e horários, pela gestão inteligente da frota e
pela segurança e rapidez de acesso às estações; tudo isso aliado a
um seguro sistema de bilhetagem eletrônica que impede a evasão
de receitas por meio de fraudes.
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MODERNO CONTROLE
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MONITORAMENTO
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SOLUÇÕES PARA

AEROPORTOS
Integração com software
ANTARES EVOLUTION

Com o crescimento da demanda registrado nas últimas décadas, cada vez
mais a infraestrutura aeroportuária necessita de tecnologia de ponta, bem
como de otimizar seus processos, agilizando o fluxo de passageiros e
cargas, sempre com a frequente preocupação com a segurança.
A DATAPROM fornece soluções eﬁcazes e dinâmicas para a segurança e
logística dos terminais aeroportuários, que complementam a gestão de
embarques, desembarques e transporte de cargas desses espaços. Dentre
as soluções, destacam-se o controle de acesso a ambientes restritos, o
monitoramento por CFTV e o sistema de localização em tempo real, que se
conﬁgura em um dos métodos mais precisos de mapeamento,
monitoramento e ﬁscalização de objetos e pessoas.
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*International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code),
Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias

GESTÃO DE
ATIVOS

SOLUÇÕES PARA

PORTOS

Integração com software
ANTARES EVOLUTION

Para que um porto funcione de forma positiva e cumpra com seu
papel, é necessária uma administração eﬁcaz, capaz de compreender
todas as atividades inerentes à movimentação de cargas e segurança
dos processos envolvidos.
A DATAPROM desenvolve projetos integrados de logística e
segurança para tornar a gestão de terminais portuários e portos
secos mais eﬁciente e dinâmica. As soluções para portos DATAPROM
garantem maior controle e segurança nas operações portuárias, por
meio de eﬁcazes controles de movimentação de cargas e pessoas,
proporcionando conﬁabilidade e qualidade à gestão.
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CONTROLE DE
PASSAGEM EM NÍVEL

BARREIRA FÍSICA
(CANCELA)

SINALIZAÇÃO ATIVA
PARA MOTORISTAS

NÍVEL DE
SEGURANÇA SIL-4

SINALIZAÇÃO
PARA MAQUINISTA

REGULAGEM DE
NÍVEL SONORO

MONITORAMENTO
EM TEMPO REAL

INTEGRAÇÃO COM
O CONTROLADOR
SEMAFÓRICO
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SEGURANÇA
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AUMENTO NA
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SEGURANÇA
E EFICIÊNCIA
OPERACIONAL

22

SOLUÇÕES PARA

FERROVIAS
Integração com software
ANTARES EVOLUTION

As ferrovias podem ser muito benéﬁcas, já que elas proporcionam
o aumento da capacidade do transporte, a resolução de diversos
problemas urbanos e a otimização do tempo de duração dos
fretes mais distantes.
Reduzir custos, aumentar a segurança e também a eﬁciência
operacional: essas são as premissas das soluções para ferrovias
da DATAPROM. Isso se deve especialmente ao avançado sistema
de controle de passagem em nível, solução que une tecnologia
reconhecida mundialmente com altos níveis de segurança. O
sistema é capaz de calcular a velocidade da composição,
acionando automaticamente a sinalização, por meio de sinais
sonoros e visuais, e, se necessário, acompanhados de barreiras
físicas, conforme preconizado por legislações nacionais e
internacionais.
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QUALIDADE
DE VIDA E
SEGURANÇA
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MONITORAMENTO
EM TEMPO REAL

INTEGRAÇÃO COM
TODAS AS CÂMERAS

ANÁLISE INTELIGENTE
DE VÍDEO

CÂMERA
TÉRMICA

ALTA
RESOLUÇÃO

COMUNICAÇÃO
IP

REGISTROS DE
OCORRÊNCIA

CERCAMENTO ELETRÔNICO
INTEGRADO AO TRANSITO

INDOOR
E OUTDOOR

SOLUÇÕES PARA

SEGURANÇA
Integração com software
ANTARES EVOLUTION

O uso das novas tecnologias inteligentes nos sistemas de segurança
tornou-se uma realidade nos últimos anos e tem transformado a
gestão da segurança pública. O papel da tecnologia vem ganhando
protagonismo dentro das instituições de segurança e a implementação,
bem como a estruturação de sistemas de informação, impulsionam a
maior efetividade e capacidade de resposta para a segurança pública.
As soluções para segurança da DATAPROM são fundamentadas numa
base de dados integrada, que utiliza avançados programas de
reconhecimento facial e biométrico, aliados ao OCR, permitindo análise
avançada de informações que são capazes de potencializar
investigações e atuarem inclusive na prevenção de crimes. O sistema
permite o controle e o monitoramento em tempo real de ambientes
internos e externos, como praças, avenidas e locais de grande
aglomeração.
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AS SOLUÇÕES DA
DATAPROM ESTÃO
PRESENTES EM TODAS AS
REGIÕES DO BRASIL E
TAMBÉM DA AMÉRICA
LATINA, EM PAÍSES COMO
ARGENTINA, COLÔMBIA,
PARAGUAI E PERU.
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PERU
Sucursal Peru
Calle Gaspar Monge, 104 Dpto.101
San Borja – Peru
+51 1 242 4435 | +51 96508 1728
acnperu25@gmail.com

COLOMBIA
Sucursal Colômbia
Calle Crespo Carrera, 9 Dpto.70-55
Cartagena – Colômbia
+57 3 21539 8854
nixon.navarro@dataprom.com

MATRIZ BRASIL
CURITIBA
Rua Tenente Francisco de Souza, 470
Bairro Hauer | CEP 81.630-010
Curitiba – Paraná
+55 41 3014-1300
contato@dataprom.com

RIO DE JANEIRO
Avenida Londres, 386
Bairro Bonsucesso | CEP 21.041-030
Rio de Janeiro – Rio de Janeiro
contato@dataprom.com

MANAUS
Avenida Cupiúba, 490
Bairro Distrito Industrial | CEP 69.075-060
Manaus – Amazonas
alceu.tanner@dataprom.com

SÃO LUÍS

VENEZUELA
Representante Future Prudential Corp.
Avenida Francisco de Miranda, 1060
Torre E - Piso 44 - Of. 43E
Caracas Miranda – Venezuela
+58 21 2951 6051 | +58 21 2977 1078
hectortobia1@gmail.com

CHILE
Representante COMER TECH
Calle José Domingos Cañas, 705
Santiago – Chile
+56 9 4221 4208
francisco.murillo@comertech.cl

PARAGUAI
Representante DELTAnet S.R.L
Calle Cacique Lambaré, 381
Asuncíon – Paraguai
+595 21 521 649
deltanet.com.py

Rua do Aririzal, 02 Loja 09
Bairro Cohama | CEP 65.067-197
São Luís – Maranhão
ﬁlial.saoluis@dataprom.com

GOIÂNIA
Rua 14, 223 Sala 1407
Bairro Jardim Goiás | CEP 74.810-180
Goiânia – Goiás
contato@dataprom.com
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Rua Tenente Francisco Ferreira Souza, 470
Hauer | Curitiba-PR | Brasil | CEP 81.630-010
+55 41 3014.1300
contato@dataprom.com

www.dataprom.com

