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A INOVAÇÃO COMO 
FORMA DE VIDA

Desde 1984 a ENTERPRISE Consultoria transforma 
inovação em realidade. 



• O Futuro é muitas vezes uma questão geográfica! Soluções tecnológicas que o Brasil ainda esta

longe de alcançar já são uma realidade a muitos anos em alguns países. Como exemplo podemos

citar o PIX que esta sendo implantado em nosso pais e que já existe a anos em países asiáticos.

São muitas as tecnologias existentes que já poderiam estar implantadas em território brasileiro.



Eleições 2020 no Brasil

• O Governo lançou o e-titulo! A

Iniciativa inovadora já trás

maior segurança e comodidade

ao eleitor brasileiro.



Biometria

• O Uso da impressão

digital para as

eleições foi impactada

pelo Coronavírus, o

que impossibilitou

seu uso.
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Como poderíamos ajudar 

na segurança das 

Eleições?

• Usando Óculos!



Um Óculos, Infinitas 
Possibilidades



Inteligência Artificial

• A ENTERPRISE Consultoria desenvolve no

Brasil soluções que utilizam inteligência

artificial em óculos que enxergam junto com

você! O Reconhecimento Facial, a Leitura de

QrCode e muitas outras possibilidades são

acessíveis através do óculos e podem ser

adequadas a necessidade do cliente.



Como Óculos de Inteligência 
Artificial podem ajuda nas

próximas eleições?



Reconhecimento 
Facial

I. Óculos de Inteligência Artificial

podem efetuar o reconhecimento

facial de eleitores utilizando a base

de dados já existente do governo

brasileiro;

II. Podem trabalhar Off-line com as

informações dos eleitores de cada

zona e sessão;

III. Não precisam de nenhum contato

físico com o eleitor, garantindo

segurança em um momento de

pandemia;

IV. Podem efetuar a confirmação do

titulo através do QrCode existente;



O Futuro Acontece Agora!

• Seja na Segurança Pública, na Saúde, na Educação,

na Industria, no Governo ou em diversas outras

áreas, estamos sempre pesquisando e aprimorando

tecnologia para uso no Brasil e na America do Sul.

• Quando pensar em inovação tecnológica, fale

conosco.




