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COVID-19  - Maior Segurança na Retomada 
Uma solução única, integrada, de fácil utilização, fundamentada em tecnologia de ponta e 
inteligência compartilhada. Visa otimizar recursos, aumentar a segurança preventiva e 
proporcionar experiência diferenciada e única para todos os envolvidos.

Possibilita a integração dos protocolos de segurança sanitária com os procedimentos 
operacionais rotineiros e a geração de evidências de histórico de atendimento.

Proporciona maior tranquilidade com relação ao cumprimento das ações de prevenção da 
COVID-19, mitigando riscos de judicialização e diminuindo assim as ameaças que o cenário 
atual oferece à continuidade dos negócios.



Medidas sem Protocolos e
Protocolos sem Gestão = 



Monitoramento de temperatura e a 
biossegurança.
Para alcançar a tranquilidade necessária para a continuidade dos negócios, o 
monitoramento da temperatura corporal sempre deverá ser seguido de outros 
protocolos higienização e distanciamento social.

Revisões e reorganizações da rotina operacional também são fundamentais para 
proporcionar aderência aos níveis aceitáveis de biossegurança para todos os 
envolvidos.

O conjunto de protocolos com as respectivas evidências de cumprimento  mitiga 
os riscos de ações trabalhistas ou cíveis originárias de eventuais abordagens 
inadequadas ou de práticas operacionais que possam aumentar a exposição ao 
vírus dos trabalhadores ou do público.



Biossegurança

Objetivo

Otimizar a utilização de recursos nos 
processos de nossos clientes de forma que, 
através da tecnologia e inteligência, 
consigamos oferecer uma melhor relação de 
custo/benefício na adoção de práticas 
operacionais adequadas ao novo normal.



Como funciona?

1. MONITORA

NicBrain mantém monitoramento 24/7, 
sempre integrado aos seus sistemas.

Câmera Facial

Medição Temperatura

Controle de 
acessos

2. ANALISA/VALIDA

Usuário identificado?

Usuário  apresenta 
hipertermia?

3. EXECUTA  AÇÃO

Alerta a Central sobre risco.

Alerta o segurança mais 
próximo  sobre usuário com 
hipertermia, com imagem dele 
e procedimento de abordagem.

Analisa  e indica qualquer indício de hipertermia.
Após validação, o sistema executa a ação 

definida para aquela determinada SLA.

Histórico usuário  
apresenta risco?

Acompanha conclusão dos 
procedimentos com controle 
de SLA e escalonamento.
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NICbrain é um ecossistema
integrado que visa disponibilizar: 

● Gerenciamento Único e Integrado 
via dashboards e relatórios.

● Visão personalizada por nível de 
acesso.

● Gestão  de higienização, operação 
e segurança.

● Controle SLAs das atividades e 
escalonamento para garantia de 
execução.

● Gestão do Acesso.
● Monitoramento de incidentes  

preventivo e proativo.

Biossegurança

ProtocolosColaboradores

Monitoramento

OperaçãoRastreabilidade

Gestão Única



Controle de Higienização

Através desse módulo o gestor poderá 
cadastrar todas as rotinas de higienização 
que devem executadas em: 
● Espaços específicos; 
● Equipamentos de uso comum; 
● Trocas de EPI;
● Higienização de ar condicionado…

Ao cadastrar um o roteiro são definidos os 
locais/equipamentos, o tempo de execução, 
as ações, entre outras personalizações.

Através do dashboard, o gestor consegue 
facilmente acompanhar e gerenciar todas 
as rotinas em andamento e exceções.

Supervisor cadastrando 
rotinas.

Executor  recebe e efetiva 
suas tarefas.



Gestão de Ocorrências

O módulo de ocorrência é utilizado para
informar que alguma anomalia está em
iminência de ocorrer ou já está ocorrendo.

Por exemplo: O sistema identifica um 
indivíduo com hipertermia e gera 
ocorrências:
● Para o segurança mais próximo com o 

procedimento de abordagem e foto do 
indivíduo.

● Para a área de isolamento com a foto, a 
temperatura e o check list de verificação 
que indicará a ação a ser tomada, 
registrará a evidência correspondente  e 
acompanhamento até sua conclusão

Operador de área de 
isolamento, gerenciando as 
Ocorrências.

Usuário atendendo as 
Ocorrências.



Gestão de Vistorias

Com a nossa plataforma o gestor de 
higienização poderá organizar a sua 
vida, deixando registrada as vistorias 
que precisam ser feitas nos  locais 
estabelecidos nos protocolos  
utilizando templates/formulários 
previamente cadastrados.
Bem como relatórios de cumprimento 
do estabelecidos nos protocolos..

Gerenciando todas as suas vistorias aos 
locais definidos nos protocolos.



Análise de indicadores e relatórios para melhoria de processos
Nossa plataforma gera indicadores em tempo real, como:

Tipos mais 
frequentes de 

ocorrências

Tempo médio de 
resolução das 
ocorrências

Gráfico 
quantitativo de 

ocorrências
no mês

Quantidade
de vistorias no

último mês

Quantidade de 
ocorrência no mês 
por periculosidade

Índices de 
ocorrências do mês 

atual vs anterior


