
Apresentação Web Inteligence

Ferramenta de busca, investigação e monitoramento da internet aberta, 
mídias sociais e deep e dark web

Agosto de 2020



Webint – suíte completa e robusta para busca e investigação



Contra a Criminalidade & Violência

DARK WEB
Comércio de Armas / Drogas / Documentos falsos

Superfície WEB

Investigação dos Crimes

WEB Privada
Comunicação Interna dos criminosos

DEEP WEB

Organização Criminosa / Incitação à violência





Fluxo Guiado de Investigação

Colete Pesquise Aja ReporteAnalise



Mapeamento ativo de uma Entidade

Revele Conexões Suspeitas / 
mapeie Quadrilhas

completas

Widgets voltados ao
monitoramento de alvos

Identificação multi-source 
Instantânea do Alvo



Profiler –Perfil Web Instantâneo

APLICAÇÕES+ Dados Coletados:

+ Telefones e emails

+ Nomes e relacionamentos

+ Interesses e eventos

+ Status no IMs (last seen timestamp)

+ Localizações, fotos e mídia

+ Educação e carreira

+ Citações na Web



WebAlert

Solução para monitoramento de mídias sociais que permite georreferencia, mapas de 
vínculos, filtros, nuvem de palavras, identificação de autores mais relevantes, relatórios, 

filtros nos dados recebidos, busca histórica (busca no passado), entre outras 
funcionalidades.



WebAlert -
Monitoramento
georrefernciado de 
palavras-chave

+ Vigilância em uma área pré-
determinada

+ Monitoramento em tempo real

+ Alertas para atividades
suspeitas



Monitoramento
de Pessoas de 
Interesse

+ Construa rastreamento ao vivo

+ Aprenda os padrões de vida do 
alvo

+ Monitore a localização do alvo

+ Alerta sobre ameaças
emergentes

+ Descubra as relações sociais 
do alvo











Luminar (Dark Alert)

• Solução de proteção cibernética que monitora a Deep e Dark Web

• Ótima solução para análise de riscos, identificação de hackers e pessoas planejando 
ações contra a organização

• Também é utilizada para identificar se dados da organização estão sendo 
compartilhados pela DarkWeb, identificar se nomes, e-mails e informações ligadas a 

empresa estão sendo vendidos em Blackmarkets...

• Inclui relatórios customizados de inteligência, que chegam mensalmente e são 
integrados dentro da solução







DARKALERT -
LUMINAR 
Principais
Funcionalidades

+ Pesquisa na dark Web

+ Resultados Instantâneos

+ Dados indexados

+ Análise de Alvos

+ Notificações

+ Monitoramento

+ Relatórios


