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       O que é o MPI

Solução digital que permite o uso da tecnologia mobile 
(smartphones) para mapeamento do histórico de interações

Permitir o rastreio de proliferações de COVID19, através da 
consulta das informações históricas de interação de um suspeito de 
contágio e assim isolar potenciais contaminados.

Viabilizar a continuidade de serviços e atividades produtivas 
essenciais para a sociedade e economia com risco mitigado.

Utilizar uma tecnologia acessível e já disponível em todos os 
smartphones, o bluetooth, para um mapeamento de alta precisão.
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       Uso Empresarial

Fase 1 - Durante a quarentena
Recomendado para empresas que mantenham atividades in loco 
durante medidas de restrição de movimentação. (Fábricas 
essenciais, call centers, supermercados, etc).

Fase 2 - Retorno às atividades  
Recomendado para empresas que estejam iniciando o retorno às 
suas atividades buscando tomar todas as precauções possíveis para 
que não haja focos e vetores de transmissão dentro da empresa.

Mas parte dos meus colaboradores têm contato com o público. E agora?
Mesmo havendo atividades com contato externo com pessoas de fora da empresa (“em campo” como 
técnicos, ou em lojas e atendimento ao público), caso pelo menos 20% dos contatos sejam com 
pessoas de dentro da empresa a solução é viável e importante para evitar que justamente essas 
pessoas levem o contágio externo para dentro da companhia e haja proliferação concentrada interna.



Painel MPI

Como Funciona o MPI

colaborador
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1  É instalado o aplicativo de MPI (Map. 
Prevent. de Interação) nos smartphones.

2  O colaborador ao perceber os sintomas 
em si, realiza um report através de canal 
apropriado à área de Segurança e Saúde

3  O EHS (setor responsável) coloca o 
colaborador de quarentena e

4  O painel do sistema é acessado para 
exibir o relatório de interação:

a. Interações realizadas nos últimos 15 dias
b. Informa com que foi, assim como quantas 
vezes, duração e proximidade.

5  Ao final, são colocadas em observação 
temporária essas pessoas por até 10 dias.

setor EHS

Grupo observado
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1. Legítimo desejo de proteger o colaborador

2. Reduzir exposição em processos por doença do trabalho uma vez que todo caso de COVID será 
classificado sem necessidade de prova causal, caso o colaborador esteja em atividade. (o que dá 
estabilidade de um ano, não é um grande litígio para a empresa)
https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/05/stf-reconhece-covid-como-acidente-de-trabalho.shtml

3. Evitar fechamento de unidades produtivas por falta de resposta à eventuais contágios internos e 
poderem ser classificados como foco comunitário. (fiscalização)

4. Evitar processos trabalhistas que possam entrar na esfera civil e criminal por evidenciar negligência 
da empresa (por exemplo, falta de material básico como álcool)

5. Posicionamento institucional de vanguarda - alto nível de uso tecnológico na empresa 
para controle do COVID19 e proteção ao colaborador

       Porque empresas adotam essa solução?

https://agora.folha.uol.com.br/grana/2020/05/stf-reconhece-covid-como-acidente-de-trabalho.shtml


       Quais funções são possíveis?

Funções complementares:

Funções que podem ser incorporadas ao app como resposta ao 
covid19, centralizando canais e reforçando ações convencionais 

1. Pílula de conhecimento: envio de "push" periódico para 
lembrar profilaxias (lavar as mãos, etc)

2.  formulário de "auto-avaliação", se tornando ponto de 
"notificação de sintomas" interno

3. Informações de conscientização na home que podem ser 
customizadas por empresa para se alinhar à comunicação 
interna, quando necessário.

4. Notificação de alerta caso um usuário permaneça próximo a 
outro menos de 2 metros por mais de 15 minutos

Função principal:

Mapeamento de interação via bluetooth

➔ Resposta sofisticada ao controle de 
contágio “mais rápido que o vírus”

➔ Dá mais segurança e disciplina ao 
colaborador na linha de frente

➔ Forte base para a empresa se justificar 
operando em fiscalizações regulatórias

➔ Funciona bem indoor e sem internet



       Como a tecnologia viabiliza essa visão

Convencer: Criar valor pessoal de proteção
Experiência amigável que deixa claro ao usuário que a solução respeita sua privacidade e é adotada 
unicamente para aumentar sua proteção na realização de atividades diárias, e que sua dedicação será 
valorizada pela empresa e pela sociedade.

Engajar: Lembretes diários para manter engajado os usuários
Criar uma comunicação estruturada de interação com a aplicação que o faça usar corretamente, junto 
à dicas pertinentes e reforços com profilaxia.

Assegurar: Sigilo e respeito à privacidade de usuários
Todos os dados inseridos são de propriedade exclusiva do usuário da ferramenta no local que se 
compromete ao uso específico para proteção à saúde social.



Desafios na implantação

É comum haver objeções sobre uso do smartphone de colaboradores:
O MPI é uma ferramenta de segurança de trabalho e por isso sua adoção 
demanda uma política e posicionamento claro e sincero.

A empresa pode utilizar um ativo que não é da empresa?
Apesar de quase um “tabu” esse é um paradigma que vem mudando e muitas empresas já estão utilizando para controle de eficiência,  educação 
à distância e inclusive realização de atividades. ENTRETANTO recomendamos o posicionamento claro de que o MPI é uma ferramenta 
exclusivamente de segurança pessoal, podendo ser requerida inclusive como requisito obrigatório, a ser ativada apenas no trabalho.

Meus colaboradores são proibidos de usar telefone no local de trabalho. O que fazer?
O MPI é uma ferramenta que funciona de forma passiva, de modo que o celular não precisa ser manipulado, apenas estar junto ao dono ou bolso.
Havendo questões especiais que impeçam ainda sim, o uso fora do ambiente específico de proibição pode ser adotado.

O telefone impactará a bateria do colaborador?
Como todo aplicativo, ele consumirá bateria do telefone. Mas nada de anormal, variando entre 5% e 20% de aumento de consumo, APENAS 
enquanto estiver ativado, ou seja, no horário de trabalho.

O telefone violará a privacidade do colaborador?
Não. Nenhuma informação de GPS (localização) ou qualquer outro dado do smartphone é coletado além das informações de interação por 
proximidade que, ainda sim, só poderá ser usada para investigações ligado à contágio viral.



Fazemos parte da comunidade internacional que está na vanguarda do uso dessa tecnologia para controle da disseminação do Covid-19!
Para uso aberto pela população, existem iniciativas oficiais em Singapura e Londres, nenhuma delas ainda disponíveis fora do seu país de origem:

Singapura:
https://www.tech.gov.sg/products-and-services/responding-to-covid-19-with-tech/ site oficial https://www.tracetogether.gov.sg/
https://www.tech.gov.sg/media/technews/tracetogether-behind-the-scenes-look-at-its-development-process e https://bluetrace.io/
https://www.theregister.co.uk/2020/03/26/singapore_tracetogether_coronavirus_encounter_tracing_app_lessons/ Noticia
https://tracetogether.zendesk.com/hc/en-sg/articles/360044883814-BlueTrace-Manifesto (manifesto) https://www.tracetogether.gov.sg/common/privacystatement (termos 
de privacidade) https://www.hive.gov.sg/ depto do governo que fez 
Londres:
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/03/31/reino-unido-lanca-app-que-avisa-se-voce-esta-perto-de-alguem-com-covid-19.htm
https://docs.google.com/document/d/1a5fGCeBbLXnAjB_sW_sNyKAf3er6813QiSjqAKSJfEk/edit#heading=h.1dqtn6f22usc
(Definição de escopo do app inglês mostrando que nossa tecnologia cumpriria aos requisitos do que ainda estão montando lá)

Outros estudos científicos sobre o tema:
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/30/science.abb6936 (Science Magazine)
https://045.medsci.ox.ac.uk/ (Oxford University) https://045.medsci.ox.ac.uk/mobile-app (Estudo específico para esta aplicação em Oxford)
https://www.coepi.org/ https://covidsafepaths.org/ https://privatekit.mit.edu/ https://github.com/tripleblindmarket/covid-safe-paths (MIT - comunidade que estamos ativos)

Posicionamento recentes da Google e Apple sobre cooperar com essas iniciativas:
https://www.tecmundo.com.br/ciencia/151978-apple-google-unem-ios-android-combater-covid-19.htm (apoio Apple e Google ao tema)
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-10/apple-google-partnership-on-covid-fight-is-huge
https://blog.google/inside-google/company-announcements/apple-and-google-partner-covid-19-contact-tracing-technology (Google)
https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/ (apple)

Benchmarking políticas públicas e estudos
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https://www.theregister.co.uk/2020/03/26/singapore_tracetogether_coronavirus_encounter_tracing_app_lessons/
https://tracetogether.zendesk.com/hc/en-sg/articles/360044883814-BlueTrace-Manifesto
https://www.tracetogether.gov.sg/common/privacystatement
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https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-04-10/apple-google-partnership-on-covid-fight-is-huge
https://blog.google/inside-google/company-announcements/apple-and-google-partner-covid-19-contact-tracing-technology
https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/


APLICATIVO
O app coleta as informações ao longo 
do dia e sincroniza com o servidor 
sempre que possível, consumindo um 
baixo volume de dados.

PAINEL
O painel é a ferramenta de trabalho da 
equipe de EHS (Médico do trabalho).
Por ele, o responsável poderá verificar o 
histórico de interação do suspeito de 
contaminação.

O Servidor processa as 
informações e as armazena 
em nuvem segura e de alta 
performance.

Topologia Básica

https://mpi.nearbee.com.br/

https://mpi.nearbee.com.br/


Telas Painel

Tela de acesso em domínio
seguro (https)

Telas ilustrativas - a versão mais atual poderá apresentar atualizações, ajustes e melhorias.



Telas Painel
Tela para administração dos usuários 
do painel

(acessos que podem consultar 
histórico de uso em casos de risco de 
contágio)

Tela para administração dos usuários 
do app.

(população monitorada)

Telas ilustrativas - a versão mais atual poderá apresentar atualizações, ajustes e melhorias.Telas ilustrativas - a versão mais atual poderá apresentar atualizações, ajustes e melhorias.



Telas Painel
Confirmação de responsabilidade de 
uso 

(sempre que o administrador for 
consultar o histórico de interação de 
alguém)

Exibição do resultado histórico de um 
usuário

(Aponta todas as interações 
registradas no período, classificando 
o nível de proximidade e o tempo de 
contato, permitindo qualificar o risco.)

Telas ilustrativas - a versão mais atual poderá apresentar atualizações, ajustes e melhorias.



Sobre duração:

Nível 1 - 0 a 30 segundos - passagem

Nível 2 - 0,5 a 2 minutos - contato rápido

Nível 3 - 2 min a 5 min - contato moderado

Nível 4 - +5min - alto tempo de contato

Regras de classificação

Sobre proximidade:

Nível 1 - +6 metros - contato baixíssimo risco

Nível 2 - 4 a 6 metros - contato de baixo risco

Nível 3 - 2 a 4 metros - contato de médio risco

Nível 4 - 0 a 2 metros - contato de alto risco

Método simples de uso para seleção de grupos em observação, seguindo as orientações e estudos acadêmicos na área.

Você sabia?
+80% dos contágios acontecem entre interações humanas diretas.
“O vírus parece estar em todo lugar, mas na verdade segue um caminho simples de contaminação entre pessoas… apenas invisível”



Telas Aplicativo

Aplicativo de facílima instalação e funcionamento passivo (instalou já está funcionando)
Telas ilustrativas - a versão mais atual poderá apresentar atualizações, ajustes e melhorias.



Telas Aplicativo

Além da função MPI, o aplicativo pode opcionalmente mandar pushs para lembretes de cuidados e ser canal de “auto-avaliação”
Telas ilustrativas - a versão mais atual poderá apresentar atualizações, ajustes e melhorias.



Mais Informações
Melhorias e customizações já solicitadas por clientes - disponíveis se solicitadas (caso a caso)
- Criar log de consultas realizadas (evitando consultas indevidas)
- Criar envio de push para potenciais infectados (melhor contato humano no começo)
- Criar canal de recebimento de reports (precisa alguém monitorar)
- Demonstrar também a localização das interações (via GPS - ver se agrega e se é confiável) - usar GPS para ativar e desativar coleta de dados
- Tratamento Bigdata de avanço de casos (compreender pontos de transmissão em cadeia - + de um nível para ter insights de cadeias de contágio 
complexas porém recorrentes)
- questionário de auto-avaliação de risco
- registrar se o usuário desabilitou a aplicação
- Fazer validação de número telefônico (não pode ser obrigatório porque alguns não vão ter wifi)



Benchmarking uso governamental



Benchmarking uso governamental
Público-alvo em distribuições segmentadas da solução:
> Toda a população (aplicação 1)
> Para servidores públicos em atividade essencial (aplicação 2)
> Para micro e pequenas empresas (aplicação 3)
> Para grandes empresas com alto nível de governança (aplicação 4) - contratação direta e independente

Desafios para atingir resultados esperados:
> Adesão em massa (aplicação 1)
> Implementação eficiente um um cenário de alta complexidade estrutural (aplicação 2)
> Implementação de política de obrigatoriedade nas empresas e mal uso pela gestão da empresa que aderir (aplicação 3)

Recomendação de programa para uso público governamental: 

Aplicação de gestão de quarentena em cidades com alta restrição e controle para não infectados:
Controles:
> Emissão de autorização de saída recorrente (profissionais em atividades definidas como essenciais)
> Emissão de autorização de saída pontual (pessoas que precisam ir às compras)
Obrigatoriedade: Estar com aplicação ativada durante todo o período fora de casa.

Possibilidades: 
Uso combinado com GPS para aumentar nível de detalhamento investigativo da contaminação (onde aconteceu, áreas de foco e vetor)
Uso para controle em ambientes privados fomentados pelo poder público (pequenas e médias empresas que não conseguem ter sua própria solução).



Quem somos



       Emergência Digital

Somos referência em soluções de 

conexão digital Governo-cidadão, 

criadores de apps premiados como 

o 190 Digital do Rio 
https://www.youtube.com/watch?v=hjZqFTlIXZE&t=

 

o 192 Digital de Campinas
https://www.youtube.com/watch?v=b_KUJQpHTJ0&t=

https://www.youtube.com/watch?v=hjZqFTlIXZE&t=
https://www.youtube.com/watch?v=b_KUJQpHTJ0&t=


Lançamento do corpo de emergencistas voluntários de Fortaleza através da 
nossa plataforma fortaleza.divoem.com 
(Divoem = Digital Voluntário Emergencista)

http://fortaleza.divoem.com
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Alguns reconhecimentos



Atestado de capacidade 
técnica emitido pela 
Secretaria de Segurança 
do Estado do Rio de 
Janeiro.



https://selo.brazillab.org.br/startups

A NEARBEE faz parte do seleto grupo de empresas de 
tecnologia homologadas pelo Selo Brazillab, bureau de 
certificação de empresas que oferecem serviços ao poder 
público, validando idoneidade, capacidade e relevância.

https://selo.brazillab.org.br/startups


João Cruz
Equipe de implantação MPI
+55 11 99341-0228
corporate@nearbee.in

mailto:corporate@nearbee.in

