
"reality capture for digital transformation"

Clique aqui e saiba mais

https://www.youtube.com/watch?v=Hacl2_3QuAs&t=4s




DIGITALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO = CAPTURA DE REALIDADE + BIM 3D

 CAPTURA DE REALIDADE se baseia no uso de ferramentas para capturar o estado real de um ambiente ou
canteiro de obra levantando informações das suas características, cores e dimensionais a fim de obter um
levantamento de todas as informações possíveis melhorando a eficiência do input para modelos BIM. 
Seu conceito é mais conhecido pela utilização de equipamentos 
como Drones (precisão centimétrica) e Laser Scanners (milimétrica). 
A partir de um levantamento e processamento de DADOS de campo com as tecnologias embarcada pode se
gerar um NUVEM DE PONTOS com milhões de pixels onde cada pixel é representado por um característico x
(longitude), y (latitude), z (altitude) e cor (RGB).

Drone

Laser Scanner Matterport

Câmera 360°



Gerenciar o dado geodésico e
desconhece softwares para isso

Gerar o dado geodésico,
preciso e de qualidade 

Gerar o produto a partir do
dado geodésico levantado

Problema! O mercado não sabe:



Prestação de serviços e
soluções de engenharia.

Solução

Metodologia operacional
própria para geração de
dado geodésico.

Melhores softwares de
processamento e gestão do
dado geodésico  do mundo.

Melhores profissionais
do mundo todo para
tratar o dado geodésico,

CONNECT



Dados geodésicos gerados

https://vimeo.com/448625444


P R E S T A D O R E S
D E  S E R V I Ç O S

Projetos em Nuvem

Alterações sem

Deslocamento físico

C O N S T R U T O R A S  E
I N C O R P O R A D O R A S

Análise de Viabilidade do

Projeto 

Redução de Custo

Aumento de

Produtividade

A G E N T E S
G O V E R N A M E N T A I S

Impacto Ambiental

Plano Diretor da Cidade

A G E N T E S
F I N A N C E I R O S

Análise de Risco

Perfil Demográfico

da Região 

 Dados Geodésicos - Multidisciplinar
Democratização e acesso a dados e informações de

Projetos e Empreendimentos.

Criação de Valor para todos os agentes agentes envolvidos no processo através do acesso aos dados
geodésicos, o que torna o dado multidisciplinar.

( A R Q U I T E T O S ,
E N G E N H E I R O S ,

T O P Ó G R A F O S ,  E T C )

( P R E F E I T U R A ,
C E T E S B ,  I B A M A ,

G R A P O H A B )

( B A N C O S ,
I N V E S T I D O R E S ,
S E G U R A D O R A S )



Digitalização  da operação

Integração de softwares

Introdução a Inteligência Artificial 

Big Data Phase 4
Acreditamos que a integração entre o espaço físico e o digital seja a próxima fase da
evolução da Ciência e Análise de dados.

Phygital

Fórmula da
Transformação Digital



Captura de realidade para AEC

A captura de realidade é fundamental para tornar o
modelo BIM eficiente na obra. Através da digitalização
da operação, o ambiente real é capturado por
tecnologias como: drone, matterport, laser scaner e
camera 360°, processado os dados capturados, de
modo a obter uma maior eficiência no modelo BIM. 

Assim, a captura de realidade integrada ao modelo BIM,
aos softwares de engenharia, a IoT e as demais
tecnologias, te ajudam a reduzir custos, aumentar a
produtividade, aumentar o lucro e muito mais.

Com as ferramentas de captura de realidade a Smart Sky fornece soluções de engenharia
para todas as etapas do processo construtivo em diferentes áreas de atuação

IoTReality
Capture

GIS Project Information Model
(PIM)

BIM =+ + +



Marketplace de Serviços e Soluções de Engenharia

Smart Pilot

Smart Surveyor

Smart Partner

Operadores de equipamentos
de captura de realidade remotos

Engenheiros de disciplinas diversas:
Cartógrafos, Agrimensor, Civil, Geólogo,
etc. 

Operadores de equipamentos e engenheiros
especialistas em apoio ou complemento aos
levantamentos de captura de realidade, como
GNSS, Estação Total ou LiDAR estáticos.

Empresa parceira de Engenharia/Topografia/Projetos
que indicamos para nosso base de clientes na
plataforma num modelo de comissão. 

CONNECT
Smart Engineer

Smart Architect
Arquitetos de disciplinas
diversas.



A Smart Sky Tech Hub, desenvolveu o seu programa de associados com a intenção de ampliar sua operação e atender seus
clientes em todo o Brasil. Para assim, auxilia-los a reduzir custos com logística, diminuir o deslocamento da equipe em
campo e dar oportunidade para profissionais de diferentes áreas de conhecimento voltados para os setores de topografia,
engenharia, arquitetura e muitos outros de modo a fazerem parte da transformação digital na construção civil.

Smart Delegate (,Parceiros e pessoas físicas que promovem e
indicam os serviços da Smart Sky à sua base de contatos).
Smart Pilot (Pilotos que operam drones, laser scanner,
matterport e câmeras 360)
Smart Surveyor (Profissionais que operam equipamentos
topográficos)
Smart Engineer (Engenheiro civil, cartógrafos, agrimensor)
Smart Architect (Arquitetos)
Smart Partner (Empresas parceiras)
Smart Mentor (Profissionais com conhecimentos técnicos nos
segmentos da construção civil e tecnologias)

Programa de associados 



Como funciona a
geração de produtos?

TECNOLOGIA
OPERAÇÃO

Produtos - ENGENHARIA
Produtos - BIM

Com a captura de dados através das
melhores tecnologias do mundo e com
as operações do programa de
associados Smart Sky, os dados passam
pela equipe de engenharia Smart Sky,
em que transformam o mesmo em
produtos de engenheria.

DADOS

.tiff

.shp

.dxf

.las

.obj

.fbx



Como o cliente adquire o nosso produto?

Aciona-se o Smart Engineer,
e/ou Smart Architect, e/ou
smart parttner de produtos
para o desenvolvimento do
produto

É definida a ferramenta
de captura de realidade
ou tecnologia e software
de processamento

Cliente escolhe o
produto de engenharia

Aciona-se o Smart Pilot e
Smart Surveyor para a
operação

CONNECT

Entregue os dados e o
produto para o cliente.



Estratégia de Mercado
Estamos estratégicamente posicionados para iniciar o domínio do mercado através da aplicação de
tecnologias de Captura de Realidade, que atendam as seguintes etapas do ciclo de engenharia: 

Análise de área
Levantamento topográfico
Mapeamento de vizinhança
Identificação de vegetação
presente e outras interfaces
Retrofit
Projetos de ampliação - ''as built''

Prospecção/ estudo de
viabilidade Projetos

Simulações e análise de cenários
Estudo de viabilidade técnico-
econômica
Avaliação de impactos sócio-
ambientais
Projetos básicos
Projetos executivos

Construção

Acompanhamento de
terraplenagem
Acompanhamento de obra
Levantamento "as built''



Planta Baixa

AEC Collections

Levantamento planialtimétrico cadastral
(Standard, advanced, extreme)

Estimativa de supressão vegetal.

Simulação de corte e aterro.

Levantamento de prospecção
de imóveis.

Levantamento "as built"

Modelagem 3D 

Levantamento "as is"

Maquete virtual

Maquete 3D

Mattertag

Google Street View

Nuvem de pontos

Google Street View

Real Estate Collections

Maquete 3D Planta Baixa Mattertag Nuvem de pontos Vídeo Panorâmico

Mining Collections

Levantamento de Pilhas de
Minério: áreas e volumes 

Levantamento de Pilhas de
Minério: reports temporais 

Acompanhamento de mina Medição de pilha de agregado

Medição volumétrica 

Áreas Suprimidas

Análises de condições de
estradas para o acesso das
minas com medições do
diâmetro das pistas. 

Levantamento planialtimétrico cadastral
(Standard, advanced, extreme)

PORTFÓLIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS



A Smart Sky Academy tem a missão de
reduzir a curva de aprendizado na
transferência do conhecimento e experiência
que o The Dream Team Smart Sky possui
para implementar as tecnologias que fazem
parte de seu portfólio.

Desta forma, foram desenvolvidas
capacitações que contemplam a parte
operacional, processamento e engenharia.
Cada parte possui diferentes módulos para
cada tipo de tecnologia.

PORTFÓLIO DE
CAPACITAÇÕES 

Drone

Regulamentação 

Boas Práticas

Pratica de Voo

Plataforma  de processamento
e gerenciamento de dados

Interface com Engenharia

Interface Com BIM

Módulos

Teoria de voo  

Matterport  

Operação Matterport Pro2

Interface com Engenharia

Interface com BIM

Módulos

Interface com Marketing



SMART ENGINEERSMART ASSOCIATE

SMART PARTNER
SMART DELEGATE

SINDUSCON-PR
IMAGEM

INCO
ICITIES

CONSTRUIMOB
ACATE

SMARTUS
SMART MENTOR

OPERAÇÃO ENGENHARIAVENDAS TECNOLOGIAS

SMART SURVEYOR

SMART PILOT

SMART SKY CONNECT
SMART ARCHITECT

GARANTIA DE ESCALABILIDADE

SMART TECH



Plataforma de Educação

Desenvolvimento de metodologia operacional própria

Pioneiros em ajudar grandes empresas a criarem o seu

próprio departamento de captura de realidade

Melhor portfólio de tecnologias de captura de realidade

do mundo

Equipe qualificada

Road Show de Transformação Digital 

Líder no mercado

VANTAGENS COMPETITIVAS

Principais Players do Mercado de Drones

Plataforma de Gestão e Análise de 
Dados e Prestação de Serviços 

Desenvolvimento de Aeronaves

Plataforma de
Captação de Dados

Proposta de Valor



Com mais de 25 anos de experiência em pojetos na America do Sul e na Africa,
passando por empresas como Pacaembu, Odebrecht, Urbanova Construction
South Africa, e muitas outras, que tornam o seu currículo extremamente rico e 
 alinhado  com a missão da Smart Sky, juntos iniciam uma nova fase, de muito
crescimento e grandes ambições! 

THE DREAM TEAM
Leadership

Mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de negócios, com 7 anos
no Brasil, trabalhando em projetos de captura de realidade, validando
softwares e plataformas. Abrindo assim o mercado brasileiro de AEC para a
captura de realidade para transformação digital. Foi sucedido e reconhecido
como "The Drone Guy", com os maiores resultados em vendas na América do
Sul, América Central e América do Norte, com exceção dos Estados Unidos.

Chase D. Olson - CBO

André Canoas - CEO



Andre Canoas
CEO

Luiz Bossola
Gerente de Produtos

Renata Scarsi
Diretora de Engenharia

Rafael Karam
Supply Chain

Julio Carneiro
Diretor BIM

Ygor Mattos

Analista de BIM

JURÍDICO

Tanja Bebeachibuli
Administração Contratual

Joseane Borges
Diretora de Comunicação e Marketing  

Nathalie Krupp
Analista de Marketing

THE DREAM TEAM
Com orgulho, apresentamos o time incrível que faz as

coisas acontecerem em nossa empresa.

Talita Mikus Josiane Antoniolli
Engineering intern

Larissa Pinho

ENGENHARIA BIM

ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Daiana Pizzi
Controller

Marcus Trevisan
Pessoas & organizações

Miguel Possato

Finance 

Chase D. Olson
CBO

Guilherme Becker
SDM

Caio Rodrigues
SDR

COMERCIAL COMUNICAÇÃO

Carlos Degon

SMART SKY ACADEMY

Alexandre ScusselGiovana Chandocha

Ana Donida
Marketing InternSDM

Engineering intern Engineering intern

Thomas Fabri Marcelo Ramos Sckayler Rocha



Empreendedor Norte Americano formado em Comércio Exterior pela
Universidade de Utah. Desde sua realocação no Brasil em 2012, tem
participado na estruturação de StartUps atuando em vários papéis sempre
com foco na Transformação Digital. Incentivado muito pelo impacto social –
procura sempre gerar novos empregos e inserir no mercado soluções
inovadoras com maior benefício para a humanidade. Atualmente é CBO &
Founder da Smart Sky Tech Hub - sendo o idealizador do projeto e
responsável pelo desenvolvimento estratégico da empresa, busca sempre
alinhar com os melhores parceiros do mercado e tem a missão de escalar a
empresa para todo o mundo.

Engenheiro Civil, formado pela Universidade Federal de São Carlos. Com 25
anos de experiência em projetos na área da construção civil, nacionais e
internacionais, na América do Sul e África (Angola, África do Sul e
Moçambique), passando por empresas como Pacaembu, Odebrecht,
Urbanova Construction South. Mais de 17.000 casas construídas, com um
recorde pessoal de 20 Milhões de horas de trabalho sem qualquer LWC e
alguns prêmios do mercado.Atualmente é CEO da Smart Sky Tech Hub -
sendo um apoiador do projeto e responsável pela execução, crescimento e
escalabilidade da empresa, buscando sempre alinhar as melhores estratégias.

Engenheira Cartógrafa e Agrimensora, nascida em Pato Branco, formada pela
UFPR – Universidade Federal do Paraná - em 2016 e pós-graduanda em
Gestão de Negócios com foco em competências comportamentais pela BBI of
Chicago. Ao longo dos 4 anos de experiência na área, atuou como
coordenadora de projetos e equipes, além de prestar consultoria em
cartografia e automatização em GIS.  Atualmente é Diretora de Engenharia na
Smart Sky Tech Hub, onde seu desafio é gerenciar uma equipe de
engenheiros e profissionais capacitados a levarem ao setor da construção civil
a transformação digital visando o desenvolvimento tecnológico deste
mercado.

Engenheiro Cartógrafo e de Agrimensura, nascido em Vitorino, interior do
Paraná. Em 2012 se formou no Curso Técnico de Agrimensura na UTFPR em
Pato Branco - PR, e em 2018 formou-se em Engenharia Cartográfica e de
Agrimensura pela UFPR. Atualmente faz mestrado em Ciências Geodésicas,
na Universidade Federal do Paraná. Durante todos esses anos, trabalhou em
todas as áreas do conhecimento do seu nicho, como, planejamento,
processamento e execução de projetos base para diferentes áreas da
Engenharia, Arquitetura e afins, completando momentaneamente sua carreira
como pesquisador na área de escaneamento a laser e aplicação de
inteligência artificial na Engenharia. 
Na Smart Sky Tech Hub, é Diretor de Produtos, responsável por garantir a
qualidade e a excelência técnica dos produtos gerados aos seus clientes,
visando sempre a máxima satisfação, explicação e completude dos projetos
executados.

Administradora, gaúcha, formada pela PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul - com mais de 12 anos de experiência na área administrativa
comercial, com foco em reestruturação de áreas estratégicas das empresas. Ao
longo de sua carreira teve a oportunidade de se especializar em Business
Development, incluindo a gestão de equipes de alta performance, considerando o
melhor de cada um, acredita fielmente que a chave do sucesso de qualquer empresa
é a formação de um time com mindset inovador, pautado nas características do
empreendedorismo. Atualmente é a Diretora de Comunicação & Marketing na Smart
Sky Tech Hub, onde seu maior desafio está no gerenciamento da comunicação
interna, melhorando o fluxo de informações entre a equipe, e no posicionamento
estratégico da empresa perante o mercado. 

Engenheiro Civil, nascido em Curitiba, formado pela UFPR e BIM Manager pela
Zigurat Global Institute of Technology/Universidad de Barcelona. Há anos Iniciou sua
carreira em obras, e BIM. Trabalhou com foco principal na gestão de projetos e
gestão do BIM em todo o ciclo de vida dos empreendimentos, desde a captura de
realidade, desenvolvimento do projeto, até a operação e manutenção. Além disso,
teve experiência na gestão de projetos comerciais, residenciais, laboratoriais,
hospitalares e de saneamento. Sendo alguns desses empreendimentos com
certificação LEED e WELL. Devido a participação em diversas palestras, por 1 ano
ministrou as aulas de BIM na PUC PR.Atualmente é Diretor de BIM na Smart Sky
Tech Hub, assumindo o desafio de desenvolver um departamento BIM dentro da
empresa. Sendo responsável pelos produtos de engenharia oriundos do Scan to
BIM, sendo a última parada entre a captura de realidade e início do desenvolvimento
do projeto. Por toda sua vivência em projetos e obras, entende as dores do cliente e
busca máxima qualidade e satisfação em suas entregas.

Formada em Ciências Contábeis, com ênfase em Auditoria e Controladoria pela
UNIVALI, especialista em Gestão de Negócios pela UFPR. Mais de 15 anos de
experiência na área Contábil, Gestão Financeira de Projetos; Elaboração e
Gerenciamento do Budget e Fluxo de Caixa; Controle de Pagamentos e
Recebimentos; Gerenciamento de Custos de Projetos; Gestão Estratégica das
Margens de Projetos; Suporte na Elaboração do Planejamento Orçamentário. 
Atualmente Controller na Smart Sky Tech Hub, atuando na elaboração do
planejamento financeiro e Contábil-gerencial, visando analisar, conferir e preparar os
relatórios para tomada de decisões. 

Advogada desde 1999, nascida na Alemanha, naturalizada Brasileira, tem como
segunda formação o curso superior de Secretariado Executivo Bilíngue (espanhol e
inglês). Já atuou como Procuradora Jurídica do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos de Barretos e advogou em vários escritórios privados atuando
nas áreas cível e criminal. Trabalhou na Odebrecht/OLEX, em Moçambique – África,
na área de Administração Contratual onde geriu os contratos administrativos das
subcontratadas dos Projetos junto à cliente VALE e apoiou os contratos de grandes
empresas do setor da construção civil de renome mundial (ABB, Sandvik, Mitsubishi,
Vale, Concremat, etc). No Brasil em 2017, assumiu a Diretoria do Biosymbiose -
Instituto Interdisciplinar de Ciências.Atualmente assumiu a área de Administração
Contratual na Smart Sky Tech Hub, tendo como principal objetivo assegurar a
segurança jurídica empresarial e compliance, em alinhamento com escritórios de
parceiros externos.

Geógrafo (UFPR), atuou como Editor do Portal e Revista MundoGEO e Coordenador
Técnico de eventos presenciais e online, tendo colaborado na idealização e
realização da primeira edição do evento DroneShow. Mestrando em Tecnologia,
pesquisador e profissional da tecnologia Drones. Piloto e consultor de Drones desde
2016, nas áreas de mapeamento, serviços técnicos e filmagens aéreas. Além disso,
é supervisor e professor do curso de Pilotagem Profissional de Drones do Centro
Europeu, instituição de Curitiba (PR).Atualmente é responsável pelas operações de
campo e programas de capacitações da Smart Sky Academy, planejando e
executando os voos e garantindo que todos os dados gerados tenham qualidade,
entregando excelência na geração de produtos de engenharia.

Técnico em edificações pela universidade tecnológica do Paraná, logo cedo entrou
no mercado de geotecnologias, fazendo um caminho técnico até evoluir para o
comercial. Há 10 anos na área, está acompanhando de perto a evolução das
tecnologias, e ajudando a disseminar a captura de realidade no Brasil há quase 5
anos.  Atualmente é Executivo de Contas na Smart Sky, trazendo sua experiência
comercial na área de captura de realidade, se consolida na área de inovações
tecnológicas e capturas de realidade com Laser Scanner e aerolevantamentos com
drone para AEC, indústria e muito mais, contribuindo para o desenvolvimento e
crescimento da Smart Sky Tech Hub.

Executivo comercial, paulista, com 28 anos de experiência na área de vendas, iniciou
sua trajetória em 1994, na área comercial no mercado fonográfico como repositor,
após diversos prêmios e passagens por gravadoras como Cid e Som Livre empresa
do grupo globo, chegou a gravadora número 1 do mercado fonográfico Universal
Music aos 27 anos, tornando-se o executivo de vendas mais jovem do mercado
naquela posição. No ano de 2010 recebeu um convite para migrar ao mercado
livreiro onde atuou por 10 anos como account manager no grupo Reed Elsevier
maior rede de conteúdos para o progresso de assistência à saúde no mundo,
recebendo diversos prêmios inclusive pela primeira vez um brasileiro foi
condecorado como melhor performance global, prêmio recebido na Grécia em
janeiro de 2018.Atualmente, compõe o time comercial da Smart Sky Tech Hub e é
responsável por levar ao mercado as melhores plataformas de captura de realidade
e soluções tecnológicas com qualidade e excelência técnica aos seus clientes,
visando sempre a máxima satisfação no pré e pós venda.

Administradora, nascida em Curitiba, formada em Administração e Processos
Gerenciais pela Unicesumar. Cursando Pós Graduação em Liderança Inovadora,
iniciou sua carreira na área de atendimento ao público com atuação em diversos
segmentos, entre eles a de Andragogia com foco em capacitação e desenvolvimento
de pessoas e empresas. Apaixonada em fazer acontecer, movida por desafios e
fissurada por resultados.Atualmente, é Head de Capacitações na Smart Sky Tech
Hub, tendo como missão, transformar a empresa e as pessoas através da educação,
com foco no gerenciamento e desenvolvimento de capacitações na área de soluções
de engenharia, inovação e tecnologias.



Engenheira Cartográfica, natural de Curitiba, formada em ciências
aeronáuticas pela Universidade Tuiuti do Paraná, iniciou a carreira na aviação
civil no setor de operações e posteriormente foi para o controle técnico de
manutenção de aeronaves. Possui vivência em auditorias, processos de
homologação, nacionalização de aeronaves e aeronavegabilidade continuada,
apaixonada por tecnologia e inovação após alguns projetos dedicados
utilizando drones, migrou sua carreira para a área de geotecnologias trazendo
toda a bagagem de regulamentação aérea e padrão de qualidade exigido pela
aviação civil. Com isso, se formou em Engenharia Cartográfica e de
Agrimensura.  Atualmente compõe a equipe de engenharia na Smart Sky
Tech Hub, onde acredita muito na transformação digital e desenvolvimento do
setor com a captura de realidade.

Administrador, natural de São Carlos-SP, começou a trabalhar aos 15 anos.
Em 2014 ingressou no curso de administração de empresas pela Unicep, e
em 2019, teve oportunidade de ingressar como Trainee de Auditoria Externa
pela KPMG Auditores independentes.  
Atualmente faz parte da equipe de Finanças da Smart Sky Tech Hub, é
responsável por auxiliar em relatórios Económicos & Financeiros para melhor
tomada de decisão da equipe.

Curitibano, recentemente completou o ensino médio. Deu início em sua
carreira profissional trabalhando como menor aprendiz na Smart Sky Tech
Hub no começo de 2021. Sua primeira função foi na área de operação, onde
aprendeu como manejar drones para o propósito da empresa, como pedir
autorizações para voos de drone e como marcar pontos de controle (GCP's).
Sua próxima etapa foi no departamento comercial, onde aprendeu a montar
propostas e gerenciar planilhas de Excel.
Atualmente participa do Programa de Jovem Aprendiz na Smart Sky Tech
Hub, passando por diferentes áreas da empresa, nesse sentido está
contribuindo com a formação de aplicativos para a automatização de envios
de proposta e precificação de serviços.

Adm Iniciou a carreira em 2004, atuando na Base de Apoio Internacional da
Construtora Norberto Odebrecht, empresa que permaneceu até 2016. Profissional
com sólida experiência nas áreas de Suprimentos, Logística Internacional, Contratos
e Administrativa, com forte atuação em Projetos Nacionais e Internacionais e
liderança de grandes times multiculturais na África, adquiridas em multinacionais de
grande porte dos segmentos do varejo, construção civil, mineração e indústria.
Experiência internacional de 5 anos em Angola, 4 anos em Moçambique e 1 ano na
Inglaterra. 
Atualmente é o responsável pela área de P&O da Smart Sky.

Técnico em Edificações, natural de São Paulo, formado em Engenharia Civil. Iniciou
sua carreira trabalhando com modelagem de projetos em BIM de todas as disciplinas
envolvidas em uma edificação, incluindo instalações especiais de hospitais,
shoppings, restaurantes e saneamento. Em seguida, assumiu a posição de
coordenador de projetos, ficando 1 ano e meio envolvido com obras emergenciais
para o COVID-19. Alcançou a marca de mais de 100 mil metros quadrados de
projetos em BIM. Conquistou certificações como LEED GA e LEED Casa e
Condomínio e o Green Belt. Também foi professos/monitor de programação de
computadores, ensinando C++ e Python para alunos da UFPR. 
Atualmente, é Analista de BIM na Smart Sky Tech Hub, sendo responsável pelo
desenvolvimento e controle de qualidade dos trabalhos entregues e pelo
desenvolvimento de produtos na área, como soluções para Scan to BIM, Realidade
Aumentada e Realidade Virtual. Aficionado por inovação e tecnologia, acredita que
essa é a chave para uma virada no setor de AEC.

Técnica em Agrimensura pela UTFPR e graduanda do curso de Engenharia
Cartográfica e de Agrimensura pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Natural
de Pato Branco - PR. Iniciou sua jornada profissional com atendimento ao público, e
desde então segue em contato com pessoas e suas necessidades. Possui
experiência com a manipulação de dados cartográficos e geodésicos aplicados à
fotogrametria, dentre as principais habilidades estão o controle de qualidade de
dados de restituição fotogramétrica, edição de dados cartográficos e o
processamento de dados geodésicos. Atualmente compõe a equipe de engenharia
na Smart Sky Tech Hub, estando sempre em contato com as tecnologias que a
empresa oferece aos seus clientes e entendendo muito bem como elas funcionam,
gerando assim produtos de engenharia acessíveis e úteis de acordo com a
necessidade do cliente.

Técnica em segurança do trabalho pela UniSociesc, natural de Curitiba - PR. Está no
nono período do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura pela UFPR.
Deu início em sua carreira profissional trabalhando como jovem talento na Smart Sky
Tech Hub no começo de 2021, onde vem contribuindo cada vez mais.
Atualmente faz parte da equipe de engenharia da Smart Sky Tech Hub, com foco no
Programa de Associados, onde é responsável por toda a jornada dos mesmos,
desde a entrevista inicial até a validação e início nas operações. 

Rafael Karam Finoti 46 anos, nascido em Poços de Caldas - MG empresário desde
1996, atuou no ramo de tecnologia pela Motorola e Claro de 1993 até 2007. Foi
empresário do ramo de A&B com 5 empresas em simultâneo inovando no setor de
clubes de golfe por 11 anos. No setor AEC, atua há mais de 5 anos desempenhando
atividades administrativas e de suprimentos por diversas empresas de renome do
mercado de construção. 
Atualmente faz parte do time Smart Sky na área de Supply Chain da empresa,
responsável pela identificação de novas empresas parceiras, pelas cotações,
equalizações técnicas e comerciais, de materiais e mão de obra de prestação de
serviço. Guardião dos processos de Suprimentos visando qualidade, prazo e custo
de tudo que é negociado pela área de Suprimentos.

Técnico em Agrimensura, natural de Curitiba. Aos 16 anos foi morar na Itália onde
permaneceu por 7 anos. Quando retornou ao Brasil em 2013, começou a atuar na
área de engenharia como desenhista técnico. Trabalhou em projetos de drenagem,
projetos geométricos e de sinalização na área de Engenharia Civil, focado em
sistema viário. Entrou na Faculdade de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
em 2015, e desde então começou a trabalhar com levantamentos topográficos no
estado do Paraná, São Paulo e Santa Catarina até decidir voltar para a Europa, onde
teve uma experiência de 3 meses como desenhista técnico na Itália e quase 3 anos
como Topógrafo na ilha de Malta, onde cresceu muito profissionalmente e teve
acesso a diferentes tecnologias e metodologias. 
Atualmente é Gerente de operações na equipe de engenharia da Smart Sky Tech
Hub, onde é responsável pela gestão de todas as operações da empresa trazendo
sua vasta experiência e bagagem internacional, dessa forma busca contribuir cada
vez mais com o crescimento da Smart Sky.

Administradora em formação, natural de Curitiba, está cursando o último ano
da faculdade de administração na FAE Centro Universitário. Desde o início da
sua vida acadêmica atua na área de marketing, onde ingressou trabalhando
com a interface marketing comercial, realizando o sell in e sell out de produtos
para o desenvolvimento de estratégias de marketing, de modo a se
aprofundar em análises de marca e de mercado. Entrou no meio de startups
em 2019 onde começou a prestar consultorias focadas em estratégias de
marketing digital e growth. De modo aprimorar seus conhecimentos,
conquistou uma bolsa no programa de iniciação científica de sua faculdade,
onde desenvolveu ao longo de um ano um estudo sobre Canais de tração e
escala de startups Curitibanas, de modo a alavancar as estratégias de
marketing de startups para obter escalabilidade. 
Atualmente é Head de Comunicação & Marketing da Smart Sky Tech Hub,
onde busca desenvolver estratégias para tornar a marca Smart Sky Tech Hub,
presente e forte perante o mercado.

Engenheiro Civil, natural de Joinville/SC, formado pela PUC-PR. De 2018 a 2020
trabalhou na secretaria de finanças da Prefeitura Municipal de Curitiba, com foco em
atualização cadastral imobiliária e atualização na formulação do cálculo tributário
municipal. Experiência em docência como professor de Drones para crianças através
de uma Startup Curitibana. Em 2020 foi convidado a ser professor do curso de
pilotagem de Drone pelo Centro Europeu.Ingressou na Smart Sky Tech Hub na área
comercial, e atualmente gerencia a operação comercial destacando-se na gestão
das propostas técnicas e comerciais.

Estudante do quinto período do curso de Design na FAE Centro Universitário.
Natural de Paranavaí, noroeste do Paraná. Veio para Curitiba para iniciar sua vida
acadêmica. Começou seu percurso pelo curso de direito, onde permaneceu por
quatro anos, logo após migrou para o curso de Arquitetura & Urbanismo, cursando
quatro anos e mudou para Design Acredita que a passagem por tais áreas do
conhecimento, impulsionaram-na para se encontrar no Design. Atualmente compõe a
equipe de comunicação e marketing da Smart Sky Tech Hub, onde vislumbrou uma
oportunidade de aplicar e aprender não só o que vem aprendendo em seu bacharel,
mas somar o que aprendeu durante a faculdade de Arquitetura & Urbanismo. 

Paranaense, nascido em Cerro Azul, porém criado em Curitiba. Começou sua
trajetória na área de projetos em 2011, atuando como Cadista. Sem formação,
apenas com conhecimento adquiridos de forma autodidata. Em 2015, colaborou em
uma empresa que realizava levantamentos com drone. Sem conhecimento na área
mas disposto a aprender, operou em todos os setores da empresa, de forma a
adquirir toda sua expertise em aerofotogrametria. Sempre procurando novos
horizontes e novas tecnologias.  Atualmente é Analista de Operações na Smart Sky
Tech Hub, onde acabou se deparando com uma proposta que se encaixou em seu
perfil de inovação e tecnologia.



Parcerias
Estratégicas
Seja por meio de nossos eventos
próprios (Roadshow) ou através de
parcerias com orgãos públicos e
empresas privadas, nos
posicionamos como formadores de
opinião, promovendo ao mercado as
melhores tecnologias e educando
quanto as boas práticas.

PARCEROS GLOBAIS

PARCEROS NACIONAIS



Referência e autoridade

https://www.gazetadopovo.com.br/gazz-conecta/sebrae/por-que-eu-devo-internalizar-um-setor-de-drones-na-minha-empresa/
https://comunidadesebrae.com.br/construtech/como-a-pandemia-foi-uma-oportunidade-de-crescimento-para-a-smart-sky-tech-hub
https://ricmais.com.br/noticias/internalizar-ou-terceirizar-a-utilizacao-de-drones-na-construcao/
https://www.baguete.com.br/noticias/16/09/2019/curitiba-tem-novo-polo-de-startups
https://ricmais.com.br/videos/uso-de-drones-tecnologia-promovendo-economia/
https://www.youtube.com/watch?v=vgjp3nhFH9s&t=145s&ab_channel=SmartSkyTechHub
https://www.defesanet.com.br/vant/noticia/35002/Startup-paranaense-utiliza-drones-para-mapeamento-das-areas-atingidas-pela-tragedia-em-Mariana-%28MG%29/
https://sindusconpr.com.br/smart-sky-tech-hub-4903-p
https://revistaoe.com.br/internalizar-ou-terceirizar-a-utilizacao-de-drones-na-construcao/
https://ricmais.com.br/noticias/mulheres-inovadoras-do-parana-movimento-quer-identificar-as-mulheres-que-protagonizam-a-inovacao-estado/
https://eventos.startse.com.br/construtech/


Autoridade e referência



O que vem a seguir?





''reality capture for digital transformation"



Com mais de 150 mil unidades entregues e mais de 300 oportunidades de aquisição
avaliadas pela equipe de novos negócios todos os anos, a Direcional Engenharia -
empresa do setor da construção civil com mais de 40 anos de atuação no mercado
brasileiro - investe na análise dessas oportunidades, para fechar apenas 2 a cada 50
avaliadas. Além da prospecção de negócios, a empresa possui um departamento de
Projetos Executivos que acompanha e compatibiliza os projetos contratados, da
definição do arquitetônico à conclusão das demais disciplinas. 



Eliminar a dificuldade em projetar a terraplenagem;

Aprimorar as divergências na topografia;

Reduzir a falta de informação para embasar as
estimativas orçamentárias iniciais.

Solucionar as divergências na entrega de dados;

Reduzir o prazo médio de 20 dias, para obter as
informações da topografia;

Evitar retrabalhos; 



Após contratar a Smart Sky Tech Hub, a Direcional
Engenharia realizou um diagnóstico junto ao The Dream
Team da Smart Sky.

Com a realização do diagnóstico, foram realizadas
todas as etapas de capacitação e execução com um
acompanhamento do The Dream Team da Smart Sky. 

Além do acompanhamento do time, a empresa contou
também com um suporte especializado para o
desenvolvimento do seu próprio departamento de Drones. 



Dispensa do o uso de guindastes ou
andaimes para a realização de inspeções
prediais e análises estruturais;

Informações mais rápidas e
precisas com riqueza de dados.

Após 1 ano de implementação, a empresa possui sua própria frota de drones e realiza voos
periódicos com equipe interna. Além disso obteve inúmeros benefícios, como: 

Acompanhamento à distância do
andamento da obra;

Monitoramento de áreas de risco;Mapeamento de processos erosivos;

Produção de imagens aéreas
para uso no marketing e vendas;



R$ 1.500.000,00
ECONOMIA DE: 

em uma só obra.

 No SLA (Service Level
Agreement) de

levantamentos topográficos.

Redução de 

85%Redução de tempo em campo de:  

7 dias para 1 dia 
com o método Smart Sky. 



Os drones são apenas o início de uma grande solução e de resultados
ainda mais surpreendentes. 

"É evidente que o uso da tecnologia de
captura de realidade vem viabilizando
cada vez mais os projetos e serviços de
AEC, tornando-os mais eficientes, com
maior segurança em campo e muito mais"

Rafael Passos, Diretor de Engenharia Técnica - 
 Direcional Engenharia



Case

Cliente com necessidade de inovação tecnologia e grande escala de
levantamentos, Smart Sky se consolida com sua capacidade de
atendimentos em todo território nacional  ( 7 Equipes simultâneas, para 38
áreas ), e auxiliando na implantação da tecnologia através da consultoria. 



Case

O Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo, contratou a Smart Sky
Tech Hub, para realização de levantamentos
planialtimétricos cadastrais utilizando as
metodologias integradas de GNSS RTK,
DRONE e MATTERPORT, para Gestão de
Ativos de suas 14 unidades regionais. O prazo
de entrega contratado foi de 60 dias, sendo um
contrato de 2 milhões e Meio de reais. 



Cases
Para atendimento de um grande projeto de retrofit e reformas para a Fundação
Bradesco, a Smart Sky realizou o serviço para  a ITS Informov de Scan to BIM,
digitalizando 5 escolas e transformando-as em projetos de BIM. 



Sugestão de Escopo

Inspeção Indor

Levantamento por Matterport
para estado de conservação e
gestão de ativo

Prospecção

Aerolevantamento

Levantamento
Planialtimétrico Standard



Estimativa
Utilizando a quantidade de áreas (4.699 locais) e a
finalidade dos levantamentos, neste primeiro
momento será realizado o Aerolevantamento com
pontos de controle e Levantamento Planialtimétrico
Cadastral das áreas, tendo como estimativa de
valor unitário de R$ 2.399,25 por área. 
Não foi possível identificar nos arquivos enviados
todas as informações necessárias para a
elaboração de um orçamento executivo. 
O valor total de R$11.264.058,74 engloba a
realização das 4.699 de forma sequencial com o
aproveitamento da sinergia operacional. Caso haja
alguma subdivisão do pacote total de áreas será
necessário uma revisão da planilha orçamentaria
básica.

Exemplo Planialtimétrico
Cadastral Smart Sky



Cronograma
Para o Aerolevantamento com pontos de controle e cadastro planialtimétrico, a Smart Sky atenderia
TODAS as áreas em 10 meses, utilizando 7 equipes em campo. 



Especializada na implementação e operação de tecnologias e serviços de engenharia no Brasil, atuando em 7 estados

Brasileiros, nos setores de: Arquitetura, Engenharia & Construção, Governo, Mineração e Energias Renováveis.

É um Hub de soluções de tecnologias de "reallity capture", tais como:

R S

S CP R

S P

M G

R J
E S

Drone

A Smart Sky

Smart Sky Connect Smart Sky Academy

 Com isso oferecemos duas possibilidades para promover  a transformação digital:

Laser Scanner Matterport Câmera 360°

Marketplace de produtos e soluções
de engenharia. Contempla as
melhores tecnologias, serviços e
profissionais do mundo. A Smart Sky
Connect contempla, desde a captura
de realidade, passando pela
operação até o desenvolvimento do
produto final. 

Diferentes modalidades de capacitações e suporte
técnico para a implementação adequada de
tecnologias de captura de realidade. Contemplando
3 momentos, que possuem diversos módulos em
cada um: 

Estas podem ser realizadas de forma individual ou
conjuntas. 

Operacional 
Processamento
Engenharia 



Smart Sky 
Padrões Técnicos 2022  

https://docs.google.com/document/d/12eYLeFi_yAtp6FxIPW0Mttdt9fuu_6OB/edit?usp=sharing&ouid=105312206611804277545&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12eYLeFi_yAtp6FxIPW0Mttdt9fuu_6OB/edit?usp=sharing&ouid=105312206611804277545&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12eYLeFi_yAtp6FxIPW0Mttdt9fuu_6OB/edit?usp=sharing&ouid=105312206611804277545&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12eYLeFi_yAtp6FxIPW0Mttdt9fuu_6OB/edit?usp=sharing&ouid=105312206611804277545&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/12eYLeFi_yAtp6FxIPW0Mttdt9fuu_6OB/edit?usp=sharing&ouid=105312206611804277545&rtpof=true&sd=true
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CONTATO@SMARTSKY.TECHTELEFONE:  (41)  9  9252 5740 "reality capture for digital transformation"

https://www.instagram.com/smartsky.tech/
https://www.facebook.com/SmartSky.Tech/
https://www.linkedin.com/company/smart-sky-tech-hub/?viewAsMember=true
http://www.smartsky.tech/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541992525740
http://smartsky.tech/
https://youtu.be/Hacl2_3QuAs
https://youtu.be/Hacl2_3QuAs
mailto:%20contato@smartsky.tech
https://api.whatsapp.com/send?phone=5541992525740

