
FEICON BATIMAT 2022 – São Paulo SP    

                                                    

29 de março a 01 de abril 

A maior feira de construção da América Latina 

Organizador: Reed Alcântara 

Elaboração: Cezar Mortari – presidente do Sinduscon GO 

 

     

 

Após dois anos de pandemia a feira acontece novamente. Muito menor que anos anteriores, os destaques 

ficaram por conta de alguns lançamentos e a área de tecnologia, que trouxe muitas novidades.  

 

1 - INBUILT – São Paulo SP 

Empresa de tecnologia que apresenta Instalações Prediais em Realidade Aumentada – Você aponta para a 

parede e “enxerga” as instalações embutidas na parede. Ferramenta inovadora para pós-obra. 

 

Contato: Felipe Toledo – 11 95057-0107  -  www.inbuilt.com.br 

 

http://www.inbuilt.com.br/


2 – SMART SKY TECH HUB – Curitiba PR 

Empresa de tecnologia que faz diagnóstico, capacitação, execução e customer success de tecnologias líderes 

de mercado em soluções de reality capture, AR/VR, IOT & AI. Conjunto de tecnologias que alia drones, 

escaneamento por camadas 3D, BIM, georreferenciamento, realidade aumentada e inteligência artificial. 

      

Contato: Chase Olson – 41 99197-2561 – www.smartsky.tech 

 

3 – ALTO QI – Florianópolis SC 

Empresa de software que já muito atuante em projetos estruturais agora lança a medição com drone e 

inteligência artificial 

         

Contato: Bruna Tessari – 48 99140-0264  -  www.altoqi.com.br 

 

4 – AGILEAN – Fortaleza CE 

Empresa de software que tem uma plataforma de gestão completa de obras baseada na integração do BIM 

com a filosofia lean construction diminuindo atrasos, desperdícios aumentando a produtividade. 

Contato: André Quinderé – 85 99602-8416  -  www.agilean.com.br 

 

 

 5 – BAKOF TEC – Frederico Westphalen RS 

Empresa fabricante de estações de tratamento de esgoto industrial, além de outros equipamentos em 

Plástico Reforçado com Fibra de Vidro (P.R.F.V.) e Polietileno. 

Contato: Luciano Milani – 55 99975-6266 – www.bakofengenharia.com.br  

 

 

http://www.smartsky.tech/
http://www.altoqi.com.br/
http://www.agilean.com.br/
http://www.bakofengenharia.com.br/


6 – TERMOX – São Paulo SP 

Empresa fornecedora de Argamassa Térmica e Acústica. A argamassa vem pronta para uso e com introdução 

de microesferas e outros aditivos consegue uma redução de até 14 graus na condução térmica. 

 

Contato: www.grxsp.com.br 

 

7 – SOLPI – São Paulo SP 

Empresa que fornece kits prontos de instalações elétricas baseadas em compatibilizações feitas pelo BIM. 

 

Contato: Guilherme Vitorino – 11 4526-8769 – www.solpi.com.br 

 

8 – SMARTEK LIFE – Goiânia GO 

Empresa goiana de atuação em automação predial que não depende de internet. 

 

Contato: João Victor – 62 99680-0606  /  Hélcio Ávila – 62 98198-2233  – www.smarteklife.com 

 

São Paulo, 01 de abril de 2022                                                                                                

http://www.grxsp.com.br/
http://www.solpi.com.br/
http://www.smarteklife.com/

