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A SMARTECH é uma empresa de tecnologia centrada 
nas pessoas. Pertence a um grupo de empresas com mais 
de 30 anos de experiência, tem desenvolvido soluções 
inovadoras e sustentáveis com produtos e serviços nas 
áreas de Tecnologia para Cidades Inteligentes e Sistemas 
de Energia.

Para a área de Tecnologia para Cidades Inteligentes, a 
empresa desenvolveu sistemas de iluminação exterior e 
interior, gestão remota de sistemas de iluminação pública, 
sistemas de parquímetros, sistemas de fiscalização 
eletrónica de infracções de trânsito, sistemas inteligentes de 
semáforos e controle de tráfego e sistemas de segurança e 
videovigilância, entre outros.

Na parte energética, a SMARTECH é especializada na 
geração, transmissão, transformação e comercialização, 
realizando as correspondentes montagens e construção 
de centrais de geração de energias  renováveis e não 
renováveis, construção de linhas de transmissão de alta, 
média e baixa tensão, subestações de transformação , redes 
de distribuição e sistemas inteligentes de redes internas de 
baixa tensão assim como iluminação em espaços abertos 
ou fechados para instalações organizacionais.

Tudo isso faz parte do dia a dia das pessoas, cidades e 
empresas em todo o mundo, buscam sempre a melhoria da 
qualidade de vida humana, incentivando o uso racional dos 
recursos naturais e econômicos disponíveis.

Conheça nossas soluções e invista em um futuro melhor 
para todos, incluindo você.

A tradição e força de um grupo internacional.

A SMARTECH é uma das principais empresas do GRUPO 
TECNO LLC, holding com sede nos Estados Unidos, que reúne 
diversas empresas de tecnologia e energia da América 
Latina.

O Grupo possui investidores de renome com negócios e 
forte penetração nos setores público e privado dos países 
em que está presente, como Estados Unidos, Colômbia, 
México, Honduras e Bolívia.
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Miami, Florida - USA

Bogotá, Colombia

La Paz, Bolivia

Tegucigalpa, Honduras

Guanajuato, México
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Melhorar a Qualidade de vida das pessoas por meio do desenvolvimento 
sustentável, com soluções integradoras, criativas e inovadoras que utilizem 
as tecnologias de ponta para Cidades Inteligentes e Energias Renováveis, 
tudo isso por meio de um Modelo de Excelência supurtado em Sistema de 
Gestão Integrado, pensando em o futuro por um mundo melhor.

Ser uma empresa Competitiva e Sustentável de Classe Mundial, 
reconhecida em 2025 como líder continental na América Latina, fazendo da 
inovação e Soluções Criativas a nossa contribuição para o Desenvolvimento 
Sustentável, nas áreas de Tecnologia para Cidades Inteligentes e Energias 
Renováveis, garantindo sempre que as gerações futuras tenhm a certeza 
de um mundo melhor.

Orientação ao Cliente: Compreender e antecipar claramente as 
necessidades do cliente, criando e entregando soluções eficazes e eficientes 
que atendam e superem suas expectativas, satisfazendo suas necessidades 
e / ou resolvendo seus problemas.

Excelência: Gerencia permanentemente o seu Modelo de Excelência 
Empresarial, buscando a conformidade de acordo com o seu Sistema de 
Gestão Integrado (SGI) em todos os seus processos e procedimentos, nos 
seus produtos, serviços e soluções nas obras que executa, na agilidade de 
resposta esperada e no cumprimento das obrigações que assume com seus 
clientes.

Pesquisa & Desenvolvimento + Inovação: Desenvolver, criar e oferecer 
soluções de ponta por meio da inovação permanente de tecnologias e seus 
modelos de contratação e implantação, que aumentem a qualidade de vida 
diária das pessoas nos locais onde executa as atividades.

Liderar pelo exemplo: trabalhar em estreita colaboração com outros 
membros da equipe, planejando, atribuindo tarefas, influenciando e motivando 
sua equipe a atingir metas.

Trabalho em Equipe: Contar com a capacidade e experiência de todo 
o seu capital humano para implementar o trabalho em equipe, buscando 
sempre o alcance dos objetivos corporativos e da Sinergia para atingir a 
Visão organizacional.

Respeito: Ser capaz de discernir para criar um ambiente, clima e cultura 
organizacional de respeito mútuo e total, estando atentos para a qualidade 
das intenções, atitudes, comportamentos, pensamentos, palavras e ações 
de todos os colaboradores da organização no desenvolvimento de seus 
Atividades.

Compromisso: Cumprir com todas as metas e objetivos do Planejamento 
Geral de Negócios, seus projetos e propostas, de forma que os compromissos 
assumidos sejam consistentes e congruentes com a realidade que a empresa 
deseja criar.
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A SMARTECH está comprometida com a qualidade total em todos os 
processos de seus projetos e na comercialização de seus serviços e 
atendimento pós-venda. Todos os seus processos atendem aos padrões do 
Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (SIG) da empresa, que está em 
constante evolução para satisfazer e surpreender seus clientes.

Encontra-se em processo de implantação do seu MODELO DE EXCELÊNCIA 
EMPRESARIAL, apoiado no seu Sistema Integrado de Gestão da 
Qualidade Total (SIG) e certificação sob as normas ISO 9001 (Gestão 
da Qualidade), ISO 14001 (Gestão Ambiental), ISO 45001 (Gestão 
Estratégica de Pessoas, Saúde e Segurança no Trabalho), ISO 27001 
(Gestão de Segurança da Informação) e ISO 50001 (Gestão de Energia).

Os princípios éticos da SMARTECH buscam dirigir sua forma de atuação, 
garantindo a realização eficiente da missão e o atingimento da visão da empresa 
de forma transparente.

Esses princípios são definidos como o conjunto de políticas e práticas específicas 
para o comportamento da empresa e de cada um de seus associados, 
dirigentes, funcionários e colaboradores, deixando claras as responsabilidades 
de todos em relação aos demais, respeitando a lei  nos países onde a empresa 
está localizada (conflito de interesses, proteção do patrimônio da instituição, 
transparência na comunicação interna e com todos os grupos de interes de 
relacionamento da empresa e as formas de denúncia de irregularidades), com 
um posicionamento rigoroso em contra Qualquer eventual tentativa de suborno, 
propina ou corrupção em geral, além das políticas de concorrência leal com 
seus concorrentes alem de outros artigos que definem a posição ética geral da 
empresa e de seus integrantes no mercado.
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Vontade de mudar: Aceitar e adaptar-se à mudança que é gerada 
pela implementação de novas formas de fazer as coisas nos processos 
organizacionais, para garantir a Continuidade do Negócio.

Responsabilidade Social: Responder aos efeitos e consequências das 
ações de suas atividades junto aos diversos grupos de interes, cumprindo 
sua MISSÃO no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas e que o 
Desenvolvimento Sustentável para o meio ambiente seja cumprido em todos 
os lugares onde ele se desdobra.

Comportamento: Garantir que o comportamento de todo o seu capital 
humano está de acordo com o código de ética escrito e aprovado para a 
organização, sendo responsável por integrar princípios como: (1) Reconhecer 
e responder às próprias preocupações e às dos outros. (2) Melhoria ilimitada do 
desempenho ao longo do tempo e dos recursos próprios do cargo ocupado. 
(3) Assumir as consequências de suas próprias decisões, respondendo por 
elas a quem corresponda.
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Respeitar o meio ambiente faz parte da essência da SMARTECH.

Nossos produtos e serviços procuram melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, contribuindo para 
o aprimoramento das capacidades institucionais para garantir o bem-estar dos cidadãos e contribuir para a 
preservação dos recursos naturais do nosso planeta.

Por isso, a SMARTECH acredita que suas ações e de seus colaboradores contribuem para a conscientização 
de outras empresas e pessoas sobre a importância do uso racional da energia e das matérias-primas utilizadas 
no planeta.

Em todas as suas atividades, a SMARTECH demonstra sua preocupação e postura consciente em relação à 
preservação do meio ambiente. Uma postura rígida orienta nossas ações:

Evite a poluição na fonte, onde e quando possível.

Desenvolva produtos e serviços de alta tecnologia com impacto negativo mínimo no meio ambiente.

Conservar os recursos naturais por meio da reciclagem ou outros métodos apropriados.

Garantir que suas instalações e produtos atendam e estejam de acordo com as regulamentações dos 
órgãos ambientais.

Apoiar, sempre que possível, órgãos governamentais e órgãos oficiais que defendem a preservação do 
meio ambiente.

Proporcionar a seus colaboradores e colaboradores um ambiente de trabalho seguro, saudável e com 
responsabilidade ambiental e social.

Analisar e revisar todos os seus processos para determinar os impactos e riscos significativos, buscando 
solucionar os problemas através da melhor tecnologia viável e disponível, tendo um compromisso social 
com a melhoria contínua.

Sempre preserve os recursos naturais, prevenindo e corrigindo a contaminação na fonte.

Assegurar que suas instalações e produtos atendam a toda a legislação municipal, estadual, nacional e / 
ou federal, estando em conformidade com as demais obrigações aplicáveis.

Capacitar seus dirigentes para o exercício de suas funções e responsabilidades, desenvolvendo programas 
que promovam o comprometimento de todos com esta política.
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Soluções
A SMARTECH busca combinar produtos e serviços de alta tecnologia para gerar soluções 
que minimizem os investimentos iniciais de seus usuários finais, facilitando o acesso ao 
uso de alternativas modernas e diferenciadas que oferece em seus diferentes linhas de 
negócios, que são:

iluminação

Indústria, 
Infraestrutura 
e Construção

Mobilidade 
e controle 
de frota

Energia

Tecnologia 
para cidades 
inteligentes
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ão Lâmpadas e luminárias para iluminação interna e externa. 
Software e Hardware para administração remota de 
Iluminação Pública (Tele-Management).

Projetos de fornecimentos e instalação, operação e 
manutenção de lâmpadas e acessórios, bem como 
sistemas completos de iluminação ou iluminação pública.

6



smartech.biz

Nas cidades, estradas interurbanas, rodovias, campos de 
esportes, monumentos e edifícios, são necessárias instalações 
de iluminação adequadas, eficientes e seguras, que também 
sejam técnica e economicamente otimizadas e dispostos 
de forma racional, alcançando maior eficiência energética e 
luminosa, garantindo menor consumo.

A tarefa da SMARTECH é aconselhar, projetar, fornecer, instalar, 
operar e manter de forma confiável e segura as instalações de 
iluminação em todas as áreas acima mencionadas, aplicando 
as mais altas tecnologias e processos de gestão de projetos 
otimizados.

Desenvolve projetos de forma completa, abrangendo a 
iluminação não só de áreas urbanas e interurbanas, mas também 
de instalações e recintos desportivos, monumentos e qualquer 
outro local que requeira uma solução de iluminação ornamental.

A disposição racional de novas luminárias de maior desempenho 
e luminosidade com menor consumo de energia garante 
uniformidade luminosa e economia de energia aliada à segurança 
e embelezamento das cidades.

A SMARTECH presta serviços de manutenção corretiva e 
preventiva para Sistemas de Iluminação e Iluminação Pública em 
áreas urbanas e interurbanas, complementando os seus serviços 
técnicos com a utilização de software com tecnologia avançada 
que permite a gestão eficiente do estado e manutenção das 
luminárias, também bem como a detecção remota de falhas 
graças ao uso de sistemas de Tele Gestão de parâmetros elétricos 
por meio de redes de controladores eletrônicos conectados sem 
fio a uma central de controle.
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Os Sistemas Inteligentes de Trânsito (ITS) aplicam tecnologias de comunicação e informação para prover 
soluções de mobilidade, bem como segurança no trânsito de veículos para facilitar a gestão e administração 
da malha viária das cidades e seus acessos.

Os ITS oferecem ampla informação em tempo real sobre as condições de tráfego, trabalhos de manutenção, 
acidentes em determinadas vias, congestionamentos, velocidades de tráfego ou condições climáticas adversas, 
por meio de placas de mensagens variáveis (VMS), alarmes de acidentes e atrasos em vias e rodovias. Os 
sistemas ITS controlam o fluxo do tráfego graças ao processamento de sinais de múltiplas entradas, criando 
novas faixas de tráfego, descongestionando o tráfego em função do tempo e da densidade do tráfego.

As diversas aplicações das tecnologias ITS utilizam uma variedade de sensores que permitem o acionamento 
de diversos automatismos, como, por exemplo, a sinalização luminosa na estrada ou em áreas onde a forte 
neblina pode causar condições de condução extremamente perigosas.

Esses sensores também podem ser usados para enviar dados para Sinais de Mensagem Variável localizados 
antes de áreas de conflito, para alertar os motoristas do potencial perigo.

Outras formas de ITS incluem canais de rádio especiais para obter informações atualizadas sobre tráfego e 
mobilidade ou publicação de informações em portais WEB / WAP alcançando inúmeros usuários por meio de 
canais de Internet e de celular.

O ITS também contemplam o uso de tecnologias “pague conforme o uso” em sistemas de cobrança de 
pedágio de “fluxo livre” que escaneiam uma etiqueta eletrônica no veículo ou leem suas placas por meio de 
um OCR (Optical Character Recognition) permitindo a passagem sem demora, evitando congestionamentos.

A transmissão de vídeo para vigilância de cruzamentos, pontes e túneis, sistemas de detecção de incidentes 
e tratamento de alarmes e a utilização de sensores de loop para detecção de situações de trânsito são 
ferramentas cada vez mais populares dos ITS, que permitem o controle do trânsito a partir de um centro 
operacional centralizado .

Todos os sistemas ITS são baseados nas poderosas redes de comunicação disponíveis, desde links de fibra 
ótica, radiofrequências, sinais de celular GSM e transmissão de pacotes GPRS até as mais modernas redes 
privadas sem fio com cobertura global.

A SMARTECH fornece soluções integrativas no campo das tecnologias ITS em áreas urbanas e interurbanas, 
tais como:
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Sistemas de Semaforização e 
controle de tráfego.
Sistemas de orientação de tráfego.
Controle de túnel.
Controle de tráfego rodoviário.

Sistemas de gestão e automação de rodovias 
pedagiadas.
Sistemas de informação de mensagens variáveis (VMS).
Sistemas Prioritários para Transporte e Veículos de 
Emergência.
Sistemas de monitoramento e detecção de incidentes 
de vídeo.



9

smartech.biz

Para manter a ordem do tráfego de veículos nas ruas e rodovias, a SMARTECH utiliza tecnologia 
de ponta para fornecer soluções de alta qualidade e performance para cidades e administrações 
urbanas e interurbanas.

Os Sistemas de Controle de Tráfego da SMARTECH e sua integração com semáforos e redes de 
controle de tráfego fornecem aos usuários das estradas e gestores de tráfego as informações que 
precisam para a tomada de decisões, graças ao uso de análises e métodos preventivos inovadores. 

Como parte do equipamento oferece também Sinalização, Indicadores de Velocidade de Tráfego 
e a respectiva leitura visível aos condutores de automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, etc., 
permitindo comparar o desvio em relação à Velocidade Máxima Permitida, também aí indicada no 
poster.

Os Sistemas de Controle de Tráfego caracterizam-se pela versatilidade e facilidade de adaptação 
às diferentes configurações e sistemas, suportando um grande número de aplicações. Foram 
desenvolvidos sob a premissa de fornecer soluções aos problemas específicos do trânsito urbano 
e a sua grande flexibilidade permite-lhes adaptar-se às necessidades de pequenas e grandes 
aplicações.

O Sistema combina a mais moderna tecnologia de automação eletrônica, comunicação, visualização 
e supervisão com programas específicos de controle de tráfego, operando em plataforma Microsoft 
Windows, o que garante grande versatilidade por poder aproveitar recursos de Hardware e Software 
prontamente disponíveis em o mercado.

Este produto é o complemento perfeito para os controladores de tráfego comercializados pela 
SMARTECH, interagindo com alto desempenho através de redes de comunicação digital.

Consiste em uma central conectada a um PC e a redes de controladores de tráfego. Do PC, o 
operador pode visualizar o estado das diferentes interseções e alarmes, acessar remotamente o 
programa de configuração de cada controlador, enviar comandos, configurar os parâmetros de 
comunicação do sistema, entre outros.
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A SMARTECH desenvolve e aplica tecnologia voltada para a detecção eletrônica de infrações de trânsito.

Com uma equipe de profissionais especializados, a SMARTECH utiliza soluções de tecnologia de ponta e 
automação para garantir a segurança dos cidadãos, motoristas e pedestres, durante o seu deslocamento 
diário nas vias urbanas e rodoviárias.

Possui uma linha de equipamentos de detecção eletrônica para capturar todo tipo de violação das normas 
de trânsito.

Tanto o hardware como o software que recolhem os dados e processam as imagens, geram a prova 
documentada da infração, adaptando-se aos regulamentos do país e da cidade onde estão instalados, 
servindo-se deste para a emissão da multa ou sanção correspondente ao infrator.

Todos os equipamentos atendem aos mais altos padrões de qualidade e são resistentes a condições 
extremas de vandalismo.

Benefícios

Contribui para a formação de motoristas e pedestres e para a conscientização sobre as obrigações 
e direitos dos usuários das vias;

Permite otimizar a arrecadação de tributos por meio da identificação dos devedores de taxas e 
tributos sobre veículos;

Contribui para a segurança pública e rodoviária, uma vez que são identificados os veículos com 
placas clonadas, a vedação é fechada a veículos roubados ou furtados e monitoriza os condutores e 
veículos impedidos de conduzir (sem licença ou com fiscalização caducada);

Registra as infrações de tráfego de forma automática e criptografada, inibindo qualquer tentativa de 
fraude no sistema;

Gera dados importantes e confiáveis sobre o fluxo de veículos nas estradas, que são ferramentas de 
controle estatístico utilizadas no planejamento do controle rodoviário;

Permite a aplicação de sanção ou multa justa e incontestável que documenta a infração, desde que 
a caracterização da prova seja feita por meio das imagens cadastradas no SADE - Sistema Autônomo 
de Detecção Eletrônica de Placas de Veículos em Movimento;

Reduz consideravelmente o número de acidentes, monitorando a velocidade dos veículos, reduzindo 
despesas públicas, como reparos nas estradas, mobilização de policiais rodoviários, ambulâncias, 
hospitalização de vítimas, etc.
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Muitas regiões metropolitanas sofrem com o que se 
chama de trânsito de estacionamento, ou seja, é o 
trânsito causado por motoristas que buscam uma vaga 
livre para estacionar.

A SMARTECH oferece soluções para este problema 
com uma visão sistêmica: combina sistemas de 
estacionamento padrão e estacionamentos públicos 
ou privados com informações sobre a orientação do 
transporte público, com um sistema híbrido que utiliza 
multiespaços e plataformas de pagamento por meio 
de aplicativos móveis para vagas públicas, evitando 
e reduzindo atrasos devido ao congestionamento do 
tráfego e reduzindo a poluição ambiental.
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Máquinas 
de bilhetes 
de estacionamento

Pague 
pelo celular

O usuário (via e-mail ou WAP) 
paga pelo estacionamento

Lojas / cobrança de crédito / 
green card - estacionamento

Usuário (via 0800) Paga 
consulta de estacionamento 

/ call centerAgente (via PDA) 
verifica a validade

Validador de cartão de crédito

Gateway

Internet

PSIN

Usuário (via celular) 
Carregar crédito / 

Pagar estacionamento

Vendedor via POS 
Carrega crédito / 

vende estacionamento

Agente (via célular) 
controla a validade

SMS
Java Aplication

IVR

Operadoras 
de celular

SERVER

O usuário faz compras pela 
web e carrega crédito

Operador municipal via web, 
analisa e controla o negócio

Centro de controle, controle de 
estacionamento em tempo real
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O esquema de Concessões ou Parcerias Público-Privadas tem aplicação em:

Esquema de concessão

Estipula um contrato entre o Município ou entidade estadual e uma pessoa jurídica.

Presta um serviço integral, desde o fornecimento, construção, organização, exploração e manutenção 
de bens destinados ao serviço público.

Implica a assunção de riscos pela Concessionária pela prestação dos serviços contratados, em 
contrapartida de uma compensação acordada.

Abrange os benefícios da infraestrutura de serviços, por um período pré-determinado.

Um Agente Fiduciário administra o patrimônio autônomo da concessão ou aliança público-privada, 
efetuando os pagamentos de acordo com as obrigações desta.

Emite certificados de garantia aos bancos intervenientes que financiam o investimento inicial, garantem 
o pagamento de apólices, impostos, etc. de acordo com as instruções irrevogáveis emitidas pelo 
instituidor.

As concessões ou alianças público-privadas devem ter uma rentabilidade social positiva que deve ser 
qualificada pelo Executivo Municipal e aprovada pela Câmara Municipal.

Benefícios de concessões ou parcerias público-privadas

Fiscalização Eletrônica  

Estacionamento

Para o Município ou entidade estadual:
Economia real na gestão operacional.
Menos esforços de investimento.
Aumentos na arrecadação ou patrimônio.

Para o usuário:
Melhorias na qualidade ou segurança dos serviços.
Diversificação em serviços.
Obras e serviços que contribuem para a qualidade 
urbana.
Iniciativas com conteúdo social relevante.

12
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em estradas e rodovias pode receber informações sobre 
como funciona a mobilidade em todos os momentos.

Os referidos painéis são instalados no trecho principal 
da rodovia, seus coletores e / ou na entrada ou saída da 
rodovia, quando aplicável.

Essas informações podem ser de diferentes tipos:

Mensagens de cuidado: alertam para a existência 
de um incidente ocasional e têm a maior prioridade 
para serem apresentadas ao motorista (acidentes, 
nevoeiro, etc.)

Mensagens de prevenção: Alerta sobre a existência 
de incidentes repetitivos (congestionamento, trânsito 
lento, etc.)

Mensagens informativas: mensagens relacionadas 
a normas de segurança, anúncios de tarefas 
planejadas, dados de interesse, etc.
Esse tipo de mensagem é aquele com a menor 
prioridade de aparecimento.

As informações são geradas no Centro de Monitoramento 
e Controle de Tráfego, de forma automática ou manual, 
por meio de uma operadora.

Por se tratarem de mensagens que o condutor recebe 
durante a condução em alta velocidade, as mensagens 
apresentadas no VMS devem ser curtas e concisas, 
dando preferência aos formatos pré-armazenados com 
mensagens standard, garantindo que o mesmo fenómeno 
seja anunciado sempre com a mesma mensagem.
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ra Dentro da unidade de negócios Indústria e Infraestrutura, a SMARTECH 
desenvolve projetos abrangentes, que englobam uma diversidade de serviços 
e soluções em diferentes áreas, como engenharia, fornecimento e instalação, 
comissionamento, operação e manutenção.

O nosso conceito de manutenção integral na área industrial está orientado para 
o ciclo de vida das instalações e fábricas à medida dos objectivos comerciais 
de cada empresa.

Nossa gestão abrangente de manutenção visa minimizar custos, maximizar a 
disponibilidade de recursos humanos, comprometendo-se em todos os casos 
com a rentabilidade do seu negócio.

No setor de infraestrutura, desenvolve projetos de instalação e start-up de 
sistemas completos de gestão de segurança por meio de circuitos fechados de 
detecção de vídeo, áudio de emergência e controle de acesso.

Também executa projetos de publicidade dinâmica usando telas de tecnologia 
Full Color LED, cristal líquido e outras tecnologias de ponta.

No domínio da infraestrutura urbana, realiza obras de construção civil, instalação 
de sistemas elétricos, sanitários, de rega e iluminação industrial; restauração de 
monumentos e sinalização; paisagismo com fornecimento, armazenamento, 
plantio e transplante de espécies vegetais; disponibilização e colocação de 
mobiliário urbano em praças públicas.

Da mesma forma, desenvolvimento, habilitação e manutenção integral de 
calçadas ou plataformas, atividades de demolição, execução de contrapisos e 
colocação de mosaicos além das obras civis associadas ao projeto.
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ão Garante economia operacional ao nível de energia e segurança às suas necessidades, através da automação 
dos sistemas eletrônicos de segurança (monitoramento local e remoto, Incêndio, Intrusão, Controle de 
Acesso, Evacuação, Rastreamento de Equipamentos, Produtos e Veículos), controle de iluminação, salas de 
conferências, sistemas de rede de telecomunicações, sistemas de aquecimento e refrigeração, Sistemas de 
gestão de recursos.

Todas as soluções buscam e garantem a melhor relação custo-benefício para o negócio e seus clientes. Além 
de ser durável e atualizável ao longo do tempo.

Através da implementação de tecnologia, proporciona segurança, bem-estar e conforto de acordo com a 
sua necessidade, através da automação de sistemas eletrônicos de segurança, controles de iluminação, 
sistemas de Áudio e Vídeo distribuídos e locais, sistemas de aquecimento e refrigeração, Sistemas de Estores 
Motorizados .

Todas as nossas soluções buscam e garantem a melhor relação custo-benefício.

Usando dispositivos e sensores, otimiza o uso dos recursos de produção, operação e administração.

Proporciona e garante economia e tranquilidade nos processos.

Tecnología Urbana
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A SMARTECH desenvolve projetos em geral, abrangendo uma diversidade de serviços 
e soluções em diferentes áreas. Executa obras civis, instalação de sistemas elétricos, 
sanitários, de irrigação e iluminação industrial. Da mesma forma, desenvolve atividades 
de reabilitação e manutenção integral de calçadas ou plataformas, atividades de 
demolição e assentamento de mosaicos, além de obras civis associadas à reconstrução 
de infra-estruturas afetadas por diversos fatores físicos e climáticos.
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A SMARTECH presta o serviço de análises e testes laboratoriais a produtos acabados, 
matérias-primas, ambientes, superfícies, água potável e residual, descargas, emissões 
de gases, qualidade do ar, análise de lamas, produtos petrolíferos, entre outros, para 
todos tipo de indústria.

Na área clínica, a empresa oferece serviços de laboratório clínico e serviços de testes 
de alta complexidade em Oncologia, Genética, anatomia, patologia e qualquer outro 
tipo de exame ou teste clínico.

Sm
ar

tla
b

17



smartech.biz

A SMARTECH® fabrica e comercializa SUPRIMENTOS 
para qualquer negócio ou atividade comercial 
relacionada com a Representação, Fabricação, 
Produção, Distribuição, Integração, Marketing, de 
Materiais, produtos e equipamentos de qualquer tipo 
para diferentes aplicações em todas as áreas de atuação, 
mas principalmente nos seguintes títulos:

Equipamentos e materiais médicos hospitalares
Equipamentos, materiais e suprimentos de saúde e 
assistência médica para unidades de terapia intensiva 
UTI, Unidades de Terapia Intermediária e Hospitalização 
normal, como cirúrgica, monitoramento de sinais vitais, 
ventilação forçada, ressuscitação vital, anestesiologia e 
equipamentos médicos. laboratório clínico, bem como 
dotações clínicas e hospitalares de qualquer natureza, 
entre outros.
  
Equipamento de medição e detecção
Equipamentos, materiais e suprimentos para a medição 
e detecção de álcool, drogas e qualquer outra substância 
psicoativa.

Material e equipamento tático militar
Equipamentos, materiais e suprimentos para defesa, 
manutenção da ordem pública, proteção e segurança 
e integridade, tais como: capacetes antimotim, 
capacete balístico, escudos antimotim, granadas de 
atordoamento, granada de gás lacrimogêneo, granada 
multi-impacto, defesa de munição ou ordem pública, 
pistolas, armadura corporal, macacão de proteção, luvas 
de proteção, balaclava, máscara de gás, carabina não 
letal, coletes à prova de bala, veículos blindados, peças 
de reposição para veículos de defesa e ordem pública e 
qualquer outro produto relacionado a este item.

Materiais e equipamentos elétricos, eletrônicos e 
de telecomunicações
Equipamentos tecnológicos, materiais e suprimentos 
elétricos, eletrônicos e de telecomunicações para 
Baixa, Média e Alta Tensão, incluindo as áreas de 
Geração, Transformação, Transmissão, Distribuição 
e Comercialização de energia, voz e dados. Da 
mesma forma, equipamentos de simulação e pistas 
automatizadas para movimentação e condução 
de automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus, 
guindastes, aviões e aeronaves leves, entre outros.

Equipamento de segurança
Equipamentos, materiais e suprimentos tecnológicos 
para defesa e segurança nacional e controle de fronteiras.
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Dotação de Centros de Treinamento
Fortalecimento de equipamentos, softwares e serviços 
para centros de treinamento e laboratórios de tecnologia, 
incluindo alianças estratégicas com organismos 
nacionais e internacionais para melhorar a qualidade 
dos programas de treinamento, possuir adequada 
infraestrutura física e dotação tecnológica, em ambientes 
de treinamento, formar e atualizar instrutores nas áreas 
da indústria manutenção, diagnóstico, planejamento, 
programação, execução e controle de manutenção 
de equipamentos e sistemas na Indústria em geral. Da 
mesma forma, a utilização de equipamentos e sistemas 
de simulação para o ensino da direção de veículos, 
motocicletas, helicópteros e aeronaves leves e aviões, 
bem como a avaliação de usuários tanto para Controle 
de Motoristas, Treinamento e Instrutores.

Fornecimento de Produtos e Materiais Derivados 
de Petróleo, Gás e qualquer Recurso Natural Não 
Renovável conhecido como Hidrocarbonetos

Comercialização, Importação, Exportação e 
Intermediação de Recursos e Produtos Naturais Não 
Renováveis conhecidos como hidrocarbonetos, em 
seu estado natural ou processados e / ou refinados, 
bem como equipamentos de qualquer tipo e tamanho 
para diversas aplicações de processamento e refino, 
transporte e distribuição desses produtos.
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A SMARTECH representa várias fábricas de produção de veículos na China, 
Brasil e Colômbia, oferecendo uma ampla variedade de ônibus, ônibus e 
unidades de emergência de todos os tipos, seguros e confortáveis, com 
valor agregado.

Também fornece veículos utilitários e de emergência para os setores público 
e privado, garantindo os mais elevados padrões internacionais de segurança 
e desempenho.

Ambulâncias, veículos tanque, motobombas comerciais e customizadas e 
unidades especiais fazem parte do amplo leque de nossa empresa.

Da mesma forma, pesquisa e desenvolve tecnologias inovadoras com o 
objetivo de otimizar os mecanismos de produção por meio do estabelecimento 
de processos de P&D com foco no cliente.

Ônibus
Os ônibus são reconhecidos internacionalmente por seu desempenho 
confiável e capacidade de economia de combustível. Cada modelo de ônibus 
é adaptável às demandas de cada cliente de acordo com seus requisitos de 
capacidade de passageiros, design dos assentos, níveis de conforto, etc.

Ônibus urbano
Os ônibus urbanos ganharam reconhecimento global por sua confiabilidade 
e economia.
Oferecemos ônibus urbanos adaptados aos percursos de trabalho, às 
condições das vias por onde circulam, ao clima da região, etc.

Novo ônibus de energia renovavel
Os ônibus de energia alternativa pertencem à nova geração de ônibus 
ecológicos e econômicos em termos de consumo de energia. Podemos 
oferecer unidades com baterias elétricas ou com combustíveis tradicionais.

Ônibus escolar
Os ônibus são projetados e equipados com dispositivos especiais para 
garantir a segurança das crianças durante o trajeto até o local de estudo.

BRT
O Bus Rapid Transit (BRT) é uma excelente solução para facilitar a mobilidade 
nas grandes cidades e solucionar os problemas de transporte urbano. O 
ônibus expresso é um sistema de transporte público de massa que ajuda 
a resolver o congestionamento de tráfego em várias cidades ao redor do 
mundo. Atendemos as necessidades de nossos clientes, adaptando nosso 
produto às características de cada país, região e cidade onde nossas 
unidades atuam.

Van e pickup
Os veículos leves da (LDV) são os companheiros ideais para pegar a estrada. 
Com seu chassi durável, estilo elegante e interior confortável, vans e picapes 
oferecem a você uma oportunidade única de promover seus negócios.

Veículos de emergência
Também fornece veículos utilitários e de emergência para os setores público 
e privado, garantindo os mais elevados padrões internacionais de segurança 
e desempenho.
  
Ambulâncias, veículos tanque, motobombas comerciais e customizadas e 
unidades especiais fazem parte do amplo leque de nossa empresa.
Da mesma forma, pesquisa e desenvolve tecnologias inovadoras com o 
objetivo de otimizar os mecanismos de produção por meio do estabelecimento 
de processos de P&D com foco no cliente.
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En
er

gi
a Na área de energia, realiza engenharia e consultoria com elevados padrões de qualidade 

com conformidade e responsabilidade.

Implementa sistemas de instrumentação e controle, instalações chave na mão e 
serviços de operação e manutenção para a transmissão, transformação e distribuição 
de energia de alta, média e baixa tensão, bem como sistemas de tele-supervisão e 
comunicação em subestações.

Respeito às energias renováveis, utiliza modernos aerogeradores de baixa potência 
e paneis solares que permitem a utilização da energia eólica e solar em praticamente 
todas as aplicações que fornecem soluções para residências, postos de abastecimento, 
espaços rurais e praias, estradas, entre outros, o que gera usuário uma grande 
economia de energia elétrica.

Seus aliados tecnológicos na China, Alemanha e EUA desenvolveram equipamentos 
de alta tecnologia que são oferecidos pela SMARTECH em diversos kits para atender 
às diversas necessidades dos usuários.

No que se refere às energias térmicas tradicionais, abastece e comercializa usinas de 
alta e baixa geração em ciclo simples ou aberto e combinadas, com a utilização de 
combustíveis como gás natural, óleo combustível, diesel, óleo cru destilado e carvão, 
entre outros.

Tecnología Urbana
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Consultoria em sistemas elétricos
Viabilização de projetos de energia, principalmente no setor elétrico; Planejamento 
elétrico e energético; Definição da política energética setorial; Fontes não convencionais 
de energia (renováveis); Desenho de planos e programas de recuperação de perdas e 
ERU; Estudos socioeconômicos para projetos de engenharia; Estudos ambientais em 
projetos de infraestrutura.

Engenharia
Engenharia básica e conceitual de projetos elétricos; Engenharia de projetos de geração 
hidráulica; Engenharia de detalhamento em projetos de linhas de alta e média tensão; 
Engenharia de detalhamento em projetos de subestações de alta e média tensão; 
Elaboração de projetos de eletrificação rural; Estudos de curto-circuito e fluxo de 
carga; Estudos de coordenação de proteção; Engenharia de redes de comunicações 
e equipamentos ativos.

Auditoria
Projetos de construção de linhas e redes de distribuição elétrica; Projetos de redução 
de perdas em sistemas de distribuição; Projetos de consultoria; Projetos de engenharia 
de telecomunicações; Projetos de engenharia elétrica em AT e MT; Projetos ambientais; 
Projetos de energia solar fotovoltaica e eólica.

Construção e Manutenção
Subestações e linhas de MT e AT; Redes de distribuição 
de MT e subestações; Obras civis de linhas, redes e 
subestações de MT e AT; Equipamentos ativos de redes 
de comunicações (FO e cobre); De redes de energia 
e equipamentos de suporte de energia para redes de 
telecomunicações; Redes de cabeamento estruturado 
para voz, dados e energia regulada; Dos sistemas 
de monitoramento e controle; Montagem de plantas 
industriais; Projetos de energia solar fotovoltaica e eólica.

Testando e comissionando
Testes individuais, funcionais, de grupo e comissionamento 
de subestações elétricas em projetos industriais e de 
geração; Redes de proteção elétrica; Interruptores 
de energia; Desconectores; Transformadores de 
tensão; Transformadores de corrente; Pára-raios; 
Transformadores de potência; Geradores.
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Gerenciamento de compra de energia:
Negociação de taxas; Cobertura financeira; Aconselhamento sobre estrutura regulatória.

Gestão de energia abrangente:
Caracterização de energia; Linha de base.

Qualidade de Potência:
Levantamento e atualização de diagramas unifilares; Curvas de carga para 
transformadores, motores, barramentos e equipamentos elétricos em geral; Medição, 
monitoramento e validação de sistemas de aterramento Harmônicos em sistemas 
de potência; Filtros harmônicos ativos e passivos; Compensação reativa; Análise de 
eventos em sinais de energia (Sag, Swell, transitórios, flicker; uso racional de verificações 
RETIE de energia; Estudos de qualidade de energia; Plano de otimização de energia; 
Definição de oportunidades de economia; Gestão de autogeração, cogeração e fontes 
de energia renováveis energia integral com base na ISO 50001.

Estruturação Financeira

Suprimentos
De todos os materiais e equipamentos necessários à manutenção e construção de 
subestações, linhas e redes elétricas; De todos os equipamentos ativos e passivos e 
dos materiais necessários à montagem e instalação de redes de telecomunicações de 
fibra, cobre e wireless.
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Projeto e implantação de sistemas de tratamento de esgoto e água para indústrias, 
empresas e municípios com tratamento superficial de metais, instalações de esgoto 
inorgânico, tratamento biológico e tratamento de água para todas as indústrias e 
municípios.

A elaboração do projeto de detalhamento das instalações, fornecimento de 
equipamentos, como tanques e painéis eletrônicos, execução das obras civis, instalação 
e treinamento das equipes operacionais são realizados dentro dos parâmetros 
estabelecidos no projeto.

24



smartech.biz

Ge
st

ão
 A

m
bi

en
ta

l SMARTECH & ENERGY SYSTEMS S.A.S. Através da sua unidade de gestão 
Ambiental, realiza os diversos estudos ambientais necessários à implementação e 
arranque de qualquer tipo de indústria, projeto ou instalação, através da preparação e 
execução de monitorizações, planos de gestão, medidas de gestão ambiental, avaliação 
ambiental, estudos de impacto ambiental, diagnóstico ambiental de alternativas, 
elaboração, gerenciamento, processamento e monitoramento de licenças ambientais 
e demais autorizações necessárias.

Também presta seus serviços para a obtenção de licenças nas áreas:

Silvicultura (manejo silvicultural, colheita florestal e levantamento de fechamentos)
Água (prospecção e exploração de recursos hídricos, concessões de água, 
autorizações de descarga)
Atmosférica (autorização e controle de emissões atmosféricas)
Geomorfológico (licença de descarte de materiais, desenhos e procedimentos 
ZODMES)
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