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A EMPRESA
A Geosurvey atua nas áreas de Geoprocessamento, Levantamento de
Campo (walk out) e Topografia, com grande experiência nestes
mercados e uma equipe de técnicos altamente especializada e
qualificada.A Geosurvey tem como chave de sucesso três pilares:
Confiabilidade - Prontidão - Garantia, a confiança é encontrada na
nossa habilidade de prestar serviços com exatidão, a prontidão é o
suporte oferecido pela Geosurvey, sempre dispostos a colaborar com
os clientes fornecendo serviços com presteza e
prontidão. A garantia oferecida pela Geosurvey é
baseada em todo o conhecimento dos nossos
colaboradores, nossa completa infraestrutura e no
constante aperfeiçoamento. Construindo soluções
de fim-a-fim, a GEOSURVEY oferece serviços de
qualidade, exatidão e pontualidade, garantidos pela
adoção de tecnologias de última geração. Mais do
que conhecimentos e habilidades nesse meio a
Geosurvey tem uma visão abrangente do mercado
que atua oferecendo soluções, maximizando o seu
relacionamento com o cliente.

ÁREA DE ATUAÇÃO
Atuamos com excelência na área de TOPOGRAFIA,
consolidando diferentes formatos e tipos de
informações, visamos atender às necessidades
específicas de cada cliente, fornecendo soluções de mapeamento e
localização inteligentes com alto grau de confiabilidade.
Aplicando diferentes tecnologias de coleta de dados e
posicionamento, incluindo receptores GPS (Global Positioning System)
de última geração, a Geosurvey atua nesse segmento com:
Georreferenciamento de áreas rurais, Agricultura de Precisão,
companhias de Gás, Água e Esgoto, Prefeituras, Universidades,
Utilitários, Rodovias . A Geosurvey é pioneira no georreferenciamento
ao SGB (sistema geodésico brasileiro) de imóveis rurais, mais
conhecida como Lei INCRA 10.267, conta com profissional credenciado
pelo INCRA para a realização desse serviço. Ao longo dos anos a
Geosurvey realizou trabalhos que garantiram a satisfação de vários
clientes, dentre eles: Fazenda Cruz Alta (Campo de provas da GM do
Brasil) em Indaiatuba, Fazenda Ponte Alta (The Lancashire
General Investiment Company) em Altair-SP, Fazenda Nova
Esperança-Garça-SP, CODASP (Companhia de Desenvolvimento
Agrícola de São Paulo) e a Fazenda Nossa Senhora de Fátima em
Guapé-MG.
A Geosurvey atua ainda nas áreas de TELECOM, CATV e
ELÉTRICA realizando o levantamento de informações sócioeconomicas, na digitalização de mapas, cadastramento de infraestruturas existentes, extração de Dados em softwares
GIS/CAD/CAM, cadastro e atualização de base de dados.
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