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De Startup a Empresa de Sucesso - Parte 1:  
A Datum Metrology Cresce com os Laser 
Trackers série Vantage da FARO®

Fluxos de Trabalho Simplificados e Recursos 
Aprimorados São o Segredo para Gerenciar o 
Crescimento
Nesta  série de duas partes, examinamos o sucesso 
alcançado pela Datum Metrology ao escolher os Laser 
Trackers FARO® série Vantage e o software BuildIT para 
serviços de metrologia, como criação de gabaritos e 
ferramentas para conexões. Esta primeira parte se concentra 
no caso de uso do hardware.

A Datum Metrology LLC (DM) é uma empresa de serviços 
de metrologia especializada em criação de gabaritos e 
ferramentas para conexões para vários setores, como 
automotivo, aeroespacial, naval e de energia nuclear. Com 
décadas de experiência em várias áreas de conhecimento 
especializado, a equipe da DM fornece uma solução 
completa de metrologia. Devido à sua ampla experiência, a 
empresa tem uma forma única de ver novos trabalhos.

Jason Sobieck, proprietário da Datum Metrology, comenta 
que “em vez de procurar um modo de, digamos, inspecionar 
um trabalho, nós o planejamos com antecedência, pois 
podemos ver todo o cenário da construção. Quando 
entramos na instalação de um cliente, em vez de realizar 
medições aleatoriamente, sabemos quais são as etapas 
seguintes e de forma sistemática. Ser capaz de fazer isso 
nos ajuda a avançar muito mais rápido que muitos dos 
nossos concorrentes”.

Como a especialidade atual da DM envolve o trabalho em 
gabaritos grandes que exigem tolerâncias extremamente 
precisas e ferramentas grandes para conexões, a empresa 
escolheu os Laser Trackers FARO  e o software de metrologia 
BuildIT como ferramentas de medição.

Segundo Sobieck: “Os laser trackers fazem mais sentido 
para nós. Acho que são a ferramenta mais versátil no mundo 
da metrologia no momento. Com um rastreador, é possível 
verificar uma peça duas vezes maior que um campo de 
futebol ou um objeto do tamanho de uma moeda, sempre 
com muita precisão”.

Sobieck e seu sócio, Chad Fortune, já acumulavam muitos 
anos de experiência com rastreadores a laser quando 
decidiram criar a própria empresa. Em um churrasco casual, 
os dois colegas de trabalho começaram a brincar sobre 
fundar a própria empresa. Ao que parece, a brincadeira 
ficou séria bem rápido. Eles optaram por investir em dois 
Laser Trackers Vantage da FARO logo de início.

A Ferramenta Certa para o Trabalho

Sobieck comenta: “Na minha carreira, usei praticamente 
todos os tipos de laser tracker disponíveis. Honestamente, 
na minha opinião, a FARO sempre foi a marca mais confiável. 
O Laser Tracker Vantage da FARO é o que considero ser o 
equipamento mais importante. Além de ser extremamente 
portátil, o custo é ideal. Eu não poderia estar mais satisfeito 
com a compra”.

“Na minha carreira, usei praticamente todos os tipos 
de laser tracker disponíveis. Honestamente, na minha 
opinião, a FARO sempre foi a marca mais confiável. 
O Laser Tracker Vantage da FARO é o que considero 
ser o equipamento mais importante. Além de ser 
extremamente portátil, o custo é ideal. Eu não poderia 
estar mais satisfeito com a compra”.

Jason Sobiek
Proprietário, Datum Metrology
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Com 160 m (525 pés) de volume de trabalho esférico, os 
FARO VantageS e VantageE series revolucionaram a medição 
de grandes volumes com alta precisão. Eles oferecem uma 
solução valiosa e completa de rastreamento a laser que 
garante portabilidade total, precisão máxima e excelente 
durabilidade no chão de fábrica.

Sobieck comenta: “Compramos dois lasers Vantage e 
iniciamos a todo vapor. Algumas semanas após a chegada 
dos rastreadores, começamos a avançar em um ritmo muito 
intenso, e ainda não paramos”.

Com o sucesso, veio o crescimento e a equipe da DM 
precisava de outro rastreador.

Segundo Sobieck: "Queríamos outro Laser Tracker FARO. 
Escolhemos o VantageE porque já tínhamos dois laser 
trackers Vantage de longo alcance”.

Portabilidade
Sobieck explica: “Provavelmente, o VantageE é o rastreador 
mais portátil que já usei. Como funciona com Wi-Fi e bateria 
de troca a quente, quando comparado a muitas outras 
opções disponíveis no mercado, a diferença é enorme”.

Os rastreadores a laser normalmente precisam de uma 
unidade de controle mestre (MCU) em uma caixa separada 
tão grande quanto o rastreador. Isso representa um 
problema logístico para a DM, pois os serviços prestados 
normalmente são realizados nas instalações dos clientes.

Sobieck explica: “Antes de ter o Vantage laser tracker, eu 
sempre viajava com uma van cheia de equipamentos. Se 
fosse de avião, tinha que enviar os equipamentos antes de 
embarcar. Com o VantageE, os meus equipamentos são 
uma maleta para o Vantage, um estojo para o tripé, que 
é praticamente do tamanho de um saco de golfe, e meu 
laptop. A maior parte é só bagagem de mão”.

A MCU integrada ao Vantage elimina os cabos de conexão 
entre eles.

Sobieck declara: “Muitas vezes, estamos em áreas 
confinadas com muitos obstáculos. Quando movemos o 
rastreador de uma área para outra com esses obstáculos, 
há o risco de enroscar o cabo, parti-lo ou até deixar o 

rastreador cair. A MCU integrada do Vantage elimina  
esse risco”.

Versatilidade
“Eu gosto de poder usar aplicativos para controlar o 
rastreador à distância. Se eu estiver em uma montagem de 
gabarito de 10 ou 15 metros de altura, posso usar controles 
remotos ou gestos direcionados”, explica Sobieck.

O FARO RemoteControls (patente pendente) melhora o fluxo 
de trabalho do usuário ao controlar movimentos e outras 
funções do VantageS ou VantageE por celular ou tablet, ou 
ainda por gestos com um alvo.

Para aprimorar a portabilidade e a conveniência, o usuário 
pode fazer medições com o Wi-Fi avançado. A conexão 
fica mais rápida, o alcance aumenta e o Vantage passa a 
servir como ponto de acesso. O Wi-Fi e a Ethernet cabeada 
permanecem ativos para permitir conexão com um PC e 
com um dispositivo sem fio ao mesmo tempo. 

Dados Relevantes
Com uma taxa de saída de dados de 1.000 pontos por 
segundo, o VantageS e o VantageE oferecem feedback para 
controle de movimento de alta velocidade e digitalização 
de alta densidade, tornando-os ideais para aplicações 
automatizadas. Os dados brutos, no entanto, são tão úteis 
quanto o software usado para renderizá-los. Ao procurar 
um software para completar seu sistema de rastreamento 
da FARO, Sobieck já tinha algumas ideias.

Após pesquisar várias opções, ele escolheu o pacote de 
software BuildIT.

Retorno do Investimento
“Para ser sincero, ainda não entramos em detalhes 
sobre o retorno do investimento, pois estamos tentando 
acompanhar tudo. Mas posso afirmar que provavelmente 
reduziremos em cerca de 20% o tempo necessário para 
obter o retorno do investimento em comparação com 
o restante dos equipamentos. Um aumento de 20% no 
retorno do investimento é significativo para mim”.

Sobieck explica: “Antes de ter o laser tracker Vantage, eu 
sempre viajava com uma van cheia de equipamentos. Se 
fosse de avião, tinha que enviar os equipamentos antes 
de embarcar. Com o VantageE, os meus equipamentos 
são uma maleta para o Vantage, um estojo para o tripé, 
que é praticamente do tamanho de um saco de golfe, e 
meu laptop. A maior parte é só bagagem de mão”.

Jason Sobiek
Proprietário, Datum Metrology

Chad Fortune, da Datum Metrology, usando um VantageE Laser Tracker para medir 
ferramentas de reparo e gabarito nas instalações de um cliente.
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A tecnologia de rastreamento a laser também apresenta 
retorno do investimento com efeito positivo na percepção 
do cliente.

“Estamos nos destacando aqui na área de Detroit, sem 
dúvida. Alguns clientes ouvem falar de nós; um amigo 
que diz que conhece um profissional que pode ir à sua 
instalação e fazer a verificação. Chegamos com um 
rastreador a laser e eles ficam impressionados, pois muitas 
pessoas na área estão mais acostumadas com a máquina 
tradicional de medição por coordenadas. Eles acabam nos 
fazendo muitas perguntas sobre o produto. No fim do dia, 
ficam surpresos quando percebem o que o equipamento é 
capaz de fazer”, afirma Sobieck.

“Mas posso afirmar que, usando o VantageE, 
provavelmente reduziremos em cerca de 20% o tempo 
necessário para obter o retorno do investimento 
em comparação com o restante dos equipamentos. 
Um aumento de 20% no retorno do investimento é 
significativo para mim”.

Jason Sobiek
Proprietário, Datum Metrology
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Leia outros estudos de caso da FARO no site www.faro.com
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