
CASE DE 
SUCESSO
Qualificação de mão de obra e
otimização dos processos através do
SolidWorks.



SOLUÇÃO 4I
ENGENHARIA
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Foram adquiridas licenças perpétuas
SolidWorks Professional, tornando o

processo de produção muito mais simples
e viável, otimizando o serviço e

melhorando a experiencia do cliente.
 

Além disso, a 4i Engenharia forneceu
cursos voltados à utilização da plataforma
SolidWorks ao time técnico da Innvova, já
que, um dos desafios era, justamente, a

qualificação da mão de obra.
 

Dessa forma, a empresa continua
oferecendo excelência, porém, poupa
tempo e satisfaz ainda mais o cliente.



CONTEXTO DO CLIENTE
E DESAFIOS
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A INNOVA é uma empresa fabricante de
equipamentos de alta performance ao
desgaste. Eles possuem uma unidade
fabril com capacidade de produção de até
80t/Mês, equipada com o que existe de
mais moderno no mercado metalúrgico,
incluindo equipamentos de corte, dobra,
solda, pintura e usinagem. A partir do
conhecimentos de uma equipe
multidisciplinar a empresa resolveu inovar,
levando para a indústria de transformação
os conceitos de Lean Manufacturing.

Foi através da mentalidade de ter a
solução definitiva para os clientes,
entregar sempre no prazo acordado e
desenvolver equipamentos para serem os
melhores do mercado que os levou a
buscar o serviço de SolidWorks
Professional 4i Inovação.

O maior desafio foi otimizar o
desenvolvimento dos produtos, além de
qualificar ainda mais o time técnico na
Innova, visando tornar os processos mais
refinados.



Por adquirir uma licença perpétua, a Innova poupou muitos gastos
mensais, de maneira a obter um payback significante.

Otimização de processos e redução significativa de tempo
destinado à produção.

Qualificação profissional e, portanto, melhoria nas entregas feitas
para os clientes.

0 3

2022CASE DE SUCESSO //

Tempo de produção
final
Redução do tempo
destinado a produção

RESULTADOS

30%

70%



"4i engenharia é uma empresa competente;
composta por uma equipe multidisciplinar,
que atendeu e principalmente entendeu a

nossa demanda. Somos clientes recorrentes;
e todos os anos investimos na aquisição de

novos softwares com eles."

DEPOIMENTO
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BRUNO BARONI
Diretor Executivo na Innova



4ieng.com.br @4iengenharia4i Engenharia

Os resultados alcançados pela 4i Engenharia são
frutos de muita dedicação e estudo. Nós buscamos

oferecer soluções tecnológicas, por meio de
técnicas e ferramentas de ponta, com resultados

comprovadamente eficazes ao mercado de
engenharia.

 
Ficamos felizes em ajudar esse time a qualificar a
mão de obra e otimizar os processos através do

SolidWorks. Obrigada, Innova, pela confiança!
 

Saiba mais como a simulação SOLIDWORKS pode
ajudar a viabilizar o seu negócio entrando em

contato: solucao@4ieng.com.br ou 71 99339-0809.

https://trackfyapp.com/
https://instagram.com/trackfyoficial?utm_medium=copy_link
mailto:solucao@4ieng.com.br

