
CASE DE 
SUCESSO
Simulação computacional para
viabilizar instalações fotovoltaicas



SOLUÇÃO 4I
ENGENHARIA
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Realizar múltiplas iterações e simulações
virtuais, a partir das condições de

instalação, carregamentos e normas
disponíveis, com o intuito de se obter qual

seria a estrutura mais barata possível,
mantendo-se a segurança do projeto, para

a Gauss Energia.



CONTEXTO DO CLIENTE
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A GAUSS ENERGIA é uma das empresas
líderes no setor de projetos e instalações
de usinas de micro geração de energia
solar na região Nordeste do Brasil. A partir
do conhecimento dos sócios fundadores, a
GAUSS se destacou no mercado de energia
solar fotovoltaica, oferecendo um serviço
de qualidade através de consultorias de
um corpo técnico de engenharia para
avaliação do projeto e instalação e uma
abordagem inovadora nos seus processos.

A empresa busca sempre demonstrar o
benefício de se investir em uma usina de
geração fotovoltaica através da realização
de estudos de viabilidade e retorno sobre
o investimento, em conjunto com a oferta
de um financiamento sob medida ao
cliente. Realizando, para isto, uma densa
consultoria e análise dos custos e receitas
envolvidos no projeto e, por fim, uma
apresentação de indicadores como
Payback, Taxa Interna de Retorno, Valor
presente líquido e taxa de juros de um
financiamento.

Foi esta mentalidade e constante busca
pela otimização de retornos e viabilização
para o cliente que os levou a buscar os
serviços de Simulação Computacional da
4i Inovação.



O desafio do projeto foi reduzir custos de fabricação de
estruturas metálicas necessárias à instalação da usina para
viabilizar a instalação fotovoltaica.

Com isso, anteriormente às análises o custo unitário de
fabricação era de R$ 4.919,48 e após a realização do projeto
pela 4i Engenharia esse custo unitário de fabricação passou a
ser R$ 1.989,25.

A economia total para o projeto foi de R$ 210.975,96.
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Custo unitário inicial

Economia após análises

R$ 1.989,25

R$ 4.919,48

DESAFIO E RESULTADOS



"Através do serviço de simulação computacional
da 4i Inovação, conseguimos viabilizar um

importante projeto para a nossa empresa, obtendo
uma redução de custos de instalação de 60% e,

consequentemente, alcançado uma boa
viabilidade de contratação para o nosso cliente.
Sem o uso desta ferramenta, nós não ser iamos

capazes de realizar o serviço."

DEPOIMENTO
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JOAQUIM NETO
Diretor Financeiro



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 viabilizar as
instalações fotovoltaicas por meio do solidworks.

Obrigada, Gauss, 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

