
AIRCRETE FASE 1       A CHAVE DO SUCESSO

O BALANÇO IDEAL ENTRE

•	 TECNOLOGIA

•	 FATORES EXTERNOS LOCAIS

•	 EXPECTATIVAS DE INVESTMENTO

Design 
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FASE 1 - Atividades Principais

I.  Analise de Matérias Primas & Design da Fórmula
Antes da construção da planta, a Aircrete acessora o investidor 
sobre a qualidade e tipos de matérias-primas disponíveis no 
mercado. A Areia, o cimento, o gesso e o cal são enviados para 
Europa e essas amostras são analisadas nos laboratórios 
da Aircrete onde é deteminada a qualidade potencial das 
matérias primas locais. Baseado nos preços e qualidade dessas 
matérias-primas, o produto de concreto celular autoclavado  
é preparado de forma customizada .

II.  Engenharia Customizada no Planejamento da Planta
Dependendo das exigências do investidor, diferentes máquinas 
são selecionadas no planejamento da planta. A logística da 
planta também é planejada de maneira optimizada. Uma análise 
detalhada do portfólio de produtos, a capacidade diária, o nível 
de automação e outros detalhes técnicos são minunciosamente 
levados em consideração no planejamento da planta com o 
intúito de obter máxima optimização técnica e exceder as 
expectativas técnicas do projeto customizado.
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III. Âmbito e Design dos Equipmentos
A AIRCRETE busca junto ao investidor o balanço ideal entre 
os equipamentos fornecidos pela Aircrete e os equipamentos 
que podem ser fornecidos pelo mercado local. Como parceiro 
technológico, a Aircrete tem uma abordagem flexível 
em relação ao fornecimento das máquinas. Caso haja 
uma economia maior na acquisição de equipamentos no 
próprio mercado local, a Aircrete indicará isso ao investidor 
e também fornecerá toda a acessoria e avaliação técnicas 
necessárias sobre os fornecedores ideais dos equipamentos.

Desenvolver o balanço ideal

entre tecnologia, fatores locais 

e expectativas de investimento. 

Exigências dos investidores e desem-
penho dos investimentos são pontos de 
partida para a análise.

A chave de um projeto de CCA é a sua preparação. Como parceiro tecnológico a Aircrete 
Europe atende as exigências do mercado financeiro e de seus investidores e os auxilia na co-
leta de informações cruciais antes de iniciar o projeto. Esse processo de coleta de informações 
é documentado e dividido em duas partes uma financeira e outra técnica.  Fatores 
locais combinado aos anos de experiência na indústria resutam na solução customizada per-
feita para sua planta de concreto celular autoclavado (CCA).

Essa abordagem única na indústria de concreto celular autoclavado proporciona uma 
sólida fundação tanto na área técnica quanto na financeira na montagem de uma planta de 
CCA de successo.
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VI.  Aircrete Sistema de Construção
A FASE 1 também oferece consultoria à investidores para 
desenvolver uma solução integrada de painéis de CCA para a 
construção civil.

Nós criamos a solução perfeita para a construção civil ou con-
vertemos projetos de construção existentes em projetos de 
construção optimizados de CCA. As dimensões dos painéis são 
padrões e a planta da Aircrete fornece todos os tipos de produ-
tos de CCA  (chão, parede, teto, vergas) para um projeto de con-
strução completo. Montagem do sistema de cons-trução 
da Aircrete significa economia de custos e de tempo.

Aircrete acessora no desenvolvemento do seu mercado através 
de seu sistema inovador adequado tanto para a con-
strução civil residencial quanto para a contrução civil 
comercial e social (casas habitacionais).

IV.  A Análise de Investimento da Aircrete 
Nós acessoramos diretamente o seu projeto de negócios . Baseado na nossa 
ampla experiência de mercado, oferecemos consultoria sob todos os compo-
nentes do projeto total e seus requisitos de capital de investimento 
(incluindo equipamento, infrastructura, instalação, transporte, pagamento 
de impostos , inventório, capital de giro, etc).
 
A análise da Aircrete vai além do orçamento de equipmentos. 
Oferecemos consultoria global de projetos incluindo consultoria 
financeira para iniciar produção de uma fábrica completa de CCA.
A visão detalhada do investmento tem como base o seu know-how adquiri-
do: um forte argumento para a obtenção de financiamento de pro-
jetos perante a novos investidores.

V.  A Performance Financeira da Planta da Aircrete 
Além da análise detalhada de investimentos, a Aircrete fornece à investi-
dores uma compreensiva análise financeira que inclui o modelo financeiro 
de negócios para a planta de CCA. Baseado em dados locais e variáveis 
tecnológicas se calcula quanto custará produzir 1 m3  e como a fábri-
ca vai gerar valor agregado apresentando indicadores em um relatório 
financeiro simulando a sua atuação em alguns anos no futuro.

Essa análise detalhada de investimentos resulta em um modelo de per-
formance financeira confiável fornecendo uma visão detalhada de investi-
mento mostrando lucratividade da planta de CCA, o período do pa-
gamento da dívida, o retorno de investimento(ROI), os custos de 
distribuição, a previsão de consumo e outros valores operacionais 
importantes. Antes de construir a planta uma projeção detalhada do po-
tencial da performance financeira futura é fornecida aos investidores.

Projeto 

Customizado

FASE 1

Produzir a solução completa de CCA para a contrução civil 
é o próximo passo para a expansão do seu mercado. Além 

dos blocos de CCA já existentes no mercado há uma demanda 
mundial por sistemas integrados de painéis na construção civil.
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