
KIT CHICOTE ELÉTRICO
PARA UNIDADES
HABITACIONAIS

SEM AMADORISMO
E GAMBIARRAS NAS
CONSTRUÇÕES CIVIS
A escolha eficiente para instalações elétricas profissionais. 
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NOSSA MENSAGEM

São 40 anos de experiência na construção civil.
E estamos aqui na DESTEC há 23 anos com o objetivo 
de encontrar maneiras eficientes de reduzir custos nos 
processos de construção civil.
Eu me lembro de quando ainda fazíamos contas para 
decidir se contratávamos retroescavadeiras ou se 
permanecíamos com as picaretas. Hoje vejo o kit 
elétrico da mesma forma. Daqui a uns dias, nós não 
vamos nem lembrar que existiu outra possibilidade a 
não ser o uso dos Kitts Chicotes Elétricos nas 
construções.
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ENG. GERALDO SÉRGIO GUEDES SILVA

Fundador e CEO | Eletrifica
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Diferencial

Todas as conexões elétricas são feitas 

durante o processo de montagem do kit 

chicote, eliminando os trabalhos de 

fechamento nas obras.

Não existe a necessidade de mão de obra 

especializada, apenas montadores.

KIT ELETRIFICA E SEUS DIFERENCIAIS
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Ao final da montagem de cada kit chicote, 

todas as ligações elétricas são testadas por 

um equipamento computadorizado, o que 

nos permite garantir que todas as 

lâmpadas acenderão e todas as tomadas 

funcionarão.

Ao término de cada etapa do processo 

produtivo é feito uma inspeção usando um 

check list, os dados coletados são 

armazenados no banco de dados do 

Sistema de Gestão da Qualidade.

Garantia e testes
de qualidade

KIT ELETRIFICA E SEUS DIFERENCIAIS
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Entrega dos kits na velocidade da 

sua construção. Assim o desembolso 

é de acordo com a evolução da obra, 

reduz a necessidade de capital de 

giro.

Just in time

Menos entulhos para as suas caçambas.

Os kits contêm os materiais necessários e 

suficientes para a sua demanda. Não 

sobrará  e nem sobrará nada.

Sem desperdícios

Construtoras são empresas cada vez 

mais exigentes em países de todo o 

mundo. Elas visam construções mais 

limpas, mais simples, mais baratas, 

mais seguras e eficientes. Os kits são os 

seus grandes aliados.

Modernidade

Tudo que deve ser pensado é feito por 

nossa engenharia. A montagem do 

Eletrifica (kit Chicote Elétricos da 

Destec) é feita com rapidez, eficiência 

e facilidade.

Velocidade
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Redução na compra de insumos.

É feito a compra de apenas 1 

produto e não de 80 itens que 

compõem o kit.

Mais eficiência

Sem mais fios soltos, reparos de 

última hora, perdas de materiais 

ou riscos de curto-circuito.

Menos amadorismo
e mais segurança

Obras limpas, processos 

organizados, instalação 

padronizada e mais tempo para 

o que é importante.

Mais produtividade

Sem pendências, reclamações e 

sem visitas desconfortáveis aos 

apartamento dos mutuários após 

a sua entrega.

A reputação da sua 
empresa em 1º lugar
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Recebemos o pedido de 

orçamento, analisamos o seu 

projeto e entregamos uma 

proposta específica para a sua 

obra. Os kits saem da nossa fábrica, 

após passarem por testes de 

controle de qualidade para garantir 

que todos os itens estejam  em 

perfeito funcionamento. 

COMO FUNCIONA

De acordo com o seu cronograma da 

obra enviamos just in time os kits para a 

instalação. Não há perdas ou estoques 

acumulados. Os kits vem em sacos 

catalogados indicando o apartamento, 

o andar e o ambiente onde deve ser 

instalado. Uma vez abertos, os chicotes 

são facilmente instalados, mesmo sem 

nenhum conhecimento específico de 

Eletricidade.

Nossa assistência técnica visita sua 

obra para treinamentos, possíveis 

ajustes e para acompanhar o 

andamento do projeto do começo 

ao fim.
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A DESTEC

Nós somos uma família de engenheiros que há 23 anos começou 
uma empresa com um simples objetivo: Encontrar maneiras 
eficientes de reduzir custos através do aumento da produtividade, 
da qualidade, da quantidade produzida e da redução de perdas 
nos processos de construção civil.

Durante esses anos trabalhamos com grandes nomes nacionais e 
internacionais como Ap Ponto, Britânica,BRZ, CAC, Toctao, MRV, 
Precon, Saba, VIC, Vila Brasil entre outras.
Problemas com instalações elétricas são uma das principais fontes 
de reclamações de clientes para as construtoras e são pontos de 
perdas de produtividade, qualidade e financeiros para os 
profissionais envolvidos na construção. 

Pontos que podem ser facilmente evitados ao optar por 
instalações profissionais, tecnicamente seguras e mais modernas. 
Acreditamos na evolução e modernização do mercado de 
construção civil. E que é possível fazer certo, bem feito e de forma 
simples. Nossa visão é que as empresas possam se tornar 
montadoras civis e engenheiros possam garantir a eficiência e a 
qualidade de seus trabalhos na indústria da Construção Civil.

Engenheiro Luiz, Geraldo e Patrícia.
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Profissionais que estarão disponíveis para assistência 
técnica nas obras, atendimento e para a garantia de 
excelência e qualidade dos produtos e serviços 
entregues e que se alinham aos valores da Eletrifica:

Fazer certo. Fazer bem feito. Fazer de forma simples. 
Fazer diferente para fazer a diferença.

NOSSA EQUIPE

Equipe
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Nossa fábrica está localizada em Belo Horizonte no bairro 
São Francisco  e é onde toda a produção dos kit e 
controle de qualidade acontece. Utilizamos tecnologia 
para o monitoramento em tempo real. São produzidos 
kits para empresas de todo o país e fora também. 

NOSSA FÁBRICA
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ENG. RAUL AUGUSTO GARCETE 

SILVA
Construtora Mbarete Cidade do Leste, Paraguai

“O nosso objetivo era reduzir tempos de 
instalações elétricas e sobretudo avançar 
na concretagem de uma forma que a 
parte elétrica não fosse uma preocupação 
e sim uma solução.
Um dos itens mais inovadores que 
poderíamos usar para o sistema de 
paredes de concreto seria o Kit Chicote 

Elétrico. Além disso, a Destec consegue 
acompanhar nossa obra do jeito que 
precisamos.”

ENG. ROBERTO ALVES
Proprietário da Construtora Saba Eireli

“Eu tenho ZERO reclamação para fazer. 
ZERO.  O chicote já faz parte da realidade 
da empresa. E a gente não pensa em 
retroceder. A obra ganha com agilidade, 
economia de material e tempo. Não temos 
que preocupar se vai faltar alguma coisa. 
Todo o material vem identificado, 
catalogado e acompanhado de um 
projeto, além de toda a assistência técnica 
da Destec.”
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ANDRÉ MASSOTE
CEO da Precon Engenharia

“Começamos a utilizar os chicotes em 
2013. Antes gastávamos de 2 a 3 dias para 
fazer um pavimento de fiação com 
eletricistas, hoje são apenas algumas 
horas com a instalação dos kit. 
Ganhamos em produtividade, eficiência, 
qualidade e mais segurança. Os cabos 
eram um problema de roubo e depois da 
mudança não tivemos mais. 
Já são mais de 5.000 mil unidades 
construídas com o chicote Eletrifica. 
Nunca tivemos nenhum problema. A 
Destec já é nossa parceira há longa data.”

ENG. LUCAS RORIZ
Diretor de obras Construtora Britânica

“Começamos a usar o chicote quando 
fizemos a migração da metodologia 
construtiva de paredes de concreto. Uma 
grande preocupação desde o início eram 
as instalações, principalmente a elétrica. 
Se feita de maneira tradicional, a 
instalação não seria compatível e seria 
passível de falhas. 
Estivemos na fábrica onde fica a produção 
do kit Eletrifica e quando conhecemos 
todo o processo percebemos que a 
qualidade estava muito acima do que 
poderíamos produzir dentro do canteiro 
de obra. Estamos muito satisfeitos com a 
parceria com a Destec e vamos continuar 
para os próximos empreendimentos.”



Vamos iniciar uma parceria 
de sucesso?

Vamos deixar seus clientes 
super satisfeitos?

(31) 99385-0280 | (31) 2526-1614

eletrifica@destec.com.br

www.destec.com.br


