
Soluções em engenharia elétrica.



WBecker
Engenharia
Elétrica 
Fundada há 19 anos, a WBecker leva para todo o Brasil a qualidade,
excelência e credibilidade de seus projetos e soluções em
Engenharia Elétrica. Atuamos com qualidade superior em
instalações elétricas de baixa e média tensão, instalação predial,
comercial e industrial, laudos de instalação elétrica, SPDA, cabines
primárias, eficiência máxima em centro de medições, energia
fotovoltaica, entre outros serviços prestados pela Wbecker.

@wbeckerengenharia

www.wbeckereletrica.com.br



19Anos no
mercado

www.wbeckereletrica.com.br

+200
Cabines

energizadas
nível Brasil

+450
Obras entregues com
escopos entre elétrica

e hidráulica

40Km
De malha de
aterramento

instalado

+150
Centro de

medições ligados
nível Brasil

+370
Entradas de energia

até 75KVa ligadas
nível Brasil



 

Empresa responsável por mais de 200
ligações em média tensão a nível Brasil
nos últimos 3 anos, sendo responsável
pelas expansões de filiais de clientes na
rede de varejo.

www.wbeckereletrica.com.br



CABINE
PRIMÁRIA

Somos especialistas em Cabines Primárias, desde
o projeto até a sua montagem, execução,
manutenção e limpeza. Trabalhamos com todos os
tipos de cabines primárias: simplificada, blindada,
convencional, alvenaria e compacta, através de
equipe de engenheiros capacitados para atender
a projetos personalizados com segurança e
eficiência, respeitando todas as normas exigidas.

Cabine
Primária



CENTRO DE
MEDIÇÃO 

Oferecemos mão de obra qualicada para efetuar
o projeto e instalação do Centro de Medição de
forma segura. Realizamos reparos em geral
conforme necessidade de cada projeto, inclusive
possíveis ajustes emergenciais, sempre com foco
na satisfação e segurança dos nossos clientes.

Centro de
Medição 



LAUDOS
SPDA

Contamos com uma equipe técnica qualifiada na
elaboração, implantação e manutenção de
projetos elétricos e Laudo de Instalação Elétrica
como Engenheiros Elétricos, Oficial Eletro técnico,
Oficial Eletricista, Oficial Bombeiro Hidráulico,
Meio Oficial, Ajudante, e Técnico em Segurança do
Trabalho credenciado pelo Ministério do Trabalho,
para assegurar que seu projeto de instalações
elétricas siga todas as normas de segurança.

Laudos de
Instalações SPDA



ENERGIA
SOLAR

A tecnologia dos módulos fotovoltaicos permitem
que a luz solar seja capturada e enviada para
inversores, sendo convertida em eletricidade. Essa
corrente é suficiente para abastecer imóveis de
acordo com as necessidades de cada unidade
consumidora. A energia é distribuída e o que não
é utilizado, é devolvido à rede, gerando créditos
que podem ser utilizados por até 60 meses. O
retorno do investimento é garantido entre 3 e 5
anos, e você pode economizar até 95% na conta
de luz durante 25 anos.

Energia
Fotovoltaica



Estudo de viabilidade
técnica;

Projeto e aprovação
junto às concessionárias;

Execução e ligação;

Manutenção e Laudo;

Eficiência energética;

Vistoria Técnica para
avaliações de imóveis.



www.wbeckereletrica.com.br

@wbeckerengenharia

Diferenciais
técnicos

Especialização em atendimento corporativo
Forte atuação no ramo de construção civil
Equipe multidisciplinar
Selo ODS 
Atendemos todas as normas técnicas exigidas
pela ABNT
Parceiros estratégicos (Grandes construtoras
do mercado, saneamento, outros)

www.wbeckereletrica.com.br
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Alguns
projetos

 

 

 

OBRA MAX

MINUTO PÃO DE AÇÚCAR

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CEI/EMEI

HIPER PÃO DE AÇÚCAR



www.wbeckereletrica.com.br

Fábrica
de Samba
A Fábrica de Samba foi uma
obra de 21.000m² com
escopo total dos serviços de
Engenheira Elétrica e
Hidráulica.

Foram 2 anos de muito
trabalho e dedicação.

 

 



www.wbeckereletrica.com.br

Hortifruti 
São Paulo
Modelo: Cabine Blindada,
com transformador 300Kva

Escopo:  Projeto, aprovacão
e execução.
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Obra
Max
Escopo:  Serviços de
engenharia elétrica e
cabine primária 1000Kva
21.000 m² de área de
construção.
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Spani
São carlos
Escopo:  Engenharia
elétrica, hidráulica e cabine
primária de 500kva
5.000m² de área de
construção.

 



www.wbeckereletrica.com.br

Casas
Bahia
Modelo: Cabine simplificada
área, com transformador
112,5Kva

Escopo: Projeto, aprovacão
e execução.

 

 



Nossos
parceiros

www.wbeckereletrica.com.br



Trabalhamos com a Wbecker há mais de
10 anos, executamos diversas obras e
podemos dizer que é uma empresa
comprometida com os prazos e as
normas técnicas, totalmente capacitada.

Depoimentos
de parceiros

A WBecker sempre esteve à
disposição para viabilizar as entregas
das obras da melhor maneira
possível, equipe organizada e
competente.
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Empresa muito séria e
competente, somos clientes
há mais de 7 anos e eles são
verdadeiros parceiros.

Muito satisfeita com os serviços
prestados pela WBecker, equipe
sempre prestativa.

Depoimentos
de parceiros
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Entre em
contato:

contato@wbeckereletrica.com.br

www.wbeckereletrica.com.br

Travessa Dona Paula, 13
Higienópolis, São Paulo - SP  | CEP 01239-050

(11) 2366-9840 | (11) 97571-2798

@wbeckerengenharia

/wbeckerengenharia



Soluções em Engenharia Elétrica com equilíbrio econômico.


