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SOBRE A
EMPRESA

Fundada em 2017, a MCFernandes
tem por objetivo oferecer serviços da
mais alta qualidade em assuntos de ins-
talações elétricas e construção.

Nossa missão é a busca constante da satisfa-
ção dos nossos cliente. Para isso procuramos 
alinhar qualidade, custo e benefício em nossos pro-
jetos, atendendo assim as necessidades dos nossos
clientes e parceiros.

Os primeiros trabalhos foram dedicados ao segmento da construção civil
desde a fundação, alvenaria, pintura e consertos em geral. 
Com o passar dos anos, surgiu a necessidade por instalações elétricas residen-
ciais, e posteriorente, comerciais e industriais.

No último ano, devido a demanda do mercado com novas tecnologias, dentre elas a 
energia sustentável, exigiu-se o interesse em buscar por conhecimento em reciclagem. 
Foi então que passamos a oferecer instalações de equipamentos de geração fotovoltaica.

Portanto, temos o prazer em disponibilizar nossa mão de obra qualificada à sua empresa, 
assegurando qualidade, segurança e responsabilidade.



NOSSAS
SOLUÇÕES

CONSTRUÇÃO 
CIVIL

SERVIÇOS
ELÉTRICOS

Serviços prestados:

 Construção de Fundações
 Concreto Armado
 Alvenaria
 Pintura
 Regularização de Projetos Imobiliários
 Reformas em Geral

Serviços prestados:

 Instalações Paineis Fotovoltaicos
 Instalações Elétricas Residenciais
 Instalações Elétricas Industriais



O que são painéis fotovoltaicos?
   Consistem numa ou várias células solares, que captam a luz solar e depois a transfor-
     mam em eletricidade. A quantidade total dessas células solares determina a potência total      
         do painel solar. Conheça as vantagens.

PAINEIS FOTOVOLTAICOS

Reduzem até 95% do consumo de energia
A partir do primeiro mês já é possível notar o saldo da conta reduzindo.

Energia limpa e renovável, valorização do imóvel
Uma média de valorização de 7% do imóvel por ser sustentável e gerar a própria energia.

Retorno do investimento (payback)
O prazo de retorno do investimento realizado tem média de 3 a 6 anos.

Geração compartilhada

Fonte de energia infinita
Infinita pois utiliza do Sol como fonte geradora de energia.

Energia elétrica com poluição praticamente nula
Tecnologia que gera dejetos ou poluentes nocivos à saúde e ao ambiente.

Longa durabilidade
Em média de 25 anos.

Créditos na conta de luz
Energia produzida e não utilizada se transformam em crédito

Manutenção simples
A manutenção é simples por se tratar grande parte de sujeiras.

Instalações rápidas do sistema solar
A instalação leva em torno de 24 horas.
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