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HISTÓRIA DA IFC/COBRECOM
Uma Trajetória de Sucesso
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A IFC/COBRECOM é uma empresa 100%
nacional, fundada na década de 90.
Referência em qualidade e inovação,
estamos presentes em todo território
nacional atendendo a vários segmentos do
mercado, como: indústrias, engenharias,
construtoras, lojas de materiais elétricos e
de construção, home centers, instaladoras
elétricas, montadoras de painéis elétricos,
órgãos públicos e concessionárias de
energia elétrica.

Nosso portfólio de produtos é composto
por fios e cabos elétricos para tensões de
até 1 kV para instalações elétricas prediais
e industriais, além de cabos para
alimentação de equipamentos, atendendo
à todas as normas técnicas exigíveis por lei.



ESTRUTURA
Aquilo que nos Move



2 PLANTAS FABRIS
Totalizando 35.000m2 de área industrial
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Unidade Fabril Itu
Av Primo Schincariol, 670

Jd. Oliveira - Itu/SP
13312-250

Unidade Fabril Três Lagoas
Av Dois esquina com Av. Cinco 

Distrito Industrial - Três Lagoas/MS
79601-970



COLABORADORES
Mais de 900 pessoas fazendo a IFC/COBRECOM acontecer
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DIRETO
ITU | 360 colaboradores
TRÊS LAGOAS | 150 colaboradores

INDIRETO
600 colaboradores
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COBERTURA NACONAL E MERCOLSUL
EQUIPE DE VENDAS 

110 REPRESENTANTES COMERCIAIS



PRODUÇÃO
Diferencial Competitivo
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DOMÍNIO DA CADEIA PRODUTIVA
Na IFC/COBRECOM a qualidade está em todas as etapas

O domínio da cadeia produtiva da IFC/COBRECOM garante materiais seguros e confiáveis que
atendem a todas as normas de fabricação, além de agilizar o processo de produção e entrega
do produto ao consumidor final.
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FUNDIÇÃO

PROCESSO PRODUTIVO
Entenda o processo de produção de fios e cabos da IFC/COBRECOM

TREFILA ENCORDOAMENTO
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EXTRUSÃO

PROCESSO PRODUTIVO
Entenda o processo de produção de fios e cabos da IFC/COBRECOM

FRACIONAMENTO
EMBALAGEM

ESTOQUE



QUALIDADE
Segurança Sempre! 
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Nossos produtos são reconhecidos pela
excelente qualidade, desde o rígido
controle na seleção da matéria-prima até a
fabricação do produto final.

A Fabricação do cobre, com alto grau de
pureza, e do composto isolante específico
para cada produto, faz com que a
IFC/COBRECOM produza fios e cabos
elétricos de altíssima qualidade.

Além de todos os diferenciais industriais,
na IFC/COBRECOM, em 100% dos materiais
isolados é realizado um teste contínuo de
alta tensão, chamado de Ensaio de
Centelhamento, que tem o intuito de
garantir uma isolação isenta de falhas e
proporcionar a segurança dos fios e cabos
produzidos pela empresa.

QUALIDADE

Todos os ensaios de rotina, como Medida
de Resistência Elétrica, Resistência de
Isolamento, Dimensional e Tensão
Aplicada, são feitos por técnicos
capacitados e de acordo com as normas
vigentes.

Os equipamentos de inspeção e ensaios,
entre eles: projeto de perfil,
microhmímetros, megôhmetros, máquinas
de tração, alongamento, entre outros, são
calibrados por empresas especializadas,
garantindo a confiabilidade de cada
medição.
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Laboratório próprio com ensaios de rotina (medida de resistência elétrica, resistência de isolamento,
dimensional e tensão aplicada) FEITOS DE ACORDO COM AS NORMAS, além de equipamentos de inspeção e
ensaios SÃO CALIBRADOS POR EMPRESAS ESPECIALIZADAS, GARANTINDO CONFIABILIDADE.

QUALIDADE



CERTIFICAÇÕES
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) reconhecida Internacionalmente
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A IFC/COBRECOM é certificada pela Norma
do Sistema de Gestão de Qualidade, ISO
9001, e todos os seus produtos de
certificação compulsória possuem os
Certificados da Marca de Conformidade
exigidos por lei para fios e cabos, por meio
da TÜV Rheinland, empresa que faz
homologação junto ao Inmetro.



HOMOLOGAÇÕES
Geradoras, Concessionárias de Energia Elétrica e Grandes Empresas
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HOMOLOGAÇÕES
Geradoras, Concessionárias de Energia Elétrica e Grandes Empresas



Grandes Obras
Cobertura Nacional
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A IFC/COBRECOM tem capacidade para
atender diferentes necessidades em seu
segmento, pois conta com mão de obra
treinada e especializada na fabricação de
fios e cabos elétricos reconhecidos
nacionalmente. Um dos principais
diferenciais da empresa é a
responsabilidade em fornecer cabos
elétricos com qualidade garantida e
aprovada, visando sempre à longevidade e
segurança nos projetos de engenharias,
instaladoras industriais, residenciais,
urbanos e eletroeletrônicos. O
investimento em tecnologia e a busca
constante por manter um padrão sério e
arrojado para satisfazer seus clientes e
parceiros, resultam em confiabilidade,
compromisso, segurança e satisfação, por
isso estamos presentes em grandes obras.

NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS
Qualidade em fios e cabos para todo o país 

LINHA 15 DO METRÔ DE SÃO PAULO
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HOSPITAIS
Qualidade em fios e cabos para todo o país 

HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
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HOSPITAIS
Qualidade em fios e cabos para todo o país 

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS
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AEROPORTO
Qualidade em fios e cabos para todo o país 

AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO GALEÃO
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PLANTAS INDUSTRIAIS
Qualidade em fios e cabos para todo o país 
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PLANTAS USINAS FOTOVOLTICAS
Qualidade em cabos fotovoltaicos  para todo os  tipos de usinas  solares 



Reconhecimento
Uma trajetória de sucesso
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Ao longo de sua história, a IFC/COBRECOM vem recebendo diversos prêmios que coroam seus
esforços em manter a qualidade de seus produtos e serviços, além do seu excelente
relacionamento com seus parceiros. Confira algumas das premiações conquistadas.

PREMIAÇÕES
Qualidade, Segurança e Tecnologia em suas Instalações

PRÊMIO ANAMACO 2018
2º lugar na categoria “Grandes Clientes”

3º lugar na categoria “Pulverização”

PRÊMIO ANAMACO 2017 
2º lugar na categoria “Grandes Clientes”

2º PRÊMIO REVENDA MELHOR PRODUTO DO ANO 2017
Top 3 na categoria Fios e Cabos Elétricos

(Cabo Superatox Flex 450/750 V)

PRÊMIO REVENDA MELHOR PRODUTO DO ANO 2016
Top 3 na categoria Fios e Cabos Elétricos

(Cabo Superatox Flex 450/750 V

PRÊMIO HUAWEI 2015 BRAZIL
Core Partner – Best Cooperation

Improvement Award



Catálogo
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CABOS E FIOS 
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CABOS   FOTOVOLTAICOS  SOLARCOM 
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Unidade Fabril Itu
Av Primo Schincariol, 670

Jd. Oliveira - Itu/SP
13312-250

Unidade Fabril Três Lagoas
Av. 2 esquina com Av. 5

D. Industrial - Três Lagoas/MS
79601-970


