TRABALHANDO PARA A
INDÚSTRIA DE ILUMINAÇÃO
NO BRASIL
VENHA FAZER PARTE!

Para defender os interesses das indústrias de iluminação e trabalhar pela sua
eﬁciência e maior produtividade foi criada, em 1985, a ABILUX – Associação Brasileira
da Indústria de Iluminação, uma entidade civil sem ﬁns lucrativos. Mais de 30 anos
depois, a Entidade é referência como representante do setor no Brasil e ao redor do
mundo e se prepara para alçar novos voos com a participação e colaboração
imprescindível de um número cada vez maior de representantes das mais de 500
indústrias do segmento em atividade no Brasil.
Para você, que ainda não nos conhece ou que teve pouco acesso aos trabalhos
desenvolvidos pela ABILUX por meio da sua Diretoria, Grupos de Trabalho e Equipe, foi
que preparamos este material. Nele, destacamos muitas das ações que desenvolvemos
e que respondem à pergunta que, acreditamos, muitos de vocês se fazem:

POR QUE SE ASSOCIAR A ABILUX?

Porque é a sua oportunidade de ter voz ativa e contribuir com as ações em prol da
nossa indústria quando tratamos, dentre outros, de temas ﬁscais, tributários,
trabalhistas, técnicos, normas, qualiﬁcação, sustentabilidade e exportação, que
beneficiam a todos do setor.
É também a oportunidade de participar ativamente, de forma presencial ou virtual, dos
Grupos de Trabalho das setoriais de Iluminação Pública, Industrial, Decorativa, Emergência e
Exportação, além das reuniões de diretoria que são abertas a todos os associados e para:
Acessar materiais desenvolvidos pela ABILUX e pelo seu projeto setorial de exportação
Lux Brasil que estão disponíveis, somente para associados, na área restrita do nosso site:
•
•
•
•

Estudos de mercado nacionais (Abilux) e internacionais (Lux Brasil);
Guias informativos;
Manuais de boas práticas;
Selo “Feito no Brasil” para ser utilizado em embalagens, papelaria etc.

Contar com Assessoria Jurídica que pode auxiliá-lo nas ações preventivas junto a órgãos
governamentais por meio de pleitos, pedidos de esclarecimentos e consultas. As
associadas têm acesso, em primeira mão, às informações ﬁscais e jurídicas, que são
relevantes para as empresas.
Usufruir de descontos em cursos e certificações e gratuidade em palestras de interesse
do setor como:
•
•
•
•
•
•
•

Gestão de P&D e Inovação
Design
Branding
Estratégia competitiva para o setor de iluminação
Marketing estratégico de serviços
BIM (Building Information Modeling)
Certificações Internacionais:
UL (mercados norte-americano e canadense) e CE (mercado europeu)
• Curso de adequação às normas de segurança e desempenho em conjunto com o IPT
• Capacitação à exportação

Adquirir apoio técnico e financeiro, em parceria com o SENAI, nas mais diversas áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Desenvolvimento de máquinas e dispositivos
Robotização de processos de fabricação
Desenvolvimento de produtos
Soluções de digitalização
Branding, Design e Inovação
Lean Manufacturing
Consultoria em diversas áreas como indústria 4.0 e eficiência energética.

Acessar serviços de assessoria de investimentos, educação financeira e plano de
benefícios em parceria com a Manto Invest, pertencente ao grupo InvestSmartXP.
Obter descontos especiais na participação da Expolux – Feira Internacional da Indústria de
Iluminação, o maior evento do segmento da América Latina, e em eventos que contam com
a parceria da ABILUX. Ter a oportunidade de divulgar sua empresa na área mais acessada do
nosso site: a seção “Associados”.
Poder internacionalizar a sua empresa ao participar das ações de capacitação e promoção
comercial promovidas pela ABILUX e Lux Brasil, projeto setorial de exportação gerenciado
pela Associação em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos - ApexBrasil, que oferece a possibilidade de participação em ações com parte
dos investimentos subsidiados como:
•
•
•
•
•
•
•

Rodadas de Negócios Internacionais (no Brasil e no exterior)
Feiras Internacionais como Light&Building e LightFair
Programa de Qualiﬁcação para Exportação (PEIEX)
Programa de Internacionalização (Passaporte para o Mundo)
Programas de Design e Inovação de Produtos
Estudos de mercado nacionais (Abilux) e internacionais (Lux Brasil)
Acesso gratuito ao APP Inteligência de Mercado desenvolvido pela FIESP/CIESP,
que reúne dados cadastrais de quase 18 milhões de empresas dos mais diferentes
portes e áreas de atuação.

Conheça o Lux Brasil: www.luxbrasil.net

PARTICIPAR DO PRÊMIO:

ABILUX Design de Luminárias LED (anos pares) criado com propósito de fomentar a inovação
técnica, reconhecer e promover a excelência do design de luminárias eﬁcientes para utilização
comercial, industrial, pública, institucional e demais aplicações. Associadas serão beneﬁciadas
com
desconto
especial.

A ABILUX TAMBÉM...

Realiza o Prêmio ABILUX Projetos de Iluminação (anos ímpares). Criado para reconhecer o
trabalho dos que desenvolvem projetos de iluminação e para estabelecer relacionamento
estreito entre proﬁssionais e fabricantes de equipamentos de iluminação, o Prêmio destaca
projetos de qualidade e eﬁciência.

Promove, simultaneamente à Expolux, o SIMPOLED - Simpósio Internacional de Iluminação com o
objetivo de elevar o nível das discussões sobre o setor da iluminação. Proporciona aos participantes
conhecimentos técnicos, tecnológicos e práticos nas diversas áreas de aplicação. Reúne palestrantes
e especialistas internacionais e brasileiros.
Trabalha na defesa dos seus associados ao realizar ações em vários órgãos governamentais,
normativos e de relacionamento em conjunto com outras associações, na busca da competição leal
no mercado como o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia; Receita Federal
e Secretaria de Fazenda e Planejamento SP (Substituição Tributária).
Estabelece relacionamentos construtivos com lighting designers, arquitetos, engenheiros, cenógrafos,
técnicos e decoradores com o objetivo de buscar a aplicação correta de produtos das associadas.
Apoia e participa ativamente na criação de normas (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas)
e regulamentos com a presença permanente de especialistas em suas reuniões.
É membro de associações internacionais como a Global Lighting Association e participa de outras com
o objetivo de informar aos associados sobre problemas que estão em debate ao redor do mundo,
apresentar tendências e oferecer soluções em produtos e aplicações.
Colabora com órgãos de imprensa de forma a elevar a importância da iluminação e a qualidade do
produto nacional no Brasil e no mundo.

Av. Paulista, 1313, 9º andar, cj. 913
CEP: 01311–923. São Paulo/SP
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www.abilux.com.br
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