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Investimento verde-amarelo

Por Alexandre Cricci

 A colaboração das empresas importadoras de produtos de 

iluminação para a construção sustentável de marcas brasileiras 

vem ultrapassando os limites da comercialização de produtos 

da mais moderna tecnologia no país e nos mais altos níveis de 

padrões de eficiência exigidos pelo Procel. 

 Com seu espírito empreendedor, os associados da ABi-

lumi – Associação Brasileira de Importadores de Produtos de 

Iluminação, entidade que reúne empresários importadores, a 

maioria brasileiros – têm feito, nos últimos 

anos, importantes investimentos em controle 

de qualidade. 

 Para atender a esse aspecto, essas 

empresas contam com equipamentos e 

profissionais especializados, que podem 

garantir total qualidade às marcas brasi-

leiras, bem como condições de seguir as 

normas para medição de eficiência dos 

produtos idênticas às utilizadas nos países 

mais adiantados. Isto inclui tanto controle de 

qualidade diretamente nos fabricantes estrangeiros, de acordo 

com as especificações exigidas pelo Procel, como os testes que 

são realizados no recebimento, seguindo as normas técnicas 

vigentes. 

 Com isso, a alta qualidade dos produtos garante tanto a 

eficiência energética como o resultado financeiro esperado pelo 

consumidor; e esta cultura da qualidade vem sendo disseminada 

pela ABilumi e seus associados. 

 A disponibilização de uma grande diversidade de produtos 

é outro aspecto da atividade dos importadores de produtos de 

iluminação que precisa ser ressaltada. Esse constante empenho 

em trazer novas soluções para todos os segmentos de mer-

cado – seja com produtos para uso doméstico, comercial, de 

hospitalidade, e mesmo para iluminação pública – possibilita aos 

profissionais de iluminação a utilização de todo seu potencial de 

criatividade – seja pelo uso de novas cores, formatos, ou mesmo 

na criação de novas sensações e cenários em seus projetos 

luminotécnicos.  

 Também é preciso lembrar aos leitores que em um mun-

do globalizado, a busca por eficiência não se resume só aos 

produtos e à necessária inovação, mas também a modelos de 

negócios. Neste sentido, nossos associados 

têm-se saído muito bem, pois têm garantido 

ao Brasil e à sociedade brasileira o que há 

de melhor e mais atual no mundo, e a preços 

competitivos.

     Finalmente, é preciso informar que a 

preocupação com o meio ambiente também 

faz parte da missão da ABilumi. Os impor-

tadores, seja através da nossa entidade, 

ou por iniciativas de cada empresa, vêm 

fomentando  campanhas de divulgação 

da economia de energia proporcionada pelo uso dos produtos 

etiquetados. A Calculadora de Eficiência Energética, criada e 

disseminada pela ABilumi, comprova que uma simples lâmpada 

econômica reduz a conta de luz em aproximadamente R$ 2,00 

por mês, o que a maioria dos brasileiros ainda não descobriu, 

e vem motivando um maior emprego de produtos econômicos 

pela população. Afinal, é hora de “espremer” mais energia de 

cada elétron disponível através da qualidade e da eficiência dos 

produtos, mesmo sabendo que isso, somente, provavelmente 

não poderá salvar o mundo. Mas é preciso que cada uma faça 

sua parte, e estamos fazendo a nossa. 

Alexandre Cricci 
é presidente da ABilumi – Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação

Em nome da qualidade e da eficiência
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