Normatização
e Certificação
Desde a sua criação, a Abilux tem
voltado a sua atenção para o esforço
nacional de normatização dos
produtos de iluminação fabricados e
comercializados no País.
Para tanto, conta com um Grupo de
Trabalho que participa ativamente
das atividades que estão em
andamento nos órgãos credenciados
que têm como missão elaborar e
cuidar para que sejam cumpridas
normas técnicas vigentes.

A participação da sua Empresa na
Abilux é fundamental para a
construção de uma indústria
forte e competitiva.
Venha nos conhecer.
Associe-se.

LUX BRASIL
A Abilux e suas
associadas estão
também atentas às
oportunidades
disponíveis além das
nossas fronteiras. Para

transpor barreiras e vencer desafios
impostos pelos mercados altamente
competitivos, a Entidade trabalha
para inserir a indústria brasileira da
iluminação no mercado internacional
através do Lux Brasil, o programa de
exportação do setor em parceria com
a Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil).
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A Comunicação

A indústria brasileira do setor
de iluminação, sempre atenta,
acompanha de perto o que está
acontecendo ao redor do mundo.
Desenvolve e incorpora novas tecnologias
aos seus produtos. Trabalha para que o
país tenha um design próprio e
diferenciado de maneira que as
luminárias, que levam a assinatura made
in Brazil sejam facilmente reconhecidas
pelas suas características e qualidade.

A Abilux

Para defender os interesses, trabalhar pela
eficiência e maior produtividade das empresas
do segmento foi criada, em outubro de 1.985, a
Abilux – Associação Brasileira da Indústria de
Iluminação, uma entidade civil sem fins lucrativos.
Com sede em São Paulo, a Abilux é comandada
por uma Diretoria eleita pelos seus associados
com o apoio de um Conselho Fiscal e das
Diretorias:
• Comércio Exterior
• Conservação de Energia
• Cursos e Eventos
• Ecologia e Meio Ambiente
• Jurídica e Tributária
• Relacionamento Interindustrial
• Relações Externas e Governamentais
• Técnica (Normas e Atualização Tecnológica)
Para agilizar o dia a dia das demandas de cada um
dos setores que integram o universo da iluminação,
a Entidade conta com Grupos Setoriais.
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Prêmios
Abilux Projetos de
Iluminação

Para se comunicar com o setor e
com o mercado a Abilux mantém um site

(www.abilux.com.br) e um informativo mensal
(Abilux Informa) nos quais os associados têm à
disposição informações sobre normas, legislações,
eventos, parcerias e notícias de interesse.

Reconhece o trabalho de projetistas
de iluminação, arquitetos,
engenheiros elétricos e indústrias
que desenvolvem projetos
luminotécnicos inovadores que
cumprem normas técnicas,
oferecem conforto, segurança e
conservam energia.

Desde 2012, a Abilux mantém atualizado um Guia LED,
ferramenta desenvolvida para auxiliar e orientar as
empresas do setor de iluminação quanto aos NCMs
(Nomenclatura Comum do Mercosul) que identificam a
natureza das mercadorias com tecnologia LED que comercializam
ou importam. A publicação é resultado de análises realizadas por um Grupo
de Trabalho que compilou em um único guia as respostas fornecidas pela
Secretaria da Receita Federal às empresas que realizaram consultas sobre
como classificar adequadamente produtos de LED e seus compostos.

Missão
A missão da Abilux é
congregar a indústria

Abilux de Design de
Luminárias

Premia a indústria e o designer.
Privilegia produtos que apresentam
soluções criativas, utilizam novas
tecnologias, respeitam normas
técnicas, conservam energia e são
eficientes.

Eventos

em prol do seu desenvolvimento
com técnicas, tecnologias e design
atualizados e competitivos no
mercado mundial. Desenvolver
ações em parceria com outras
entidades, órgãos do governo e
universidades buscando um país
melhor e sustentável. Trabalhar para
entregar o melhor produto aos
consumidores.

Expolux

Feira Internacional da Iluminação é a
grande vitrine do que de mais
moderno se produz no mundo da
iluminação. É também uma feira de
negócios que acontece, em São
Paulo (SP) a cada dois anos.

Simpolux

Simpósio Brasileiro de Iluminação
com foco em tecnologia e design.
É realizado simultaneamente à
Expolux.

Responsabilidade Socioambiental
Uma agenda, que trata das questões
socioambientais vem sendo
exaustivamente debatida pela
Abilux em conjunto com órgãos e
agências governamentais e
representantes da sociedade civil.

A Entidade participa de todos os
fóruns que tratam da conservação
de energia, ecologia, meio ambiente,
normas técnicas e certificação de
qualidade.
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