
Uma exibição pública  
de precisão

Quando os clientes visitam as instalações de um 
comerciante, a experiência reflete a marca. Tudo, desde a 
disposição da loja até à sua paleta de cores e à música que 
está a tocar, faz parte dessa experiência. Naturalmente, 
durante o processo de renovação, os retalhistas 
consideram a experiência do cliente em todas as decisões 
tomadas. Mas um componente-chave é frequentemente 
esquecido: a iluminação.

A iluminação é um recurso subvalorizado para os 
retalhistas, visto como um custo e uma fonte de 
frustração quando alguma coisa corre mal. Como a 
iluminação está sempre tão longe na lista de prioridades 
quando as reformas acontecem, ou não são consideradas 
até que os sistemas comecem a falhar, não está a ser 
aproveitada em todo o seu potencial. A realidade é que 
a iluminação pode desempenhar um papel significativo, 
tanto na experiência do cliente como na operação do 
negócio, se os retalhistas entenderem o seu verdadeiro 
potencial.

As oportunidades que os retalhistas podem encontrar 
nas suas soluções de iluminação são infinitas, porque 
a iluminação é capaz de fazer muito mais do que 
simplesmente iluminar uma loja. A iluminação pode 
criar um ambiente, um roteiro para o percurso na loja 
do cliente, destacar os principais produtos e muito mais. 
Além disso, pode gerar economia de energia, redução 
de custos e conformidade - iluminando o caminho para 
práticas comerciais otimizadas.

Neste eBook, discutiremos a importância da exposição no 
novo mundo do retalho, as lições que o setor de retalho 
pode aprender com aplicações de ponta, como espaços 
de galerias e museus, por que razão precisamos de uma 
abordagem mais ponderada à iluminação inteligente, 
a evolução do retirar e substituir e, finalmente, a 
necessidade e a oportunidade de alinhar as soluções de 
iluminação com os impulsionadores de negócios.

Acrescentar valor comercial através de expositores inteligentes
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Cliques e tijolos

Embora o mundo moderno traga amplas oportunidades 
de comércio eletrónico e online com que os retalhistas 
devem lidar, a loja física continua a ser um componente 
essencial da construção da marca e da fidelidade do 
cliente. O aumento das compras online significa que 
os ambientes de exposição precisam de trabalhar mais 
para atrair clientes suficientes, para atingirem as suas 
metas de vendas e rentabilidade. A iluminação ajuda a 
alcançar a consistência entre as lojas e a diferenciação 
da concorrência - considerações importantes dentro do 
ambiente de retalho.

Reavaliar o retalho

O crescimento do comércio eletrónico não elimina a 
necessidade de uma experiência envolvente na loja. Pelo 
contrário, impulsiona a necessidade de criar ambientes 
cada vez mais atraentes e diferenciadores, para atrair o 
tipo certo de clientes - e o número certo - para atingir as 
metas.

Criar consistência

A iluminação tem um papel significativo a desempenhar 
no sucesso ou fracasso do ambiente de retalho. Do 
ambiente ao tom e às montras todos devem trabalhar 
juntos para criar uma experiência diferenciada que 
permita aos retalhistas destacar-se da concorrência, ao 
mesmo tempo que criam reconhecimento e fidelidade à 
marca por meio da consistência entre as lojas e em todas 
as regiões.

Como os consumidores optam cada vez mais pelo 
online para a sua dose regular de terapia de compras, 
o alinhamento da experiência na loja é fundamental, 
para criar uma visão do cliente única, suavizar o 
percurso do comprador e criar uma frente consistente 
para o mercado. Isto é especialmente importante para 
cadeias maiores, que precisam de garantir que a mesma 
aparência e o mesmo clima sejam criados em várias lojas 
e em várias regiões. É, portanto, importante projetar 
soluções de iluminação que possam ser implementadas 
em várias regiões geográficas, assim como encontrar 
um fornecedor que tenha a capacidade de fornecer e 
implementar essas soluções globais.

À procura da sustentabilidade

Ao mesmo tempo com estas considerações estéticas, 
os retalhistas têm objetivos de sustentabilidade cada 
vez mais rigorosos a cumprir. Incentivos fiscais como 
a Climate Change Levy, ou CEE em França, devem 
impulsionar os retalhistas para a eficiência energética, 
mas encontrar recursos de capital para esta pode ser 
um problema. A iluminação tem um papel importante a 
desempenhar para ajudar as empresas a chegar lá. Com 
os custos de energia a aumentar, a iluminação deve 
fazer muito mais do que fornecer exposições atraentes. 
Deve ser eficiente em termos energéticos e contribuir 
para atingir metas de eficiência difíceis. A iluminação 
pode ser um componente negligenciado, mas também 
pode contribuir para um resultado final melhorado, 
acrescentando valor tanto aos ambientes de exposição 
como à estratégia de negócios mais ampla.

Iluminar o caminho para práticas de 
negócios mais inteligentes

Embora a iluminação possa claramente ser um 
importante e diferenciador de considerações estéticas, 
pode fazer muito mais. Há muitas maneiras diferentes 
de os retalhistas poderem trabalhar para cumprir 
metas de negócios e desafios por meio das suas 
soluções de iluminação, e uma abordagem prática 
e considerada é essencial. Embora as soluções 
inteligentes estejam cada vez mais em voga, devem 
ser abordadas de maneira inteligente. Teoricamente, 
podem aumentar o controlo, gerar intuições úteis 
aos clientes e ajudar as empresas a economizar 
energia e dinheiro - mas a sua implementação deve 
ser orientada pelas necessidades do negócio. Há 
também uma miríade de aplicações inteligentes 
disponíveis: discutiremos mais adiante neste e-book 
a razão por que os retalhistas precisam de considerar 
cuidadosamente a sua implantação.

A infografia destaca os grandes números para mostrar 
quanto os retalhistas podem otimizar o desempenho 
dos negócios por meio do uso mais inteligente da 
iluminação.
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Iluminar o seu caminho para uma maior economia de custos

Quando se trata de iluminação, os números falam por si. Os 
retalhistas podem literalmente abrir caminho para uma maior 

economia de custos

Uma redução de 10% nas 
despesas com energia 
tem o potencial de 
aumentar as margens de 
lucro líquido até 16% em 
determinados ambientes 
de retalho.

Durante as auditorias de energia, 
os retalhistas geralmente 
identificam oportunidades  
para reduzir o consumo  
de energia em 20% a 30%, e às 
vezes em até 50%.

A iluminação é responsável por 
qualquer coisa como entre 15% 
e 70% dos custos de energia, 
dependendo do tipo de loja.

Cinco setores - escritórios, retalho, indústria, saúde e 
hotelaria - respondem por 71% do consumo total de 
energia. Destes, o setor industrial tem sido  
o mais ineficiente, enquanto o retalho e a hotelaria  
poderiam ter conseguido cortes de mais de um terço e  
cerca de um quarto, respetivamente.

A iluminação consome cerca de 20% da eletricidade total 
utilizada nos edifícios comerciais e industriais do Reino 
Unido e desempenha um papel mais significativo em 
setores como o retalho e a hotelaria.

10%

16%

$
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Aprendizagens com curadoria

No que toca a fazer a iluminação trabalhar mais para os retalhistas, a exposição é um elemento crítico. Expositores 
realmente bem pensados, inteligentes acrescentam valor aos produtos e aumentam as vendas. Em nenhum lugar a 
exposição de primeira classe é mais importante do que em museus e galerias. Há muito que os retalhistas podem 
aprender com essas aplicações avançadas, que podem ser aplicadas na loja. A iluminação é usada em museus e 
galerias para orientar emoções, comunicar drama e melhorar exposições. Os mesmos princípios podem e devem 

ser aplicados no espaço de retalho.

Ao projetar um esquema de iluminação eficaz para 
um museu ou galeria, deve ser criado o ambiente 
perfeito para a exposição de artefactos, para proteger 
as exposições e fornecer uma experiência visualmente 
confortável para os visitantes.

Desde a criação de antecipação à chegada até à 
comunicação de drama ou contemplação no espaço 
de exibição, a iluminação tem um papel fundamental a 
desempenhar.

A sensibilidade ao edifício em si também deve ser 
considerada no retalho, onde o ambiente construído 
pode e deve ser usado para criar impacto, e os sistemas 
de iluminação devem ser projetados para complementar 
e melhorar a arquitetura que já existe.
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Aplicar as tecnologias certas

Iluminação ambiente: quanto mais brilhante melhor? 
Bem, não exatamente. Um estudo realizado pelo Royal 
Institute of Technology, em Estocolmo, descobriu que a 
iluminação brilhante e uniforme é ineficaz a atrair o olhar. 
O contraste, pelo contrário, é fundamental. Mantendo 
a iluminação ambiente subtil e orientando o olhar com 
destaques, os retalhistas podem criar uma experiência 
de cliente muito mais controlada. Escusado será dizer 
que a iluminação de destaque é muito mais associada 
a aplicações de ponta, pelo que dá uma impressão 
mais luxuosa do que um sistema de iluminação 
consistentemente luminoso 
.

Iluminação de destaque: deixar os holofotes 
falar. Diferentes lojas têm diferentes necessidades, 
diferentes visões e sensações que esperam obter nos 
seus expositores iluminados, diferentes mensagens 
que desejam comunicar através deles. Dependendo 
do produto que pretendem mostrar, a iluminação de 
destaque é particularmente importante para destacar um 
produto e chamar a atenção do cliente. Além de destacar 
produtos específicos, o uso efetivo da iluminação de 
destaque também cria um clima e uma atmosfera 
melhores na loja, fazendo com que os clientes se sintam 
mais relaxados, aumentando o tempo de permanência e 
tendo um efeito positivo nas vendas.

Exposições de montra: antes de poder esperar 
aumentar o tempo de permanência, primeiro é 
necessário atrair clientes. Os expositores de montra 
eficazes podem seduzir os compradores e transeuntes 
para as instalações em questão de segundos - expondo 
produtos e temas, estabelecendo o clima certo ou 
simplesmente despertando a curiosidade. Em termos de 
tecnologia, a criatividade é fundamental. Desde os focos 
muito concentrados para manequins até às manchas 
de cor LED em constante mudança, uma grande 
variedade de luminárias pode ser eficaz. Ao combinar 
diferentes soluções de iluminação, as montras podem 

ser transformadas rapidamente para refletir tendências 
da moda, da estação ou promoções. Atualmente, cada 
vez mais lojas ficam abertas durante mais tempo; muitas 
deixam a iluminação de exposição toda a noite. Com os 
custos de energia a aumentar, isso torna mais importante 
do que nunca o equilíbrio certo entre estética e eficiência 
de custos. Claro que a necessidade de expositores mais 
claros e de consumo de energia mais baixo aponta desde 
logo para os LED como a solução ideal. 

O teto feio: luminárias e acessórios em si podem ser 
um pouco desagradáveis à vista e devem ser escondidos, 
de preferência. O projeto de iluminação para o chão da 
loja precisa de levar isso em consideração. Os designers 
não só devem procurar soluções em que os acessórios 
e fixações sejam projetados para serem esteticamente 
atraentes ou, pelo menos, facilmente camuflados, mas 
também devem procurar chamar a atenção para o que 
está a acontecer "nos bastidores". A iluminação de 
superfície vertical e os focos direcionados podem ajudar 
a conseguir isso garantindo que o olha seja atraído para 
outro lugar. 

Temperatura de cor e renderização: a temperatura 
de cor e a renderização são especialmente importantes 
para proteger a beleza e a cor dos tecidos no retalho. 
Uma bela peça de roupa iluminada por uma lâmpada 
de halogéneo quente pode perder rapidamente o seu 
charme. Permanecendo no setor da moda, a maioria das 
decisões de compra de um produto na loja é baseada em 
como o consumidor se sente no vestiário. A iluminação 
também desempenha um papel importante aqui. O 
modo como a luz é posicionada, a temperatura de cor 
e a reprodução das cores contribuem para a decisão do 
consumidor de comprar ou não. A luz branca cria espaço, 
enquanto as cores mais quentes criam intimidade: a cor 
deve ser usada para melhor efeito em diferentes zonas, 
dependendo do estado de espírito e das ações do cliente 
desejadas. 
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O museu acolhe uma coleção permanente, dois 
espaços de exposição temporária, 400 m² de espaços 
de aprendizagem, além de duas lojas, um café, um 
restaurante, um salão de membros, um auditório com 
200 lugares e um espaço de eventos para lançamentos 
e eventos. É um ícone por conta própria e a iluminação 
foi projetada para se integrar com as características 
arquitetónicas da estrutura, fornecendo ao mesmo 
tempo um sistema flexível e fácil de gerir.

Shaun Fradd, Chefe de Filantropia do Design Museum, 
explica por que razão a Concord Lighting foi escolhida 
para este projeto, “O Design Museum é um edifício 
multiusos com pessoas que vêm não apenas olhar 
para o maravilhoso edifício e exposições, mas também 
para aproveitar nossos espaços de aprendizagem e 
hospitalidade. Esta mistura de usos, bem como o seu 
tamanho, implicou que o museu necessitasse de uma 
variedade de soluções de iluminação para iluminar 

adequadamente cada espaço, mantendo ao mesmo 
tempo uma estética desejada em todo o edifício. 
Trabalhar com um parceiro de iluminação simplificou 
a especificação e o processo de instalação. A Concord 
trabalhou com a nossa equipa de design para ouvir o 
que queríamos e trabalhou connosco para encontrar a 
melhor solução para cada área."

Os principais espaços de exposições e de eventos na 
cave superior, mezzanine e primeiro andar usam mais 
de 800 focos Concord Beacon Muse 3000k White 
montados em calha para fornecer flexibilidade no 
controlo do ângulo do feixe e dos níveis de luz. Mais 
de 200 m de Lumiance Lumistrip 
também foram instalados no espaço de exposição para 
fornecer luz indireta acima dos painéis de exposição 
enquanto as entradas têm Mini Continuum com 
holofotes integrados.

Iluminar o Museu do Design  

O edifício do Design Museum 
é uma maravilha de construção 
moderna, com o seu 
deslumbrante espaço interior 
projetado por John Pawson e 
iluminado através de um esquema 
de iluminação multifacetada que 
emprega luminárias Concord da 
Feilo Sylvania.
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Criar poupanças de energia no  
Riverside Transport Museum

Sendo o primeiro edifício público de Zaha Hadid 
inaugurado no Reino Unido, o Riverside Transport 
Museum de Glasgow ergue-se orgulhosamente como 
um  farol da regeneração da Clyde Waterfront da cidade. 
Com a sua forma única e a sua presença imponente, 
não admira que o design da iluminação não fosse 
comprometido.

A DHA Design foi responsável pela iluminação das 
exposições do museu. As instruções eram para projetar 
um sistema de exposição predominantemente montado 
no solo que oferecesse luzes e contrastes de destaque 
adequados para as exposições e coleções.

Aprender com o Design Museum

Aprender com o Riverside Transport Museum

A iluminação deve ser projetada para misturar e complementar a arquitetura 
existente

A iluminação de foco é essencial para chamar a atenção e manter a 
concentração do cliente onde é desejada

Embora a diferenciação de zonas seja importante - a iluminação deve estar alinhada 
com as atividades realizadas numa área específica - a consistência e a experiência 
perfeita do cliente em todo o ambiente como um todo são fatores-chave

Os focos podem fazer mais do que iluminar peças específicas

Devem ser projetados sistemas flexíveis que permitam atualizações na aparência de 
um espaço por meio de redimensionamento e alteração de cor, em vez de atualização 
ou reinstalação de sistemas 

Para peças genuinamente de alto valor, os LED devem ser usados   para proteger 
contra a exposição à luz

A DHA usou o foco versátil para destacar 
seletivamente as exposições - iluminando carros, 
bicicletas, modelos em miniatura, peças de automóveis 
e obras de arte. Os níveis de conservação aplicavam-
se a todas as exposições, pelo que proteger as obras 
de arte dos danos da exposição à luz era essencial. 
Os baixos UV da fonte LED e um potenciómetro 
atenuador a bordo do Beacon Muse significavam que 
era capaz de lidar confortavelmente com todas as 
situações.
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Quando o inteligente 
não é muito esperto

Apesar do enorme burburinho em torno da tecnologia inteligente no retalho - de IA a RA a RV - as aplicações reais 
não conseguiram ainda acompanhar o ritmo. Isso vale tanto para a iluminação inteligente como para as aplicações 
inteligentes mais amplas. Quantas exposições "auto-on" já viu em lojas de rua? Quantos gestores de património 
conhece que monitorizam as necessidades de manutenção remotamente?

A iluminação está bem posicionada como a espinha 
dorsal das tecnologias inteligentes. Já instalada em 
todos os lugares e com uma fonte de energia, é o 
lugar óbvio para começar a ligar as tecnologias nas 
lojas e ligar os clientes a elas. Além disso, existem 
muitas táticas da próxima geração que os retalhistas 
podem empregar para tomar medidas no sentido de 
se tornarem Inteligentes.

Embora exista um enorme potencial para as 
tecnologias inteligentes no retalho e do impacto 
potencialmente impressionante que a tecnologia 
inteligente está prestes a ter em fatores como tempo 
de permanência e movimentação, fazendo uma 
paragem para voltar atrás, quão eficazmente está a 
tecnologia inteligente a ser usada no retalho?

...de IA a RA a 
RV - aplicações reais que 
até agora não conseguiram 
acompanhar o ritmo

Muitos retalhistas viram o sucesso com canais online 
e móveis, mas ainda há um caminho a fazer para 
integrar o digital na loja física. Agora que a frente da 
loja online está madura, a loja física luta por recuperar 
o atraso.

Agora que a frente 
de loja online está 
madura, a loja física 
luta por recuperar o 
atraso

Mas fazê-lo sem nenhum impulsionador de negócio 
em mente raramente é uma ideia particularmente 
brilhante. Em vez disso, melhores usos de tecnologias 
mais comprovadas devem ser o primeiro passo para 
um impacto mais eficaz na linha de resultados.
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Começar pelo princípio

A verdade é que ainda não chegámos a um lugar onde 
a utilização de LED seja omnipresente. No segundo 
semestre de 2017, a Lux Review foi ao mais famoso 
destino de compras do Reino Unido - a Oxford Street 
- para avaliar o estado da iluminação no retalho. 
Numa rua famosa pelas suas lojas emblemáticas, 
deveria haver uma abundância de tecnologias 
de exposição de ponta para desfrutar. Não foi o 
caso. Aproximadamente dois terços dos retalhistas 
neste inquérito casual nem sequer implementaram 
acessórios LED. Aqueles que o fizeram, não parecem 
ter sido à prova do futuro inteligente. 

À procura de um fornecedor mais 
inteligente

Há uma oferta enorme no mercado. Os designers 
de lojas e os especialistas de merchandising visual 
são confrontados com mais marcas, mais produtos 
e mais tipos de valor acrescentado do que nunca. O 
desafio é muitas vezes como fazer uma escolha: como 
comparar, escolher, ser convencido, encontrar uma 
clara diferenciação e comparar 
com base no preço.

Nenhum fornecedor pode "fazer tudo" quando se 
trata de fornecer soluções inteligentes de práticas 
recomendadas, que estejam genuinamente alinhadas 
com os impulsionadores de negócios. Tem de se 
começar pelo problema que se está a tentar superar 
ou com o objetivo que se está a tentar alcançar.

A partir daí, a colaboração é fundamental para reunir 
as melhores tecnologias e conhecimentos relevantes 
que superam os desafios ou motivadores específicos 
de cada retalhista individual.

Uma abordagem de parceria é fundamental num 
mundo que está a tornar-se mais digital. Como há 
mais elementos a dominar para garantir o sucesso, 
reunir o melhor conhecimento da classe e as melhores 
tecnologias de diversos fornecedores é o 
caminho mais eficaz para uma solução genuinamente 
personalizada, aplicável e de melhores práticas. O 
famoso futurista Gerd Leonhard fala sobre essa 
necessidade de "hipercolaboração" como "um 
requisito crucial para a criação de todos os novos 
ecossistemas". Será uma das principais práticas 
capacitadoras, à medida que nos dirigimos para um 
mundo mais inteligente.

Prova de conceito

Depois de a teoria estar em vigor - as tecnologias 
foram identificadas e integradas - a solução deve ser 
comprovada. Isso deve acontecer em pequena escala 
na loja virtual do cliente para provar a sua adequação 
e eficácia, antes de pensar numa implementação 
completa da tecnologia inteligente. Os retalhistas 
devem procurar fornecedores que estejam dispostos a 
trabalhar com eles, a fim de definir a solução certa, em 
vez de simplesmente fornecerem uma lista predefinida 
de produtos inteligentes.

Afogados em dados

Também deve ser tido em consideração o que realmente 
acontecerá com os dados recolhidos através da 
implementação de tecnologias inteligentes. Um recurso 
apropriado deve ser colocado em prática para gerir, 
analisar e ganhar perceções do que pode rapidamente 
tornar-se um grande depósito de dados. 

Isso exigirá novas competências que muitos retalhistas 
não têm atualmente - e foi mencionado como a principal 
razão para hesitar em recorrer às tecnologias inteligentes. 
É importante conhecer o jogo final: conhecer o 
impulsionador do seu negócio para a instalação de 
soluções inteligentes é um passo fundamental para 
identificar que dados precisará de recolher e como terão 
de ser geridos.
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Iluminação alinhada com os 
impulsionadores de negócios

Já concluímos que a iluminação pode oferecer um valor real para o negócio. Uma redução de 10% nas despesas 
com energia tem o potencial de aumentar as margens de lucro líquido até 16% em determinados ambientes de 
retalho.

Como tal, a iluminação deve ser considerada mais 
cedo no processo de recondicionamento. Uma 
abordagem mais holística à iluminação, vendo-a como 
contribuidora, em vez de um custo, pode ajudar as 
empresas a economizar dinheiro num número maior 
de lojas e a obter mais atualizações. 

Aplicar as tecnologias certas

Uma redução de 10% 
nas despesas com 
energia tem o potencial 
de aumentar as margens 
de lucro líquido até 
16% em determinados 
ambientes de retalho

Deve-se considerar também a reutilização, e não o 
descarte, de soluções - especialmente considerando os 
tempos de recolocação rápida associados ao ambiente 
de retalho. Uma abordagem de economia circular 
é fundamental - e os retalhistas devem estar cada 
vez mais conscientes dos incentivos fiscais que essa 
abordagem poderá trazer.
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Roteiro para ajustamentos mais eficientes

PASSO 1: Definir o impulsionador de negócios mais 
importante

As soluções devem ser orientadas pelas necessidades de negócios mais 
amplas. Por exemplo, se houver necessidade de criar consistência nas lojas, 
deve procurar-se um fornecedor com alcance global que possa fornecer 
consistência globalmente. Se se quer alcançar metas de sustentabilidade, 
o LED é uma escolha óbvia e soluções como detetores de ocupação para 
garantir que a luz nunca seja desperdiçada, especialmente na parte de trás das 
lojas. 

PASSO 2: Realizar uma auditoria energética

É fundamental entender primeiro onde estão as ineficiências, antes de decidir 
sobre atualizações ou ajustes. Muitos retalhistas não sabem qe tipo ou 
quantas luminárias têm em stock, problema que se torna consideravelmente 
mais complexo em toda uma propriedade. Trabalhe com um fornecedor 
que possa realizar uma auditoria energética completa do seu ambiente, 
para garantir as melhores soluções da sua classe que funcionem para as 
necessidades do negócio.

Ao realizar uma avaliação no local, é possível estabelecer de modo claro e 
correto os ganhos de eficiência que poderão ser obtidos por meio de qualquer 
investimento, a infraestrutura necessária para permitir que isso aconteça e a 
solução financeira adequada para maximizar o retorno das economias para a 
empresa.  

PASSO 3: Perceber o valor da renovação

E se não puder pagar uma renovação completa? Medidas de renovação 
oferecem opções de atualização de eficiência económicas e de baixo risco para 
retalhistas que estão limitados a fazer atualizações de capital incrementais nos 
seus edifícios. 

Medidas padrão de renovação incluem equipamentos, sistemas e montagem. 
A renovação, em princípio, deve ter apenas um impacto limitado na estrutura 
física de um edifício, por isso é muitas vezes vista como uma solução preferida 
pela sua capacidade de fornecer resultados rápidos.

Tendo em vista os tempos rápidos de renovação no retalho, procure 
fornecedores que possam oferecer soluções fáceis de atualizar, de modo a que 
uma exposição de nova temporada não exija arrancar e substituir.

PASSO 4: Escolher um fornecedor de longo prazo

Procure um fornecedor que ofereça soluções duradouras, que possam evoluir 
ao longo do tempo e que trabalhem consigo para definir e fornecer uma 
solução que responda especificamente às necessidades da sua empresa, agora 
e no futuro. Procure experiência e fiabilidade ao longo do tempo para garantir 
que a solução escolhida cumpra bem a longo prazo. 

PASSO 5: Torne-se inteligente com tecnologias inteligentes

Não corra para engenhocas sem um impulsionador de negócios em 
mente. Os primeiros passo experimentais, mas eficazes, nas tecnologias 
inteligentes incluem detetores de ocupação em áreas que não são de clientes, 
determinando a necessidade de dar prioridade  a recursos ou a calibração 
móvel de iluminação para saúde e segurança.

PASSO 6: Considere iluminação de emergência

Seja realizando uma reforma completa ou apenas melhorando certos 
elementos, manter o ritmo com os mais recentes padrões de iluminação de 
emergência é fundamental. 

A iluminação de emergência é ativada quando a iluminação normal falha 
devido a uma falta de energia. Garante que as pessoas possam deixar o prédio 
em segurança e com orientação suficiente por rotas de fuga seguras, locais de 
equipamentos de emergência fáceis de identificar, serviços de emergência com 
iluminação adequada para realizar tarefas e operações críticas de segurança 
que podem ser continuadas ou desligadas de forma adequada. 
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Encontrar o orçamento

Adote uma abordagem mais 
inovadora ao financiamento

Embora haja o reconhecimento de que sistemas mais 
eficientes de iluminação e de iluminação de emergência, 
incluindo LED e controlos inteligentes, podem ter um 
efeito positivo na redução de custos operacionais, há ao 
mesmo tempo considerações financeiras em termos de 
financiamento desse investimento e da velocidade do 
retorno do capital investido.

Procure um fornecedor que tenha flexibilidade 
para adotar uma abordagem mais inovadora ao 
financiamento, para responder às suas necessidades 
orçamentais. Uma dessas maneiras, que está a ser 
cada vez mais usada em muitos aspetos das operações 
das empresas, é transformar o investimento, passando 
despesa de capital (CAPEX) para operacional (OPEX). 
Isso elimina a necessidade de capital inicial, mas 
permite que as organizações reduzam os custos 
de energia, melhorem a eficiência operacional e 
cumpram as medidas de sustentabilidade, protegendo, 
ao mesmo tempo, o capital circulante. Estima-se 
que 50% da iluminação seja altamente ineficiente, 
havendo, portanto, uma clara oportunidade, bem 
como uma necessidade financeira, de que as empresas 
atuais reduzam a quantidade de energia que as suas 
instalações consomem, 
revendo a sua iluminação e iluminação de emergência. 

A indústria da iluminação ouviu as preocupações 
das empresas e desenvolveu soluções flexíveis para 
financiar novas soluções de iluminação que dispersam 
o custo de um modo gerível, distribuem as economias 
de forma equitativa e, em alguns casos, oferecem 
acordos de prazo mais longo baseados em serviços.

Reembolso fácil

Um contrato simples de aluguer baseado em compra 
é uma boa maneira de distribuir o pagamento de 
uma atualização de iluminação sem a necessidade 
de desembolso de capital. Pagamentos mensais 
acessíveis   são previsíveis, ao mesmo tempo que não 
há despesas de capital nem custos iniciais, permitindo 
que as empresas usem o capital circulante noutras 
atividades, melhorando ao mesmo tempo a eficiência 
do seu consumo de energia. Os benefícios da redução 
do consumo de energia e da economia de eficiência, 
como a manutenção reduzida e uma taxa de falha 
de luminárias menor, são imediatamente percebidos 
usando este tipo de acordo.

Partilha de economias

Uma opção financeira mais aprofundada que garanta 
a poupança e partilhe quaisquer benefícios entre a 
empresa de iluminação e o cliente é uma solução de 
partilha de economias. Ainda com base em OPEX, 
tende a ser adequada para projetos acima de 100 000 
euros e é uma parceria em que qualquer economia que 
seja feita através de iluminação melhorada é partilhada 
50/50 entre o fornecedor de iluminação e o cliente. Isto 
oferece um perfil de risco mais baixo a uma empresa, 
incentivando efetivamente a empresa de iluminação 
a obter ganhos de eficiência por meio de sistemas 
melhorados de iluminação e iluminação de emergência. 
Se escolher uma opção de partilha de poupança, deve 
estar disponível uma garantia de que se o projeto resultar 
em prejuízo, a empresa de iluminação pagará a diferença.
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"A iluminação como serviço"

Uma abordagem mais inovadora e de longo prazo 
para organizações maiores, que está a tornar-se cada 
vez mais popular enquanto as tendências para o 
outsourcing permanecem fortes, é a atualização da 
infraestrutura de iluminação usando um contrato de 
nível de serviço. Apropriado para projetos de mais de 
meio milhão de euros, um contrato de prestação de 
serviços tem o benefício de oferecer custos operacionais 
conhecidos durante o prazo do contrato especificado. 
A iluminação como serviço externaliza efetivamente 
o abastecimento, instalação, gestão e colocação em 
funcionamento da infraestrutura de iluminação e de 

iluminação de emergência para um pagamento mensal 
fixo. Este reembolso é geralmente menor do que a 
conta de iluminação atual de uma organização e tem os 
benefícios adicionais de entrega de atualizações durante 
todo o contrato e sem custos de manutenção ad hoc. 
Os contratos podem durar até vinte anos e, dependendo 
do tamanho das empresas e da duração do contrato, 
há uma oportunidade para economias significativas de 
energia, acima de 50%, tanto durante o prazo financeiro 
como depois dele.
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Procure um fornecedor 
que tenha flexibilidade 
para adotar uma 
abordagem mais 
inovadora ao 
financiamento
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