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Biel Light+Building
Empresas argentinas conseguem superar a 

crise e apresentam bons estandes ao público
Por Rodrigo Casarin

 A 11ª EDIÇÃO DA BIEL LIGHT+BUILDING ACONTECEU NA 
La Rural Predio Ferial, na cidade de Buenos Aires, capital da 

Argentina, entre os dias 3 e 7 de novembro de 2009. Em um 

ano cuja economia do nosso país vizinho atravessou momentos 

bastante conturbados, a feira, que ocupou um espaço de 35 

mil metros quadrados, contou com 307 empresas argentinas e 

corporações de diversos outros países, como Brasil, Alemanha, 

China e Estados Unidos, que apresentaram a um público total 

de 32800 pessoas – divididas entre profissionais, comerciantes, 

empresários de diversos cantos do mundo e estudantes, muitos 

estudantes – uma exposição de qualidade, ainda que sem tan-

tas novidades, ao menos quanto à iluminação. 

 A feira foi organizada em parceria pela Messe Frankfurt 

e a Cadieel (Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, 

Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, 

Informática y Control Automático). Por parte da organização, 

era perceptível a sensação de que conseguiram superar a 

má fase econômica. “A Argentina passou por um ano muito 

difícil, o que gerou incerteza com relação à feira. Nossa 

preocupação só diminuiu quando terminamos de montar 

todos os estandes e vimos seu alto nível. Os expositores 

aprenderam a trabalhar melhor com a crise e aproveita-

ram a oportunidade para aparecer com suas novidades”, 

avaliou Fabián Natalini, gerente de projetos da Indexport, 

subsidiária argentina da Messe Frankfurt. Quem também 

fez coro nesse sentido foi Iris Jeglitza-Moshage, vice-

presidente de feiras técnicas da Messe Frankfurt. “Nesta 

situação econômica, a feira se tornou mais importante, 

por oferecer uma oportunidade de trocar informações e 

garantir futuros êxitos comerciais“.

 Com mais de 70 empresas, divididas entre fabri-

cantes e importadoras, o setor de iluminação contou 

com nomes fortes do setor na Argentina, como Giller, 

Lucciola e Ronda Iluminação. “Nos parece que este ano 

a qualidade dos expositores cresceu bastante, assim 

como a qualidade dos visitantes. Fizemos muitos bons 

contatos do gente do exterior”, declarou Sergio Mainieri, 

diretor comercial da Fass Yakol. Os expositores apresen-

taram luminárias decorativas e técnicas destinadas às 

mais diversas aplicações, como em residências e vias 

públicas. Acompanhando a tendência mundial, os LEDs 

estiveram presentes em uma grande quantidade de 

produtos. Além disso, como também já vem acontecen-

do em outras feiras pelo mundo, expositores chineses 

ocuparam uma parte significativa do pavilhão de exposi-

ções. 

 A Biel Light+Building também contou com eventos 

paralelos, como a 2ª Rodada de Negócios Internacio-

nais da Indústria Elétrica, Eletrônica e Luminotécnica, o 

Terceiro Concurso Técnico – Científico Internacional, a 

Conferência dos Expositores e a entrega do Prêmio ELI 

de iluminação eficiente (veja box). Além disso, também 

aconteceu o 11º Congresso Técnico Internacional para a 

Indústria Elétrica, Eletrônica e Luminotécnica, que, com 

relação à iluminação, discutiu a experiência internacional 

de lighting designers, a relação entre LEDs e eficiência 

energética, os projetos de iluminação de basílicas e mu-

seus, a influência da luz nas pessoas e o conforto visual. 

 A data para a próxima edição da BIEL 

Light+Building já foi divulgada. A feira acontecerá entre 

os dias 8 e 12 de novembro de 2011, na mesma La 

Rural Prédio Ferial, em Buenos Aires.  

Prêmio de Iluminação Eficiente – ELI 2009

 No dia 5 de novembro, em meio a Biel Light+Building, foram entregues os prêmios do 4º 

Concurso de Iluminação Eficiente – Prêmio ELI (Efficient Lighting Iniciative), que busca reconhecer 

instalações e projetos de iluminação de alta eficiência energética. O objetivo do evento é despertar 

a consciência para os benefícios ambientais e econômicos que uma iluminação eficiente pode 

gerar, além de promover a utilização de equipamentos que contribuem para esse objetivo. Os 

trabalhos foram avaliados por uma comissão com representantes de diversas empresas, profis-

sionais e acadêmicos do setor.

 Na categoria Obras e Instalações, o 1º e o 2º lugar ficaram com Edgardo Boqué e Fernando 

Carlos Pons pelos projetos de iluminação do espaço comercial da Cabildo Design, em Buenos 

Aires e da farmácia i Pharm Nordelta. Na mesma categoria, o 

Estudio Pablo Pizarro recebeu uma menção honrosa 

pelo projeto desenvolvido nas oficinas Repsol YPF, 

tal qual o Estudio Rosellini Arquitectura, pela arquitetura de interior do mesmo local. Já a categoria Projetos 

premiou os lighting designers Fernando Piedrabuena, Elena Goldin e Romina Pereira, pelo projeto lumino-

técnico do Fideicomiso Madero 1 (foto à esquerda). Além disso, o júri reconheceu outros 15 trabalhos que 

cumpriram os requisitos exigidos com o Certificado de Iluminación Eficiente Premio ELI 2009.

Light+Building 2010

 A Messe Frankfurt aproveitou a feira argentina para, no dia 4 de novembro, divulgar a edição de 2010 da Light+Building, principal feira 

internacional do mercado de iluminação, realizada a cada dois anos na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Para tal, a vice-presidente de Feiras 

Técnicas da Messe Frankfurt Iris Jeglitza-Moshage (à esquerda na foto, ao lado de Fernando 

Gorbarán e Alexandra Pacheco, da Indexport) esteve presente na palestra de promoção da 

exposição, que acontecerá entre os dias 11 e 16 de abril, e divulgou que o tema principal da 

feira será a eficiência energética.

 Para a edição de 2010 da Light+Building são esperados 2200 expositores – distribuídos 

em uma área de 240 mil metros quadrados – e mais de 160 mil visitantes. Novidades do setor 

luminotécnico serão apresentadas, como futuras alternativas que atenuem o consumo ener-

gético. Além disso, a feira também contará com fóruns, que visam promover o conhecimento, 

ideias e debates de diversos setores da construção civil.

Os vencedores do prêmio ELI 2009.


