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Nome da empresa: 
Máximo Iluminação

Data de fundação:
12 de fevereiro de 2001

Fundador:
Rogerio Vascon Maximo

Diretor:
Rogerio Vascon Maximo

Número de funcionários:
20 funcionários mais o corpo diretivo 

Faturamento médio nos últimos cinco anos:
Não divulgado

Endereço:
Rua Amaro Antônio Rosa, 150 – 

Vila das Belezas – São Paulo – SP

Site:
www.maximoiluminacao.com.br

p e r f i l    e m p r e s a s

Máximo Iluminação – 15 anos

ConheCida no merCado de iluminação pelos produtos destinados a áreas externas Como faChadas, jardins e pisCinas,
a Máximo Iluminação completa 15 anos. Após alguns percalços naturais encontrados no início do caminho, a empresa amadureceu, 

se consolidou, e hoje é uma das referências no segmento. A Máximo disponibiliza showroom em grandes varejistas espalhados pelo 

país e através de seu departamento técnico também desenvolve produtos específicos conforme a necessidade de cada cliente.  

Visando melhor comodidade e pensando em benefícios para a empresa, a Máximo investiu – em 2015 – num galpão de 600 

metros quadrados para armazenamento de seus produtos.

Principais áreas de atuação
Produtos para especificadores e lojistas que trabalhem 

com artigos de iluminação.

Entidades de classe que participa
Por avaliar que a empresa no momento não disponibiliza 

de tempo para acompanhar e participar efetivamente de 

alguma associação, Rogerio prefere ficar isento e aguardar a 

ocasião oportuna.

Especialidades
O foco de atuação da Máximo é produtos para iluminação 

com LEDs para áreas externas como fachadas, jardins, 

piscinas, entre outros.

A empresa possui departamento de projetos? 
Como funciona? 

Apesar de não possuir especificamente um departamento 

de projetos, quando alguns parceiros solicitam informações 

técnicas, os profissionais internos da Máximo Iluminação 

fornecem dicas de solução adequada para auxiliar no trabalho 

em questão.

Entretanto, a empresa conta com um departamento 

para desenvolvimento de produtos, onde o cliente tem a 

possibilidade de ajustar a peça de acordo com a sua real 

necessidade. Tendo inclusive um case interessante que foi a 

solicitação, por parte de determinado cliente, de um LED na 

cor açaí, por ele ter um estabelecimento que comercializava 

Academia Club 17, em Recife (PE).

Condomínio Pedra Branca, em Palhoça (SC).

Condomínio La Place, em Curitiba (PR).
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produtos com a fruta. A ideia do comerciante foi a de customizar o 

ambiente utilizando o auxílio da iluminação.

A empresa conta com alguma parceria exclusiva na China para o 
desenvolvimento de seus produtos?

Atualmente, a Máximo tem contrato com uma empresa parceira 

da China que provou sua qualidade, competência e respeito aos 

prazos estabelecidos. Apesar de ter o molde próprio, a parceria é 

muito importante, pois os chineses hoje possuem componentes 

respeitáveis no mercado e contam com uma expertise que auxilia 

na produção das luminárias brasileiras. Rogerio afirma estar 

muito satisfeito com essa parceria e espera poder aperfeiçoá-la 

gradativamente para garantir produtos cada vez melhores aos 

clientes. 

Principais projetos executados recentemente
Academia Club 17, em Recife (PE); condomínio Pedra Branca, em 

Palhoça (SC); e condomínio La Place, em Curitiba (PR).

Projetos em execução
 Catedral de Tubarão (SC). Por trabalhar com muitos 

revendedores, Rogerio afirma ser difícil localizar projetos que estão 

sendo desenvolvidos com produtos da empresa.

Uma história na sua história de 20 anos 

Ter conseguido realizar a transição da linha convencional para 

o LED e ter todos esses produtos injetados, atingindo o mais alto 
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Avaliação do mercado de iluminação
Por conta do ano difícil que o país 

viveu em 2015, a empresa acredita que o 

mercado de iluminação ficou bem retraído 

e os clientes acabaram buscando produtos 

de boa qualidade, mas com preço inferior. 

Sendo assim, a Máximo Iluminação buscou 

atender as exigências do mercado sem 

deixar cair a qualidade das suas peças.

nível de qualidade de acabamento, foi 

uma grande conquista para a empresa. De 

acordo com o diretor, tudo isso tem um valor 

muito significativo, pois a Máximo Iluminação 

sempre acreditou e apostou no LED desde 

o início, como, por exemplo, quando expôs 

produtos com a tecnologia ainda durante a 

Expolux 2004. 

 

Atua em outro segmento? Qual?
Não.

Possui showroom e/ou laboratório?
A empresa disponibiliza showrooms nos 

principais lojistas de iluminação em todo o 

país.

Como está inserida no mercado de iluminação
Como referência no mercado nacional 

de iluminação para áreas externas com 

produtos destinados a fachadas, jardins e 

piscinas. A empresa também é reconhecida 

pela qualidade do acabamento, pelos preços 

acessíveis e por ter um prazo de entrega que 

respeita as necessidades do cliente. 

Equipe Máximo Iluminação.

PRODUTOS CARROS-CHEFE

Embutido de solo LED

Tipo: Linha Pérola
Potência: 5W
Temperaturas de cor: 2700K e 5000K
Detalhe: Facho de luz de 22º

Projetor LED

Tipo: Linha Pérola
Potência: 5W
Temperaturas de cor: 2700K e 5000K
Detalhe: Vida útil de 30 mil horas

Espeto em LED

Tipo: Linha Pérola
Potência: 5W
Temperaturas de cor: 2700K e 5000K
Detalhe: Alcance da luz de seis metros


