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Nome da empresa: 
Itaim Iluminação

Data de fundação:
23 de março de 1965

Fundador e presidente:
Kyozo Abe

Diretoria:
Seiji Abe, Mário Oshima e Regina Abe

Número de funcionários:
280

Faturamento médio nos últimos cinco anos:
Não divulgado

Endereço:
Av. Hélio Ossamu Daikuara, 3.177 

 Jardim Vista Alegre – Embu das Artes – SP

Site:
www.itaimiluminacao.com.br

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

Itaim Iluminação – 50 anos

INSPIRADA NO SUCESSO DA SEÇÃO PERFIL ESCRITÓRIOS, QUE HÁ MAIS DE QUATRO ANOS TRAZ UM RAIO-X DOS PRINCIPAIS ESCRITÓRIOS  
de lighting  design do Brasil, a revista Lume Arquitetura inaugura uma nova seção: Perfil Empresas, que traça um perfil de empresas 

brasileiras do setor de iluminação que completam aniversário comemorativo (5, 10, 15, 20 anos, e assim por diante).

 A empresa que inaugura esta nova seção é a Itaim Iluminação, fundada em 1965 por Kyozo Abe, em uma garagem, e que em 

2015 completa 50 anos como uma das mais importantes do setor no país, com 280 funcionários em uma planta de 30 mil metros 

quadrados.

Principais áreas de atuação
A Itaim Iluminação está focada nos mais diversos seg-

mentos, tais como: varejo, hospitais, shoppings, indústrias, 

edifícios corporativos, aeroportos, metrôs, supermercados, 

escolas, universidades, entre outros.

Entidades de classe que participa
A empresa é associada à AsBai (Associação Brasileira de 

Arquitetos de Iluminação), Abilux (Associação Brasileira da 

Indústria de Iluminação) e Abiesv (Associação Brasileira da 

Indústria de Equipamentos e Serviços para o Varejo).

Especialidades
A Itaim Iluminação possui um portfólio de produtos para 

atender aos clientes nos mais variados tipos de aplicação. 

Sempre atualizada com as tendências e necessidades do 

mercado, a empresa possui soluções em LED, sistemas de 

automação e desenvolvimento de produtos personalizados.

Prêmios recebidos
A Itaim Iluminação já recebeu seis troféus do Prêmio 

Abilux Design de Luminárias. Em 2010, ficou em 1º lugar na 

categoria Comercial para bancos, escritórios, etc., com a 

luminária Galáxia; também em 1º lugar na categoria Comer-

cial para lojas, shoppings, etc., com a luminária Galáxia; e na 

2ª posição na categoria Industrial, com a luminária 4031. Em 

2012, chegou ao topo do pódio na categoria Comercial para 

bancos, escritórios, etc., com a luminária D’Art e na 2ª colo-

cação da categoria Residencial para parede com a arandela 

Kube. Em 2014, ficou na 2ª posição da categoria Comercial 

com o sistema de iluminação Mosaico.

A empresa também já conquistou o IF Product Design 

Award em duas oportunidades: em 2012, com a luminária 

D’Art, e em 2014, com o Sistema de Microtrilho. Também 

conquistou o Red Dot Design Award duas vezes: em 2012, 

com o Sistema de Microtrilho e, em 2014, com a luminária 

Thera. Conquistou ainda o Bronze do Prêmio Senai-SP 

Excellence Design com a luminária Cristal RGB, em 2010.

A empresa possui departamento de projetos? Como funciona?
O Departamento de Projeto é formado por uma equipe 

de arquitetos e engenheiros que tem como função princi-

pal dar suporte aos clientes da empresa em soluções que 

vão desde a utilização de sistemas com tecnologias con-

vencionais até sistemas que utilizam LED e automação.

Devido ao acesso que a Itaim tem às pesquisas sobre 

novas tecnologias, componentes, normas, aplicações, 

produtos, a empresa transmite estas novidades aos 

lighting designers ou profissionais não especializados 

em iluminação, sempre apresentando as tendências de 

mercado e buscando as melhores soluções. 

Principais projetos executados recentemente
Centro de Pesquisa Global da GE, na Ilha do Bom 

Jesus – Fundão, Rio de Janeiro, com projeto do escritório 

Foco Luz & Desenho; e Cidade Administrativa Presidente 

Tancredo Neves, em Belo Horizonte (MG), com projeto do 

escritório Peter Gasper & Associados. Além de Edifício JK 

16; Torre Matarazzo e Rochaverá Corporate Towers, todos 

na capital paulista; e Ventura Corporate Towers, no Rio de 

Janeiro.

Fábrica da Itaim, Embu das Artes (SP).1
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Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, Belo Horizonte (MG).3

Laboratório fotométrico, Embu das Artes (SP).2
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Projetos em execução
Prefere não divulgar.

Uma história na sua história de 50 anos
 Mário Oshima, diretor comercial da empresa 

desde 1967, contou que a primeira grande obra 

para qual tentaram fornecer luminárias foi o prédio 

do Fórum João Mendes. O engenheiro queria 

conhecer as instalações da empresa, mas ele e o 

fundador Kyozo Abe ainda trabalhavam em uma 

garagem, sem recepção, com uma mesa no fundo, 

duas poltronas de uma Kombi e um telefone preto, 

antigo. “Nem café eu tinha para oferecer, então o 

levei a padaria em frente à garagem. Evidentemen-

te, ele não comprou da gente”, divertiu-se Mário.

Atua em outro segmento? Qual?
Não

Possui showroom e/ou laboratórios?
 O laboratório da Itaim Iluminação possui uma 

completa infraestrutura com equipamentos que 

realizam ensaios eletromecânicos, térmicos e fo-

tométricos, garantindo assim a confiabilidade dos 

dados técnicos de seus produtos.

 A empresa dispõe também de um showroom 

e de uma área de treinamento, possibilitando aos 

seus clientes e colaboradores visualizarem os 

produtos aplicados e o aprendizado constante.

Como está inserido no mercado de iluminação?
 A confiabilidade é a marca mais importante da 

Itaim Iluminação durante seus 50 anos. A empre-

sa sempre prezou pela qualidade e facilidade de 

instalação de seus produtos e não somente em 

atender a parte técnica e estética. Sua principal 

característica é pensar na satisfação do cliente.

Avaliação do mercado de iluminação
 O mercado está passando por uma gran-

de transformação com o avanço dos LEDs e as 

empresas estão aprendendo a trabalhar com esta 

nova tecnologia, que exige uma velocidade muito 

grande e o verdadeiro conhecimento sobre a luz. 

O mercado também está sedento por informação 

e a Itaim Iluminação está fornecendo treinamentos 

para seus clientes não caírem em armadilhas com 

produtos de má qualidade.

PRODUTOS CARROS-CHEFE

Ilíada

Tipo: 
Spot LED
Potência: 
25W
Temperatura de cor: 
3000K
Detalhe: 
Três tamanhos (P, M e G) e ângulo de 40º e 10º

Órbita

Tipo: 
Arandela ou sobrepor LED

Potência: 
9W

Temperatura de cor: 
3000K

Detalhe: 
Cria um anel de luz

Sunset

Tipo: 
Arandela LED
Potência: 
9W
Temperatura de cor: 
3000K
Detalhe: 
Foco orientável


