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Hoje em dia a maioria das 
áreas de negócio vive uma 
realidade de concorrência 
feroz. Isto faz com que 
as marcas tenham que 
conquistar os seus clientes 
através das mais variadas 
e inovadoras ferramentas 
de marketing. Além disso, 
os consumidores são cada 
vez mais descritivos e 
exigentes, procurando uma 
maior oferta e experiências 
novas. No seguimento 
desta “nova” realidade e 
aliado às boas práticas de 
iluminação apoiadas pelo 
CPI – Centro Português de 
Iluminação foi feita uma 
análise sobre iluminação em 
supermercados com o intuito 
de formar e dar a conhecer o 
que o CPI considera serem as 
linhas fundamentais para um 
bom projeto de iluminação. 

Para o utilizador não é apenas o preço ou a 
qualidade que influenciam a decisão de com-
pra. A imagem e o estilo são também muito 
importantes, e as lojas procuram ser mais 
criativas e atrativas em todas as vertentes. Os 
elementos-chave são os produtos, o cenário 
e a luz. A iluminação, desde a montra até ao 
ambiente interior do espaço comercial, é um 

destes fatores e pode em muito favorecer ou 
não a entrada, permanência e retorno a uma 
loja bem como uma tomada de decisão. O 
cliente deve sentir-se estimulado e não sentir 
que está apenas a fazer mais uma compra. 
Para isso, uma boa iluminação, através do 
brilho, cor, intensidade e contraste, pode criar 
os mais diversos ambientes e temas, trans-
mitindo assim mais emoções.

O objetivo da iluminação não é apenas 
iluminar um espaço, mas também criar uma 
imagem, destacando elementos marcantes 
e caraterizadores, indicando e apresentando 
os produtos com a melhor perspetiva. Criar 
uma ligação entre os produtos e influenciar a 
intenção de compra. 

A iluminação é uma das melhores formas 
de focar a atenção dos consumidores e con-
ferir estrutura e orientação, pois a nossa visão 
tem tendência a seguir a luz. A iluminação de 
determinados produtos com a luz certa pode 
revelar as suas cores originais tornando-os 
mais apetecíveis e dar-lhes uma aparência 
natural evitando que fiquem descoloridos. 

Luminárias com fontes de luz cujo IRC 
(Índice de Reprodução Cromática) seja ele-
vado devem ser as escolhidas e, consoante o 
tipo e a palete do produto, também a distri-
buição, o controlo de brilho e a temperatura 
de cor devem ser pensados. Deve ser tida 
sempre em conta a existência de várias tona-
lidades de branco e que uma boa iluminação 
permite tirar o melhor partido do que é ofere-
cido. Tonalidades verdes e azuis, para legu-
mes e frescos, ou douradas, para acentuar a 
frescura dos produtos de padaria, podem ser 
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conseguidas através de filtros de cor, melho-
rando o aspeto do seu produto.

Outra questão a ter em conta, é o calor 
emitido pela luminária e a fonte de luz que uti-
liza. O calor emitido pelas luminárias deve ser 
tido em atenção pois é uma caraterística que 
pode prejudicar os seus artigos, consumindo 
as suas cores e chegando até a degradar os 
seus materiais. 

Em termos gerais os principais objeti-
vos da iluminação num supermercado são 
proporcionar uma iluminação que crie um 
ambiente agradável e que influencie positiva-
mente o consumidor; prever uma iluminação 
uniforme em todas as paredes limítrofes da 
loja de forma a criar uma sensação de espa-
ço amplo e com maior profundidade; provi-
denciar uma iluminação de acentuação em 
determinadas áreas previamente definidas 
pelo decisor e com forte poder atrativo; pro-
porcionar uma boa orientação dentro da loja; 
ser flexível às futuras alterações, motivadas 
por razões de estratégia de marketing ou ou-
tras; garantir uma iluminação vertical na zona 
de prateleiras dos produtos bem balanceada 
com a iluminação horizontal. Para que tal seja 
feito da melhor forma as várias áreas de um 
supermercado devem ser analisadas cuida-
dosamente. Deve ainda ser tido em conta o 
facto de ser um ambiente, que apesar de ser 
essencialmente dirigido ao consumidor, tem 
também trabalhadores a tempo inteiro/par-
cial e que a preocupação com as condições 
de trabalho dos mesmos não deve ser des-
corada.

Uma divisão comum de um espaço-tipo 
será em entrada, corredores, zonas promo-
cionais, painéis publicitários e paredes limí-
trofes, padaria, talho, peixaria, frescos, vinhos, 
zonas de pagamento, armazéns e parques 
de estacionamento. Cada uma destas áreas 
deve ser pensada segundo as linhas orienta-
tivas referidas anteriormente.

Para uma boa prática e utilização da ilu-
minação, estes são os aspetos mais relevan-
tes a ter em consideração, que poderão variar 
ligeiramente de acordo com o conceito ar-
quitetónico de cada espaço, mas nunca des-
respeitando as normas e exigências de cada 
atividade. 
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  Apenas a Back-UPS da APC proporciona proteção da 
alimentação elétrica e economia no consumo de energia.  
A atual Back-UPS com a melhor relação custo-poupança 
 Durante anos confiou na Back-UPSTM da APCTM  by Schneider ElectricTM para proteger o seu 
negócio de tempos de paragem dispendiosos devido a problemas de energia. Atualmente, 
a redesenhada Back-UPS faz ainda mais por si. A sua conceção altamente eficiente reduz 
significativamente a utilização de energia, pelo que começa a poupar dinheiro no momento 
em que a liga à corrente elétrica. Apenas a Back-UPS garante que os seus equipamentos 
eletrónicos continuem a funcionar e o consumo de energia a descer! 

 Características únicas de eficiência energética  
 Tomadas que poupam energia ao interromper automaticamente a alimentação dos 
equipamentos não utilizados quando o seu computador ou periféricos estiverem desligados 
ou em stand-by. A regulação automática da tensão (AVR) ajusta as subtensões e sobretensões 
sem recorrer às baterias. Com o nosso bypass AVR, o transformador apenas funciona quando 
necessário e desativa-se automaticamente quando a energia estiver estável. Além disso, o 
design altamente eficiente da APC reduzem o consumo de energia quando se encontra estável 
e prolonga a autonomia quando se apagam as luzes. Juntas, estas características de poupança 
de energia, eliminam o desperdício de energia, proporcionando uma poupança de cerca de 
35 € por ano. E a gestão das Back-UPS atuais não poderia ser mais fácil graças ao display 
LCD incorporado que fornece a informação de diagnóstico ao alcance dos seus dedos.  

 Segurança de confiança para todas as suas necessidades de negócio 
 A premiada Back-UPS proporciona uma proteção de alimentação fiável para uma variada 
gama de aplicações, de desktops e portáteis a redes com ou sem fios, passando pelo 
armazenamento externo. A redesenhada Back-UPS da APC é a segurança de confiança 
de que você necessita para se manter ligado e a trabalhar, fiavelmente protegido quer 
de uma alimentação elétrica imprevisível, quer de falhas de energia.   

 Visite   www.apc.com/promo    Código-acesso   35670p   
Telefone 800 853 182     Fax 21 850 41 50  

Faça o download de um white paper GRÁTIS 
nos próximos 30 dias e habilite-se a ganhar um iPad mini!
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Mantenha os seus dispositivos eletrónicos 
em cima e o seu consumo de energia em baixo!

Os modelos Back-UPS estão disponíveis com características e capacidade 
de autonomia que melhor se adequam às suas aplicações e muitos modelos 
foram concebidos com características de poupança de energia para redução 
dos custos.

 A Série RS das Back-UPS de alto desempenho 
 As unidades Back-UPS RS de alto desempenho têm características 
de redução de custos e de eficiência energética. As tomadas que poupam 
energia interrompem a alimentação aos dispositivos não utilizados quando 
o seu computador e periféricos estão desligados ou em stand-by, 
eliminando dispendiosos custos de energia.   (BR550GI imagem acima) 

 A energeticamente eficiente BE 700-SP 
 A BE700G está equipada com tomadas que se 
desligam automaticamente, para poupança 
de energia sempre que o dispositivo master 
de encontre desligado ou em repouso.
• 8 tomadas • 405 Watts / 700 VA 
• 80 minutos de autonomia máxima (carga tipica) 
• Proteção de rede, coaxial e linha telefónica 

 O melhor preço BE 550-SP 
 A BE550G usa um design ultraeficiente que consome menos energia 
durante o funcionamento normal do que qualquer outra UPS da sua classe, 
poupando dinheiro na sua fatura de eletricidade. 
• 8 tomadas • 330 Watts / 550 VA 
• 43 minutos de autonomia máxima (carga tipica) 
• Proteção da linha telefónica  

A Proteção da alimentação elétrica agora 
também combate os custos de energia.
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