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A produção de lâmpadas incandescentes deve desaparecer em breve no Brasil e carregar, a 
reboque, grandes indústrias que hoje operam aqui com o produto. A substituição será pelas 
lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas (CFL, em inglês) - que consomem muito menos 
energia do que a concorrente -, hoje quase que totalmente importada da China. Grandes 
indústrias multinacionais que hoje fabricam a incandescente no Brasil seguem tendência 
internacional e não se sentem competitivas para disputar com a China o mercado interno 
brasileiro.  
 
O abandono do negócio no País já começou. Quinta-feira, a divisão de iluminação da GE 
anunciou que demitiu os 900 funcionários de sua fábrica de lâmpadas do Rio de Janeiro e 
fechou as portas, exatamente pela tendência de substituição das tecnologias que ocorre no 
mundo inteiro. "O mercado está demandando lâmpadas mais eficientes e a GE identificou 
excesso de produção das incandescentes no mundo" afirma o gerente-geral da GE Brasil 
Iluminação, Valter Moreira. Segundo ele, a decisão é estratégica do grupo e foi tomada em 
todo o mundo. 
 
Saindo a GE, ficam ainda três unidades de grandes multinacionais: a Osram, do grupo alemão 
Siemens, Sylvania, que em 2007 se uniu com o grupo indiano Havells e a holandesa Philips. 
Mas especialistas do mercado garantem que essas empresas não devem passar a produzir a 
CFL no Brasil.  
 
A produção no Brasil das lâmpadas CFL é, no momento, inviável. Isso porque a produção 
doméstica não conseguiria competir com a China, cujo mercado conta com 2.100 produtores 
de lâmpadas de gigantes a minúsculos. "A proximidade com as matérias-primas e o custo de 
mão-de-obra são dois fatores que deixam a China extremamente competitiva no segmento", 
afirma o vice-presidente da divisão de iluminação da Philips Brasil, Yoon Kim, ele próprio 
descendente de chinês. De acordo com o executivo, a Philips já avaliou a possibilidade de 
trazer a produção da CFL para o Brasil, "mas nenhuma decisão foi tomada nesse sentido". 
 
 Para Kim, a substituição da lâmpada incandescente é uma ação muito favorável, "mas o 
consumidor precisa enxergar o custo-benefício". Caso as fluorescentes compactas realmente 
conquistem mais espaço, a produção em território nacional pode se tornar mais viável.  
 
A Sylvania também não vê compensação para iniciar a produção desse segmento no País. "No 
setor de iluminação os chineses estão muito presentes. Para se pensar em uma fabricação 
nacional é necessário ter um grande volume de produção e ainda ter um custo competitivo", 
afirma o gerente de produtos da Sylvania, Eduardo Leonelo. 
 
De acordo com Leonelo, todos os produtos economizadores de energia estão ganhando mais 
espaço no mercado. "O aumento de consumo interno pode justificar a produção desse produto 
internamente", afirma. A presença da Sylvania na China, é, para o executivo, a forma 
encontrada pela empresa de estar nesse segmento no mercado, já que todos os concorrentes 
fabricam no país.  
 
Crescimento  
 
A demanda por lâmpadas fluorescentes cresceu muito desde a crise energética e do apagão 
em 1999. De acordo com a Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação 
(Abilumi), a demanda brasileira pelas lâmpadas fluorescentes compactas cresceu, nos últimos 
cinco anos, cerca de 20% por ano. "A necessidade por um uso mais racional de recursos 
tomou um corpo muito grande", afirma o presidente da Abilumi, Alexandre Cricci. Das cerca de 
80 milhões de lâmpadas fluorescentes importadas (não só as compactas), 72% é produzida na 
China. 
 
Apesar da previsão da extinção das lâmpadas incandescentes, elas ainda mantêm o reinado no 
Brasil, representando aproximadamente 37,1 % das lâmpadas dos domicílios brasileiros. A 



produção nacional, constituída basicamente pelas incandescentes e também pelas 
fluorescentes tubulares, não é aberta, já que o mercado é dominado por um restrito números 
de empresas. "A gente supõe que a maioria dos produtos no mercado interno seja importada, 
mas não sabemos o quanto, pois não temos acesso à produção nacional", afirma Cricci. 
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