
Valor investimento 
e regras gerais

Vigência Dez-2018 a Set-2019



• Ser FABRICANTE nacional de produtos e equipamentos de iluminação (luminárias, 
componentes e partes para luminárias, nichos especializados);

• Apresentar documentos comprobatórios da empresa (cartão de CNPJ, contrato social, 
catálogo PDF) – não será necessário para associados ABILUX;

• Concordância com as regras e condições gerais expressas no Termo de Adesão do 
Projeto, assinatura e envio via original do Termo;

• Preenchimento do questionário on-line – enquadramento na segmentação de 
maturidade exportadora;

Investimento Mensal:

• Pagamento Mensalidade Associativa Lux Brasil – enquadramento no valor de 
investimento de acordo com a maturidade exportadora da empresa, consulte tabela a 
seguir;

Associados da ABILUX – obtém desconto na mensalidade associativa Lux Brasil

• Permanência mínima de 06 meses no projeto

• Valores estabelecidos em 2018 e sujeitos à alterações previamente comunicadas

Como 
Participar



Valor Investimento Mensal por Maturidade exportadora

Estágio 1

Não exportador

Estágio 2 

Não exportador 
com plano de 
exportação

Estágio 3

Exportador 
Iniciante

Até USD 
5.000/ano

Estágio 4

Exportador 
Intermediário

Entre  USD 5.000 
e USD 

50.000/ano

Estágio 5

Exportador
Experiente

Entre USD 
50.000 e USD 

350.000/a

Estágio 6

Empresa 

Internacionalizada

Acima de

USD 350.000/ano

C o m p l e x i d a d e  d a s  a ç õ e s  /  r e c u r s o s

Eventos internacionais +Apoio Individualizado  

Alavancagem das exportações  - eventos internacionais

Projetos Compradores

Estruturação interna/Capacitações

Associado 
Abilux

100,00 150,00 350,00 450,00 550,00 650,00

Não 
Associado

200,00 250,00 550,00 650,00 750,00 850,00



• Ações do Projeto são na maioria sem custo de participação, exceto feiras 

internacionais, que em alguns casos, a despesa com montagem do estande 

poderão correr por conta da empresa;

• Preenchimento do perfil da empresa no questionário on-line de maturidade é 

obrigatório logo após o envio do termo de adesão;

• O envio dos comprovantes de contrapartida financeira é obrigatório (sempre 

que a ação implicar em contrapartida = investimento da empresa com 

passagem, hospedagem, envio de amostras, alimentação e transporte e etc

decorrentes de participação nas ações no exterior)

• Preenchimento do formulário de avaliação das ações é obrigatório após a 

participação nas ações para posterior monitoramento de resultados e 

avaliação da satisfação das empresas

Regras 
Gerais



Gerente de Projeto

+55 11 3251 2744

www.luxbrasil.net

www.abilux.com.br


