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A Navigant Research classifica a Signify como líder global em iluminação de rua inteligente  
 

 Signify classificada como líder com a melhor pontuação no novo relatório  

 A Navigant Research estima que a receita anual proveniente da iluminação de rua inteligente 
cresça para cerca de 8,3 mil milhões de dólares a nível global até 2027 

 
Eindhoven, Holanda – A empresa de análise de setores de mercado Navigant Research emitiu um 
relatório intitulado "Navigant Research Leaderboard: Smart Street Lighting", no qual a Signify 
(Euronext: LIGHT), a empresa líder mundial em iluminação, é classificada como líder global em 
iluminação de rua inteligente.  

 

Fonte: Navigant Research 

A Navigant Research define a iluminação de rua inteligente como "um termo global que designa a 
utilização de tecnologias avançadas destinadas a proporcionar o funcionamento, a monitorização e a 



 

gestão eficientes da iluminação de rua no âmbito de uma estratégia de cidade inteligente". A 
iluminação de rua inteligente é possível graças à utilização de uma vasta gama de tecnologias, 
incluindo sensores, nós de controlo, gateways, câmaras, comunicações sem fios e análise de dados. 

O relatório Smart Street Lighting Leaderboard da Navigant avalia 14 fornecedores de iluminação de 
rua conectada a nível global, com base em critérios como estratégia go-to-market, parceiros, 
estratégia de produto, alcance geográfico, presença no mercado, vendas, marketing e distribuição, 
características e portefólio de produtos, integração de produtos e perseverança. A Signify está 
classificada como líder de mercado nas áreas de Estratégia e Execução.  

A Navigant Research estima que o mercado global de iluminação de rua inteligente atinja o valor de 
837,4 milhões de dólares em 2018. Espera-se um crescimento da receita anual proveniente da área 
de iluminação de rua inteligente para cerca de 8,3 mil milhões de dólares a nível global até 2027, 
representando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 28,9%. 

A Signify foi classificada de forma bastante positiva em todos os critérios relacionados com a 
iluminação de rua inteligente. De acordo com o relatório, "os antecedentes históricos da Signify 
enquanto empresa de iluminação que oferece sistemas completos, dá-lhe vantagem sobre a maioria 
dos seus concorrentes". É igualmente mencionado o sucesso do sistema de iluminação de rua ligado 
a LED e ao software de gestão Interact City da empresa, o qual foi implementado em mais de 1.000 
projetos em 37 países. 

O relatório aponta ainda a liderança da Signify em tecnologias de iluminação inteligente e sublinha a 
posição desta enquanto empresa de iluminação de referência para a Internet das Coisas. É possível 
transferir gratuitamente uma síntese do relatório. 

 
Signify é o novo nome da empresa Philips Lighting desde 16 de maio de 2018. A designação legal será 
alterada para Signify em Portugal no início de 2019.  
 
 
Para mais informações, contacte: 
 
Signify Communications Portugal ad Spain 
Jordi Manrique 

Tel: +34 672 221 958 

 

Sobre a Signify 
A Signify (Euronext: LIGHT) é líder mundial em iluminação para profissionais e para consumo, e 
iluminação para a Internet das Coisas. Os nossos produtos Philips, os sistemas de iluminação 
conectados Interact e serviços habilitados por dados, fornecem valor para os negócios e transformam 
a vida nas casas, edifícios e espaços públicos. Com vendas de 7.000 milhões de euros em 2017, temos 
cerca de 32.000 colaboradores em mais de 70 países, – desenvolver o extraordinário potencial da luz 
para tornar as vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Para mais notícias sobre a Signify aceda ao 
Newsroom, Twitter e LinkedIn. A informação relativa a investidores pode ser encontrada na página 
de Investor Relations. 

https://www.interact-lighting.com/en/what-is-possible/interact-city
https://www.navigantresearch.com/research/navigant-research-leaderboard-smart-street-lighting
https://www.signify.com/pt-pt
http://www.lighting.philips.pt/habitacao
https://www.interact-lighting.com/en
http://www.signify.com/news
http://www.twitter.com/Signify_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/admin/updates/
http://www.signify.com/investors
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