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Que importância damos
à iluminação dos veículos?
Um estudo da Lumileds e a Fesvial concluiu que as oficinas têm um papel importante 
em informar e ajudar os condutores sobre a iluminação dos seus veículos 
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO

ESTUDO LUMILEDS / PHILIPS / FESVIAL

A Philips, marca que comerciali-
za os produtos de iluminação 
Lumileds, pretendeu averi-
guar qual o nível de conhe-
cimento que os condutores 

têm sobre a iluminação dos veículos como 
elemento de segurança. Para isso, em 
conjunto com a Fesvial, foram inquiri-
dos 600 condutores Espanhóis, através 
de um questionário online, sob o tema 
“Que importância damos à iluminação 
dos veículos?”. O perfil de entrevistado 
foram condutores com idade entre 18 
e 65 anos e o questionário dividiu-se 
em três blocos: iluminação e segurança 
viária, iluminação LED e mudança de 
luzes. “Este estudo pretendeu perceber 
que importância os condutores dão a este 
sistema de condução ativa, de que forma 
as tecnologias podem ajudar a melhorar a 

visibilidade na condução, assim como o 
papel das oficinas em informar e assessorar 
os condutores sobre como melhorar a 
iluminação dos seus veículos, além de 
também informar sobre os benefícios das 
novas formas de iluminação disponíveis 
no mercado”, indicou Cristina Catalá, da 
Fesvial. “O parque automóvel esta a enve-
lhecer e, por isso, pretendemos perceber 
de que forma os condutores estão ou não 
sensibilizados para as várias tecnologias e 
sistemas de iluminação disponíveis atual-
mente, assim como a sua relação com a 
segurança rodoviária. Queríamos obter 
dados objetivos e não basear-nos apenas 
em suposições”, acrescentou Ana Martin, 
da Lumileds, apresentando em seguida os 
vários tipos de tecnologias de iluminação 
que a empresa disponibiliza: “A tecnologia 
de halogéneo, predominante no parque 

automóvel, é a menos eficiente, sendo 
composta por muitos componentes, que 
devem estar a funcionar em pleno, para 
garantir o seu bom funcionamento. Existe 
também a tecnologia Xénon, assim como 
a mais recente, a tecnologia LED, que está 
a entrar em força no mercado. É a mais 
eficiente porque cerca de 90% da energia 
cria luz e apenas uma pequena parte é 
gerada em forma de calor”. Em seguida, 
Ignacio Lijarcio, da Fesvial, apresentou 
os resultados deste estudo, que concluiu 
que existe alguma falta de conhecimento 
e interesse por parte dos condutores sobre 
a tecnologia de iluminação LED, e que 
os mesmos consideram que as oficinas 
e lojas especializadas são o lugar mais 
adequado para obter informação e ajuda 
sobre como melhorar a iluminação dos 
veículos. 
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37.9%
dos condutores apenas verificam as luzes 
do veículo se forem à oficina ou para 
passar na inspeção periódica.

6             10
entrevistados (60,8%) afirma que verifica 
as luzes do seu veículo mais de uma vez 
ao ano, 33,7% verifica uma vez por ano e 
31,4% apenas faz esta verificação quando 
leva o veículo à revisão. A preocupação 
com a iluminação aumenta nos 
proprietários de veículos mais antigos.

em
cada

ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Como avalia a qualidade da 
iluminação do seu veículo?

4,2%

27,6% 

55,6%

12,6%

Deficitária (de noite ou com mau tempo tem pouca visibilidade)

Correta (com mau tempo ou de noite poderia ser melhor)

Adequada (sem problemas de iluminação)

Perfeita (muito melhor que a dos outros veículos)

Intensidade e alcance da iluminação

Duração das lâmpadas

Manutenção

Preço

Estética

O que mais valoriza ao trocar 
as lâmpadas dos veículos?
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< Menos importante Mais importante >
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Qual a melhor forma de estar informado sobre
os sistemas de iluminação do veículo?

Profissionais do setor (oficinas, lojas, etc.)

Blogs ou fóruns online

Revistas do setor automóvel

Programas de rádio e TV do setor automóvel

Outros

É um tema pelo qual não tenho interesse

Não, nunca

Sim, apenas quando alguma se fundiu

Sim, mudei o sistema de iluminação 
do veículo por outro melhor

Com ajuda de um amigo

Fui à oficina habitual

Fui a uma oficina especializada em iluminação

Fui a uma rede especializada

Escolho eu

O mecânico coloca sem me consultar

Peço ao mecânico que coloque lâmpadas de preço médio

Peço que coloque as lâmpadas de melhor qualidade

Peço que coloque as lâmpadas que mais durem

Peço que coloque as lâmpadas mais baratas

A potência de iluminação

A vida útil

O preço

O tipo (LED, halogéneo, xénon, etc.)

Outras

57,8%

10,5%

7%

19,6%

4%
1%

6    10
inquiridos (57,8%) consideram que o 
aconselhamento de um profissional 
(oficina ou loja) é a melhor forma

de se informarem.

em
cada

1    10
(10,5%) prefere informar-se em blogs 

ou fóruns online.

2    10
(19,6%) não mostram interesse pelo 

tema da iluminação automóvel.

em
cada

em
cada

MUDANÇA DE LUZES

CONCLUSÕES
DO ESTUDO:

72%

2%

26%

Alguma vez teve de mudar
as luzes do seu veículo?

Características mais valorizadas 
nas novas lâmpadas

Como mudou as luzes
do seu veículo?

Quem escolhe as lâmpadas
do seu automóvel?
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  34,7%

  30,2%
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79.9%
dos condutores considera que não 
recebem conselhos de iluminação por 
parte das oficinas

6             10
condutores (60,6%), no caso de mudarem 
o sistema de iluminação, recorre à sua 
oficina habitual.

em
cada

7             10
valorizam que a sua oficina habitual 
tenha um sistema de diagnóstico para 
conhecer o estado das luzes do seu 
veículo.

em
cada

2             10
condutores recebem conselhos da sua 
oficina relativamente à iluminação.

em
cada

1             4
4 condutores (24,3%) não muda as duas 
lâmpadas ao mesmo tempo. Os restantes 
trocam as duas lâmpadas ao mesmo 
tempo, principalmente para terem a 
mesma iluminação dos dois lados.

em
cada

3             10
(30,9%) recorre a uma oficina 
especializada em iluminação e apenas 1 
em cada 10 (8,5%) optaria por uma rede 
especializada. 

em
cada

48,3%
45%

3,8% 2,9%

  1%
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