
Como a GreenYellow transformou o seu escritório em uma vitrine de 
inovação e tecnologia com a iluminação Philips

Quem entra no escritório da 
GreenYellow em São Paulo, se sente 
em uma startup de tecnologia. Mas a 
empresa é na verdade uma 
multinacional francesa, com mais de 12 
anos no setor energia, que reformou o 
seu espaço de trabalho para refletir 
toda atoda a tecnologia incorporada aos 
serviços que comercializa. A Signify, 
por meio dos produtos Philips, 
trabalha como fornecedora de 
iluminação para projetos e clientes da 
GreenYellow desde 2015 e a escolha 
da empresa para a iluminação de sua 
sede no Bsede no Brasil foi natural.

“Temos uma parceria muito forte com a GreenYellow e, nos últimos três anos, 
trabalhamos em projetos com mais de 70.000 luminárias aplicadas”.

diz Sergio Costa, Presidente da Signify no Brasil.

“O projeto desse escritório foi desenhado e pensado para se interligar 
totalmente com a nossa filosofia de empresa”.

Pierre Yves-Mourgue, CEO da GreenYellow Brasil.

“A iluminação participa da ambientação do escritório e foi 
desenhada para isso”.

Pierre Yves-Mourgue, CEO da GreenYellow Brasil.

Automação e inteligência

O sisO sistema de controle automatizado Dynalite 
utilizado neste projeto, permite a GreenYellow 
um controle total da iluminação do escritório. 
Utilizando dimerização, integração da luz 
natural, gerenciamento e relatórios diários de 
acordo com a presença de funcionários, 
dinâmica e fluxo dos colaboradores ao longo 
do dia, é possído dia, é possível controlar o consumo e gerar 
uma economia expressiva de energia.

Escritórios do futuro 

As soluAs soluções Signify 
permitem a aplicação do 
conceito Human Centric 
Lighting (iluminação 
centrada nos seres 

humanos), que pensa a 
iluminação voltada ao 

conconforto, saúde e 
bem-estar dos funcionários 
para a execução de tarefas 
em qualquer momento do 

dia. A Human Centric Lighting combina produtividade, ambiente e visibilidade com a 
redução do consumo de energia e sustentabilidade. A integração da tecnologia LED, 

controles de iluminação e software permitem uma variedade de novas funcionalidades e 
serviserviços para atingir esses objetivos.

Em um escritório inteligente cada funcionário pode controlar a luz através de aplicativo ou 
de forma remota. Além disso, o gerenciamento automatizado e o monitoramento facilitam 

a manutenção preventiva. Os escritórios inteligentes também permitem o controle em 
gastos com o consumo de energia e despesas operacionais, permitindo melhor 

gerenciamento da empresa como um todo.

Sobre a Signify

SSignify (Euronext: LIGHT) é a líder mundial em iluminação para profissionais e 
consumidores iluminação para Internet das Coisas. Nossos produtos Philips, sistemas de 
iluminação conectados Interact e serviços habilitados para dados, agregam valor aos 

negócios e transformam a vida em residências, prédios e espaços públicos. Com vendas de 
6,2 bilhões de euros em 2019, temos aproximadamente 36,000 funcionários e estamos 
presentes em mais de 70 países. Desbloqueamos o extraordinário potencial da luz para 
vidas mais brilhantes e um mundo melhor. Fomos nomeados Industry Leader no Dow 
Jones Jones Sustainability Index por três anos seguidos. As notícias do Signify estão localizadas 
na Newsroom, LinkedIn e Instagram. Informações para investidores podem ser encontradas 

na página Relações com Investidores.

Escritórios do Futuro


