


Desde 1978, A LPL Lighting Productions Ltda. oferece serviços para execução e 
desenvolvimento de projetos de iluminação cênica em shows, eventos corporativos, 
esportivos, desfiles de moda, projetos arquiteturais, festas, gravação de DVD’s e programas 
de televisão, além da locação de equipamentos. 
Há 35 anos, seus sócios e light designers somam experiências nos mercados nacional e 
internacional, tendo como fundamento principal a excelência na qualidade dos serviços. 
A LPL possui sistema integrado de controle de equipamento, frota própria, e estúdio para 
apresentação de projetos e programação virtual de shows e eventos. 



Frota 



Estúdio 3D 



Equipamentos 



• Projetos Arquiteturais 
• Eventos Corporativos 
• Eventos Esportivos 
• Televisão/DVD 

Atuação 

• Moda 
• Shows e Festivais de Música 
• Festas 
• Projetos Especiais 



Arquiteturais 
Nesta área específica, e segmentada dentro da LPL, a Arquitetura e o Lighting Design juntam para 
dar vida a ambientes internos, externos e paisagismo, além de projetos luminotécnicos para lojas e 
residências 

• Cristo Redentor Verde e Amarelo 
• Estádio Mineirão 
• Prédio IBM 

 
 

 



Corporativos 
Unindo nossas experiências em programas televisivos, nossas técnicas diferenciadas e a qualidade 
de nossos equipamentos, conseguimos fazer transparecer a seriedade e a importância dos eventos 
corporativos como lançamentos, stands, festas de final de ano e premiações. 

• Lançamentos de carros e caminhões 
• Salão do Automóvel/Fenatran 
• Convenções Bradesco 
• Convenções Ford 
• Convenções Fiat 
• Convenções Iveco 
• Eventos IBM 
• 15 anos Sky TV 
 

 
 

 



Esportivos 
A partir do crescimento da demanda de eventos esportivos no Brasil, a LPL criou um departamento 
direcionado ao setor. Software e equipamentos específicos são utilizados no desenvolvimento de 
projetos de iluminação, atendendo às normas internacionais de cada modalidade esportiva. 

• UFC 
• Athina Onassis Internacional Horse Show 
• Quadras esportivas do Panamericano RJ 
• X-Games Brasil 

 
 

 



Televisão/DVD 
Acompanhando a revolução digital, a LPL está preparada para o mercado high definition e novas 
mídias, seguindo os padrões de exigência técnica das maiores emissoras do país. Diretores de 
fotografia especializados buscam aliar um grande espetáculo a um resultado fotográfico perfeito.  

• DVD Chitãozinho & Xororó 
• DVD Elis por Eles 
• DVD Victor & Leo 
• The Voice Brasil 
• Especial Roberto Carlos 
• Pocket Show Rock in Rio 
• Show da Virada 

• Sai de Baixo  

 
 

 



Moda 
Buscamos valorizar o trabalho de estilistas, diretores e maquiadores em desfiles, catálogos ou 
eventos de luxo.  

• Minas Trend Preview 
• Tory Burch 
• Claro Rio Summer 
• Burberry 
• Cartier 
• Catálogos de Moda 

 
 

 



Shows e Festivais de Música  

Baseado na experiência adquirida em mais de 30 anos de atuação nacional e internacional, a LPL 
atende a grandes turnês com qualidade de primeiro mundo, oferecendo logística e equipamentos 
adequados. 

• Lollapalooza 
• Planeta Terra Festival 
• SWU 
• Katy Perry  
• Paul McCartney 
• Elton John 
• KISS 
• Roberto Carlos 
• Capital Inicial 
 

 
 

 



Festas 
Iluminação para grandes eventos de entretenimento e festas particulares com atenção 
diferenciada a cada projeto. 

• Skol Sensation 
• Réveillon Angra dos Reis 
• Tiësto 
• Baile de Pré-Carnaval da Vogue 
• Festas particulares 

 
 

 



Projetos Especiais 
Projetos desafiadores desenvolvidos por nossos lighting designers, para eventos exclusivos como 
inaugurações de estádios, arenas e grandes festas populares. 

• Inauguração da Arena Grêmio 
• Reinauguração do Maracanã 
• Carnaval do Rio de Janeiro e São Paulo (recuo da bateria) 

 
 

 



                 

www.lpl.com.br 


