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IP entrou para valer no rol de serviços municipais... 

• Saneamento: os 4 serviços da lei 11.445 

• Mobilidade urbana sobre rodas, trilhos e hidroviário 

• Unidades básicas de saúde e de educação 

• Facilities administrativas 

• Equipamentos de lazer e parques urbanos 

• ......................................................... 

• Iluminação Pública (transferência completada com a Res. ANEEL 414) 



Descentralização, externalidades, oportunidade 

• Descentralização de uma rede praticamente ubíqua no 
ambiente urbano brasileiro. 

• Fortes externalidades positivas em várias áreas 
(sustentabilidade, segurança, etc), com grandes 
benefícios difusos 

• Mudança tecnológica (LED) e financiamento 
assegurado por contribuição vinculada com cobrança 
autorizada na conta de luz: oportunidade de projetos 

 

 



Ônus e bônus da descentralização 

• Desafios da estruturação de projetos 
nos ambientes municipais 

• Alguma coordenação com outros 
níveis faz sentido? 
• Papel do governo federal? 
• PROCEL/RELUZ 
• Programa do BNDES 
• Iniciativa do Estado de SP 

• Coordenação intermunicipal via 
consórcios 



Ônus e bônus das externalidades 

• Problemas do benefício difuso 

• Questão constitucional de taxa 
versus contribuição 
• Desenho da contribuição 

• Rede ubíqua mas sem CEP! 
• Questões de financiamento 

• Grande dificuldade de captura das 
externalidades via receitas 
acessórias 



Oportunidade e ignição 

• Diante de oportunidade tão boa, 
por que os contratos demoram a 
acontecer? 



Exemplo do estudo Banco Mundial: modelos de 
negócios para iluminação pública em cidades brasileiras 

  Número potencial 

de municípios 

Abrangência na 

população brasileira 

PPP municipal na forma de concessão administrativa 135 40% 

PPP em consórcio de municípios, por convênio entre municípios de mesmo estado 329 7% 

Financiamento municipal através de debêntures ou empréstimos 417 19% 

Programas de eficiência energética como PROCEL e PEE 4.200 75% 

Empresas de serviços de energia (ESCO) a cargo dos investimentos em modernização 329 7% 

Consórcio de compras centralizadas ou agente central para compra de LED 1.216 22% 

Autofinanciamento através da utilização da COSIP sem captação de recursos 5.106 52% 



Desafios no âmbito de desenvolvimento de PPPs 

• Consolidação dos modelos 

• Estruturação, alocação de riscos, garantias, ...  




