ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DAS CONCESSIONÁRIAS
PRIVADAS DE SERVIÇOS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A ABCIP

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CONCESSIONÁRIAS DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ABCIP é uma entidade de direito

privado, de âmbito nacional, cujo objeto social é estimular e
promover a participação privada nos serviços de
iluminação pública, bem como representar e defender os
interesses de seus associados atuantes no território nacional.

MISSÃO E VALORES
MISSÃO
Estimular e apoiar a participação da iniciativa privada
no setor de iluminação pública, através de concessões
e PPP’s, por meio de empreendimentos de longo
prazo, contribuindo para a segurança e qualidade de
vida das gerações atual e futura.

VALORES
✓ Ética e Transparência
✓ Sustentabilidade e Eficiência
✓ Inovação tecnológica

PRINCIPAIS ATIVIDADES
As principais ações da ABCIP para viabilizar as demandas do
setor são:
•

Promover estudos, cursos, seminários e convênios sobre
questões relativas à iluminação pública;

•

Cooperar e apoiar as demais entidades congêneres e de
classe empresarial, nacional ou estrangeiras, no contato
com os órgãos reguladores e fiscalizadores das
concessões de iluminação pública;

•

Promover medidas judiciais cabíveis contra atos ou
normas que afetem a atividade ou os interesses legítimos
gerais e uniformes de suas associadas;

•

Realizar eventos técnicos e comerciais sobre assuntos
pertinentes aos serviços de iluminação pública;

•

Desenvolver pesquisas em prol do progresso tecnológico
e institucional do setor.

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
APOIO INSTITUCIONAL (“ADVOCACY”)
o Representatividade perante órgãos públicos para defender
os interesses dos associados;
o Acompanhamento de Projetos de Lei com a apresentação
de críticas e sugestões, inclusive Notas Técnicas;
o Participação em ações judicias na qualidade de “amicus
curiae”;
o Ajuizamento de ações judicias para defesa de interesse
coletivo dos associados;
o Orientações sobre modelagem de contratações (PPPs,
Concessões, PMI).

RELACIONAMENTO
o Ambiente de discussão de assuntos de interesses
comuns;

o Participação em eventos abertos realizados pela
Associação;
o Participação nos comitês estratégicos da Associação;

o Compartilhamento de experiências e melhores práticas
entre “players” do mercado.

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS
INFORMAÇÃO

o Acesso à base de dados consolidada e atualizada sobre o setor;
o Informação sobre novas tecnologias e ações a respeito de
qualidade;
o Discussão de normas técnicas;
o Clipping de notícias, com os fatos mais relevantes sobre o
mercado brasileiro e internacional;
o Participação em eventos e congressos (como palestrantes ou
ouvintes);
o Boletins Periódicos.

EXPOSIÇÃO DA MARCA E REPUTAÇÃO

o Visibilidade para os associados (dentro e fora da Associação);
o Divulgação do logo da empresa e setor, na promoção dos novos
associados do mês, nas redes sociais;
o Inserção do nome da empresa em nossa página web com
contatos e link para o respectivo site;
o Exposição da marca na assinatura de e-mails, bem como em
publicações impressas e digitais da Associação.

EMPRESAS ASSOCIADAS
• AMPERIA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A.
• BRIGHTLED ILUMINAÇÃO EIRILI

• CARAGUÁ LUZ S.A.
• EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA.

• HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S.A.
• KDL TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA.
• LACAZ MARTINS, PEREIRA NETO, GUREVICH & SCHOUERI ADVOGADOS

• LIGHT & TECHNOLOGY SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS S.A.
• LOGICALIS-PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.

• MAUÁ LUZ SPE LTDA.
• MODULUS ONE BRASIL COMÉRCIO LTDA.
• ST ENGINEERING LATIN AMERICA LTDA.
• UNICOBA ENERGIA S.A.

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES
➢ EVENTO DE INAUGURAÇÃO - 2018

• Data: 26 de abril de 2018
• Local: Hotel Meliá Jardim Europa
• Palestrantes:
• Javier Coloma – Especialista em Energia e Finanças Climáticas do Banco Mundial
• Oscar Lima - Chefe do Departamento de Parcerias Público Privadas do BNDES
• Pedro Vicente Iacovino - Diretor da Caraguá Luz
• Frederico Turolla, sócio da Pezco Economic and Business Intelligence
• Moderador: Eduardo Isaias Gurevich, Diretor Presidente da ABCIP

➢ FÓRUM INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 2019
• Data: 13 de novembro de 2019
• Local: Hotel Meliá Jardim Europa
• Reuniu instituições do governo, profissionais do setor e representantes de empresas nacionais e
multinacionais para debater as tendências e desafios da implantação da telegestão e dimerização
aqui e no exterior e a regulação de novas tecnologias nos sistemas de iluminação pública no Brasil.

➢ LANÇAMENTO DO PANORAMA DA PARTICIPAÇÃO PRIVADA NO SETOR - 2019
▪ PANORAMA 2019

CONTATO

Rua Padre João Manoel, 923 – 8º andar
Cerqueira César – 01411-001 – São
Paulo
(11) 3897-0076
contato@associacaoabcip.com.br

www.associacaoabcip.com.br

