


O PAPEL DO GESTOR DA IP – “SER INDUTOR OU SER INDUZIDO?”  



Publicação da 
ReN no 

414/2010, 
estipulando o 

prazo até 
15/09/2012 

para a 
transferência 
dos ativos de 

IP. 

Setembro/2010 

Setembro/2011 

Aneel 
suspende os 
prazos para a 
transferência 

e abre a 
Audiência 

Pública 
049/2011 e 
054/2011.  

Abril/2012 

Aneel publica 
as ReN 479 e 
480 com os 

resultados da 
AP-049 e AP-

054, e estipula 
prazo até 

31/01/2014 
para a 

transferência 
dos ativos de 

IP. 

Outubro/2013 

Aneel abre a 
Audiência 

Pública 
107/2013 para 

tratar da 
alteração do 

art. 218 da ReN 
nº 414, de 

09/09/2010.  

Aneel publica a ReN 
no  587 com os 

resultados da AP-
107, e estipula o 

prazo para a 
transferência dos 
ativos de IP para 

todos os municípios 
até 31/12/2014.  

Dezembro/2013 

MARCO REGULATÓRIO - HISTÓRICO: 



 todos os municípios tiveram até o dia 31/12/2014 para assumir a IP; 
 

 O prazo foi prorrogado duas vezes, “a proposta (sic... de prorrogação) 
deverá ser considerada como a última concedida ”; 
 

 Aproximadamente 95% dos municípios mineiros da área de concessão 
da Cemig D teriam dificuldades na gestão dos ativos por diversos 
motivos, dentre eles tomada de decisão sobre forma de gestão, processo 
licitatório, operação e manutenção, eficientização. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 



STATUS DA TRANSFERÊNCIA DA MIP: 

92% 

2% 

4% 

2% 

Dados apurados até Outubro/2015 

Transferidos

Licitando

Com Liminares

Inertes

8% 



• Ser capacitados sobre como  gerir os ativos de IP; 
 
• Contratar de forma eficiente mão de obra visando elevar a  

qualidade dos serviços prestados aos munícipes; 
 

• Captar recursos para gestão, manutenção, obras de expansão, 
eficientização, através de financiamento, com juros reduzidos, 
carência e prazos longos, para modernização dos parques e 
implementação de novas tecnologias; 
 

• Elaborar Parcerias Público Privadas – PPP. 

PRINCIPAIS SOLICITAÇÕES DOS PREFEITOS: 



• Incrementar novos negócios. 

• Reduzir custos mensais para os municípios. 

• Migrar redes de iluminação pública para tecnologias mais eficientes. 

• Eliminar demanda reprimida de obras de iluminação pública, com menor 

investimento público. 

• Realizar tudo isso com menor  investimento público e maior valor 

agregado para o munícipe e, se possível para o município. 

• Possibilitar uma Administração mais moderna, eficaz, com maior fluidez 

nos processos e que satisfaça a expectativa dos munícipes. 

• Incitar os gestores a focar na busca  do fazer “mais com menos e cada vez 

melhor”. 

E AINDA...: 



DESENVOLVIMENTO 

Decisão e 

AÇÃO 

Planejamento 

Conhecimento 

Aqui 
entra o 
GESTOR 





"Se você quer 

transformar o mundo, 

comece por você“. 

 
Dalai Lama,  

líder espiritual 
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Paradigma 
Imaginem uma melancia!! 
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Paradigmas 
Processos de 
pensamento “que 
estabelecem limites 
de visões e 
possibilidades de 
mundo, além de 
dizer como se obter 
sucesso resolvendo 
os problemas dentro 
destes limites.”  

Joel Backer  - Futurista 



Paradigmas 



Eis o seu paradigma!!! 

Joel Backer 
Futurista 

O que é 
“impossível” 

acontecer no seu 
território, mas 

que, se 
acontecesse, o 
transformaria 

para muito 
melhor? 

Uma boa pergunta: 



Qual é a nossa estratégia territorial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caso de Sucesso 
Águas de São Pedro - SP 



Caso de Sucesso 
Águas de São Pedro - SP 

Dados do município: 
 

a) População: 3.004 moradores (IBGE/2010), não possui zona rural. 

b) IDH: 0,854 (o segundo maior do país). 

Área: 3,9 quilômetros quadrados. 

PIB per capita: R$ 21.161,16 IBGE/2010. 

c) Principal atividade do município: turismo. 
 

Considerações:  
 

• 97% das ruas são asfaltadas e todos os munícipes tem acesso à 

distribuição de água e energia elétrica; 

• É o menor município paulista e o segundo menor município brasileiro 

em extensão territorial, maior apenas que Santa Cruz de Minas (MG). 
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Todo gestor 
precisa de um 
bom PLANO 
DE AÇÃO, 

estruturado, 
com dose de 

ousadia, mas 

realizável. 



METACOGNIÇÃO: 

Como estamos 
pensando a nossa 
forma de pensar o 
desenvolvimento? 

E o futuro? 



A Mudança 

A evolução precisa ocorrer 
em todos os planos 

Governança 



Falando sobre Oportunidade: 

Identificação de 

uma 

oportunidade 

(Ideia) 

Sucesso 

(Resultado) 

7) Plano de Continuidade 

4) Análise Estratégica 

5) Divulgação 

6) Estrutura e Operação 

1) Sumário Executivo 

2) Missão/Visão do Negócio 

3) Equipe de Gestão 

• Sociedade 
• Parceiros 
• Governo 
• Gestores 

Reflexão: 
Estudos  mostram que empresas que possuem experiência em determinados  
mercados apresentam uma probabilidade maior de sucesso ao entrar num  
novo mercado, semelhante ao que já atua. 

video.mp4


É o jardineiro.  

Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde um jardim 

aparecerá.  
Mas, havendo um jardim sem jardineiro, mais cedo ou mais 

tarde ele desaparecerá.  

Fonte: Rubem Alves - Entre a Ciência e a Sapiência - O dilema da educação 

Uma pessoa cujo pensamento está cheio  de  jardins. 

O que faz um povo são os pensamentos daqueles que o 

compõem. 

O que é que se encontra no início? 

O jardim ou o jardineiro?  

O que é um jardineiro?  



GT – Soluções Tecnológicas Para Negócios 
Em Iluminação Pública OBRIGADO 


