
Iluminação Pública 
vai atrair 

R$ 18 bilhões nos 
próximos 20 anos

O mercado de 
iluminação pública 
brasileiro, por 
concessões e PPPs,  
já tem contratado 
investimentos de 
R$ 18 bilhões em 51 
municípios, sendo 
nove capitais

Para além dos contra-
tos assinados existem 
mais de 400 projetos 

em andamento no país, sen-
do 229 através de consórcios 
municipais, especialmente 
em Minas Gerais e Bahia. Do 
montante previsto, R$ 310 
milhões são provenientes 
do último leilão que ocor-
reu em novembro de 2020 
para levar a modernização 
a mais de 100 mil pontos de 
iluminação, beneficiando 
uma população em torno 
de 1,5 milhão de pessoas 
em Belém, no Pará, e mais 
de 140 mil pessoas em Sa-
pucaia do Sul. 

A Caixa também viabili-
zou, em agosto do ano pas-
sado, o leilão de PPP para 
a modernização a 129,4 mil 
pontos de iluminação das 
cidades de Aracaju, Feira de 
Santana e Franco da Rocha, 
somando o investimento de 
R$ 300 milhões.

O restante dos aportes 
vem de projetos licitados 
em que o BNDES atuou no 
edital como Porto Alegre e 
Teresina, em 2019, e Vila 
Velha, Macapá e Petrolina 
em 2020. Juntos, somam 
290 mil pontos de luz e in-
vestimento aproximado de 
R$ 859 milhões.

Também entram nessa 
conta as PPP do Rio de Ja-
neiro, São Paulo e Belo Hori-
zonte, a primeira capital do 
país a adotar esse modelo. 
Para o primeiro semestre 
de 2021 estão programados 
leilões com apoio técnico do 
BNDES em Curitiba para 
modernização de 163 mil 
pontos de iluminação e in-
vestimentos estimados em 
R$ 330 milhões e Caruaru, 
que prevê modernizar 31 
mil pontos de iluminação, 
com aportes de R$ 86 mi-
lhões. Esse projeto ainda 
se encontra sob análise da 
prefeitura.

Ainda no primeiro semes-
tre, está prevista a licitação 
para a Parceria Público Pri-
vada de iluminação pública 
em Campinas. O projeto 
está sendo estruturado pela 
Caixa, e prevê a moderni-
zação de 120 mil pontos 
de iluminação. O total es-
timado para investimento, 
operação e manutenção da 
rede é de aproximadamente 
R$ 256 milhões. 

Esses dados, assim como 

mais informações a respeito 
do atual e futuro mercado 
da iluminação pública, 
constam na segunda edição 
do Panorama Setorial da 
Iluminação Pública Privada, 
divulgada pela Associação 
Brasileira das Concessioná-
rias Privadas de Iluminação 
Pública.

O setor foi fortemente 
impulsionado com o apoio 
do BNDES e do Fundo de 
Apoio à Estruturação e ao 
Desenvolvimento de (FEP), 
administrado pela Caixa. 
Os bancos públicos deram 
maior robustez e seguran-
ça jurídica, econômica e 
tecnológica aos projetos de 
concessão, preenchendo 
uma importante lacuna que 
impedia o pleno desenvolvi-
mento dos projetos de con-
cessão, desde a elaboração 
dos editais até a assinatura 
de contratos. 

Os modelos agora inclu-
sive servem de referência a 
estruturadores e consulto-
rias contratadas diretamen-
te pelos municípios. Acredi-
tamos que todo este cenário 
tem ajudado os investidores 
a formalizarem as PPP’s do 
setor, principalmente devi-
do à adequada modelagem 
dos projetos, da solidez das 
fontes de financiamento e 
da possibilidade de resul-
tados no longo prazo. 

Além disso, a PPP tem se 
mostrado como importante 
alternativa para viabilizar 
investimentos no setor 
público neste momento de 
grave crise fiscal, concomi-
tante à pandemia. Para se 
ter uma ideia, a moderniza-
ção do parque de iluminação 
pública - que poderia levar 
anos para ser desenvolvi-
da – pode ser realizada em 
até dois anos pela iniciativa 
privada e trazer reduções 
de consumo de energia na 
ordem de 70% ao município.

Está claro que o setor 
privado é um parceiro 
competente para auxiliar 
os municípios no esforço de 
modernização dos parques 
de iluminação pública. Além 
de conhecimento técnico, 
de gestão dos serviços e 
acesso às mais novas tec-
nologias, as empresas têm 
acesso às fontes de finan-
ciamento para o setor. 

Ao escolher a parceria 
com iniciativa privada para 
resolver os problemas de 
iluminação pública, os mu-
nicípios liberam recursos 
orçamentários para inves-
tir em áreas prioritárias, 
tais como ensino, saúde e 
habitação.

(*) - É Diretor Presidente da 
Associação Brasileira das 

Concessionárias Privadas de 
Iluminação Pública (ABCIP).

Pedro Vicente Iacovino (*)
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BC aumenta 
projeção de 
crescimento da 
economia 

O Banco Central (BC) 
aumentou a projeção para 
o crescimento da economia 
este ano. A estimativa para a 
expansão do PIB passou de 
3,6% para 4,6%. A informa-
ção consta do Relatório de 
Inflação, publicação trimes-
tral do BC, divulgado ontem 
(24) e, segundo o órgão, 
apesar da intensidade da 
segunda onda da pandemia, 
os indicadores recentes da 
atividade econômica inter-
na continuam mostrando 
evolução mais positiva do 
que o esperado.

“A recuperação parcial 
da confiança dos agentes 
econômicos, as medidas de 
preservação do emprego 
e da renda, o prognóstico 
de avanço da campanha 
de vacinação, os elevados 
preços de commodities e 
os efeitos defasados do es-
tímulo monetário indicam 
perspectivas favoráveis 
para a economia”, diz o 
relatório. Modelos mate-
máticos do BC também 
indicam que houve uma 
redução da sensibilidade 
da atividade econômica à 
intensidade da pandemia, 
fato que pode estar ligado 
à surpresa positiva com 
os dados da atividade no 
período (ABr).

No mês de mentoria 
gratuita promovida 
pela Razonet Conta-

bilidade Digital, o head do 
BTG+ business, Gabriel Mo-
tomura, falou para pequenos 
empreendedores como ob-
ter linhas de crédito e como 
escolher a melhor solução 
financeira para quem quer 
sair da crise e para quem 
tem sua empresa saudável. 
O acesso ao capital é um dos 
entraves para o pequeno 
empreendedor. 

Como funciona a análise 
de crédito? - “Na verda-
de chamamos de 5 Cs do 
Crédito – caráter, condi-
ções, capacidade, capital 
e colateral (garantias). 
Hoje os bancos analisam a 
capacidade e resiliência da 
empresa e não só o fatura-
mento ou o lucro. Temos 
duas situações hoje: espiral 
negativa de custo e uso de 
linhas caras de crédito, 
como o cheque especial; e 
uma solução mais estrutu-
rada e mais barata para ter 
fluxo de caixa”, explicou 
Motomura.

Ele ressaltou que investir 
depende da capacidade da 
pequena empresa. Muitas 
empresas fecharam por 
causa da pandemia, mas 

O acesso ao capital é um dos entraves para 
o pequeno empreendedor.

Vivaldo José Breternitz (*)
 
Pesquisadores ligados à Stanford Univer-

sity apresentaram à AAAI/ACM Conference 
on Artificial Intelligence, Ethics and Society, 
realizada em maio passado, um estudo acer-
ca da presença de câmeras de segurança em 
espaços públicos. 

A pesquisa usou imagens do Google Street 
View e outras plataformas semelhantes, que 
foram analisadas por inteligência artificial 
para identificar a presença de câmeras. Os 
pesquisadores extraíram uma amostra de 
100 mil imagens de dez cidades americanas 
e seis do resto do mundo (Paris, Londres, 
Cingapura, Seul, Tóquio e Bangkok), de 
forma a poderem medir a quantidade de 
câmeras por km ².  A maior densidade foi 
encontrada em Seul, com 0,85 câmeras por 
km ², seguida por Paris (0,75) e Nova York, 
com 0,5. 

Os milhões de câmeras instaladas em todo 
o mundo podem desempenhar um papel 
crucial na prevenção do crime, apontam 
os autores do estudo, mas, especialmente 
quando combinadas com tecnologias de 
reconhecimento facial, também podem 
diminuir significativamente a privacidade 
dos cidadãos. 

O estudo também identificou as áreas com 
maior densidade de câmeras dentro das 
cidades, e sem maiores surpresas, concluiu 
que eram as habitadas por minorias étnicas, 
áreas essas quase sempre consideradas 
menos seguras. 

Fica claro que a sociedade tem que identi-
ficar maneiras para que essa combinação de 
tecnologias seja utilizada de forma a trazer 
benefícios para todos. 

(*) - Doutor em Ciências pela USP, é professor 
da Faculdade de Computação e Informática da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Rodrigo Castro (*)

Líder mundial em vaza-
mento de dados de cartões 
de débito e crédito, o Brasil 
contabilizou 45,4% do total 
de 2,8 milhões de dados 
expostos em 65 países 
durante o ano de 2020, 
segundo dados de uma 
pesquisa realizada pela 
empresa de ciberseguran-
ça Axur. O crescimento no 
volume de compras em lo-
jas online contribuiu para a 
ampliação das informações 
que circulam na rede e, ao 
caírem em mãos erradas, 
lesa tanto os consumido-
res quanto às empresas 
varejistas. 

Após o início da pande-
mia e, consequentemente, 
a exponencial adesão ao 
digital, o vazamento de 
dados deu um salto, au-
mentando em 769% em 
relação a 2019. Cada vez 
mais cresce o número de 
pessoas que são vítimas de 
compras que não são reco-
nhecidas. Se a informação 
de uma compra com cartão 
de crédito chega via SMS, 
por exemplo, é comum que 
imediatamente se recuse a 
compensação acessando a 
operadora. 

O fato, que se tornou 
corriqueiro e tem deixado 
os brasileiros mais atentos, 
significa um prejuízo bilio-
nário para quem fica com a 
responsabilidade da conta, 
ou seja, os varejistas. Com 
as entregas cada vez mais 
rápidas, o faturamento se-
gue na mesma velocidade, 
o que reduz a capacidade 
do varejista interromper 
a emissão e o envio do 
produto quando ocorre o 
aviso pela operadora do 
cartão sobre a reversão 
do pagamento, ou charge-
back, como é o jargão do 
mercado. 

Resultado: compra en-
tregue e quem paga por 
isso é o varejista. Enquanto 
as lojas online reduzem a 
necessidade do consumi-

Quando a empresa não detém um processo antifraude capaz de 
reduzir seu prejuízo, o custo ao caixa pode chegar a milhões.

Como pequenas empresas 
conseguem linhas de crédito

 2) Analise o contexto 
econômico, mostre sua 
experiência e capaci-
dade para administrar 
em diversas situações 
conjunturais.

 3) Tenha capital de giro 
para manter o negócio 
ou expandir os negó-
cios para mostrar o 
que precisa acontecer 
para estar e condições 
de pagar o crédito. Um 
caminho é mostrar seu 
modelo de vendas e a 
recorrência, os impac-
tos dos custos fixos 
e seu diferencial no 
mercado.

 4) Apresente documenta-
ção do patrimônio acu-
mulado pela empresa 
e pelos sócios (IR e 
demonstração finan-
ceira) para avaliação 
do comprometimento 
com crescimento do 
negócio e o quanto o 
empreendedor inves-
tiu.

 5) Identifique quais bens 
pode dispor como ga-
rantia do pagamento 
do financiamento é 
uma ação proativa de 
bom pagador. - Fonte 
e outras informações: 
(www.razonet.com.br).

Como funciona a análise de crédito? - “Na verdade chamamos de 5 Cs do Crédito – caráter, condições, 
capacidade, capital e colateral (garantias)

até quem está em dificul-
dade tem como se salvar 
se a análise de experiência 
de mercado mostrar que 
o plano de recuperação é 
consistente. “A maioria das 
vezes não há linha de crédito 
para empresas pequenas 
que estão abrindo agora, 
mas se um negócio é novo 
com gestor de outras ini-
ciativas consolidadas, passa 
a ser interessante. Para o 
empreendedor, as taxas são 
um grande impeditivo, mas 
isso muda. 

O BTG+ business, por 
exemplo, liberou linhas de 
créditos em paralelo aos 

incentivados, como BNDES, 
tanto para master franque-
ados como cooperativas. 
Somos diferenciados porque 
estamos fazendo um banco 
para PMEs e ouvindo as 
demandas desse segmento”, 
explicou Motomura. O exe-
cutivo do BTG+Business, 
parceiro da Razonet, deu 
cinco dicas preciosas para 
uma pequena empresa con-
seguir linha de crédito:
 1) Construa um bom 

histórico financeiro, 
verifique se a empresa 
ou sócios possuem res-
trição de crédito (SPC, 
Serasa, Boa Vista).
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Câmeras de segurança e privacidade

Varejo digital reduz seus prejuízos 
com a biometria comportamental

freepik

dor passar por inúmeros 
processos antifraude para 
que não haja desistência 
da compra em função de 
tanto atrito no processo, 
pois todos querem oferecer 
agilidade de compra, assim 
como na entrega, por outro 
lado, há um custo enorme 
para realizar este atendi-
mento imediato. 

Quando a empresa não 
detém um processo anti-
fraude capaz de reduzir seu 
prejuízo, o custo ao caixa 
pode chegar a milhões de-
pendendo do porte da rede. 

Uma saída viável e que 
vem sendo alvo de muitas 
empresas é a adoção da 
biometria comportamental. 
Capaz de detectar uma 
fraude em tempo real, pelo 
lado do consumidor ela re-
duz a necessidade de tantas 
senhas e travas digitais, 
diminuindo a complexidade 
no processo. 

Já para as empresas, o 
sistema é capaz de reco-
nhecer uma ação maliciosa 
pela simples forma de digitar 
um cadastro por meio da 
análise comportamental 
sobre “como” o usuário 
performa as suas atividades 
num dispositivo. O sistema 
possibilita identificar a anor-
malidade no preenchimento 
simples como o nome ou o 
CPF, que sendo da própria 
pessoa, a escrita é mais ágil 
do que copiar um dado que 
não é conhecido. 

Esse é apenas um exem-
plo da capacidade de de-
tecção de uma atividade 
ilícita promovida pela bio-
metria comportamental, 
que é capaz de traçar uma 
identidade do usuário em 
segundo plano, sem qual-
quer fricção ou atividade 
complementar realizada 
por ele. Já as empresas de 
pequeno e médio portes, 
que ampliaram sua atuação 
no digital após o início da 
pandemia e que não têm 
condições de programar 
seus sistemas com uma so-
lução deste padrão, a saída 
é adotar um intermediador 
de pagamento que detenha 
um mecanismo antifraude, 
evitando lidar com grandes 
prejuízos. 

Adotando um sistema 
ou contratando um inter-
mediador, o varejo online 
precisa estar atento a essa 
segurança, pois com o 
aprimoramento da fraude, 
a complexidade de lidar 
com este problema cresce 
a cada dia. E, uma vez que 
a ponta tenha mecanismos 
de defesa, o negócio da 
fraude pode deixar de 
imperar como uma indús-
tria sofisticada, que tem 
trazido prejuízos para a 
sociedade como um todo. 

(*) - É diretor de Business Per-
formance & Innovation na ICTS 

Protiviti, empresa especializada em 
soluções para gestão de riscos, 

compliance, auditoria interna, 
investigação, proteção e privacidade 

de dados. 


