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Ibipauá

De acordo com a necessidade de seus clientes em
expandir e otimizar seu capital, incorporou-se ao
GRUPO BRUGNARA a empresa de consultoria e
assessoria financeira WX CAPITAL, que, utilizando-se
das mais sofisticadas plataformas e por meio de
parcerias corporativas com as instituições financeiras
mais capitalizadas do mundo, realiza um trabalho
abrangendo investidores nacionais e internacionais.
A WX CAPITAL é uma boutique de investimentos
constituída por uma equipe multidisciplinar do
mercado financeiro, especializada em desenvolver
soluções financeiras personalizadas para seus
clientes.

Orientada para a criação de empreendimentos e soluções
imobiliárias, a incorporadora IBIPAUÁ é especializada em
desenvolver projetos, com foco em sua maior expertise para
estruturação, aprovação e captação de investidores.
Desenvolvimento de outros modelos de investimentos como
parcerias público-privadas (PPP’s), equity e operações
estruturadas. Com a preocupação com o impacto que cada
projeto poderá gerar na sociedade, desenvolvem-se projetos
que prezam pela análise de aspectos socioeconômicos e que
almejam o bem-estar social através da redução do impacto
ambiental.

Em sintonia com as demandas atuais do mercado, a
WX CAPITAL busca implementar, constantemente,
novos programas de consultorias especializadas,
direcionados a um público específico, oferecendo
soluções pontuais e eficazes para atender às suas
necessidades.

O Grupo
Com quase duas décadas de mercado e
qualidade de desempenho assegurada pela
certificação ISO 9001:2008, por meio da
coligação de suas nove empresas, a BRUGNARA
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estruturou-se para atender a demanda por
serviços legais da mais alta qualidade a clientes
nacionais e internacionais.
Através de uma atuação multidisciplinar obtida
com a coesão e cooperação de todas as suas
empresas, o GRUPO BRUGNARA possui força e
capilaridade em todo o país, contando com
centenas de colaboradores diretos e presença em
todos os estados brasileiros.

Panorama Nacional: Iluminação Pública
A gestão de iluminação pública (IP) tornou-se
responsabilidade das prefeituras municipais desde que a
Resolução Normativa nº 414 da Agência Nacional de
Energia Elétrica foi estabelecida em 09 de setembro de 2010,
com o objetivo de atualizar e definir os parâmetros para o
fornecimento de energia elétrica no Brasil. Ressalta-se que a
operação deve ser implementada em municípios superiores a
10 mil habitantes. Neste sentido, as prefeituras municipais
possuem, atualmente, três opções:
1.Prestação direta dos serviços pela prefeitura municipal, de
modo que exista uma licitação para realizar a compra de
equipamentos e a criação de concurso público para
contratação dos funcionários que realizarão a prestação de
serviços;
2.A contratação direta terceirizada de uma empresa privada
para total execução dos serviços com base na Lei
8.666/1993 e, consequentemente, mediante o pagamento
ao contratado;
3.Por meio de contratos de Parcerias Público-Privadas
Assim, a PPP de iluminação pública ganhou força e, em
dezembro de 2014, com o fim do prazo de transição
estabelecido pela ANEEL, aumentaram os números de
processos de licitação e concessões em diversas regiões
brasileiras.
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As principais responsabilidades da concessionária
responsável são relacionadas ao desenvolvimento,
modernização,
ampliação,
eficientização
energética, operação e manutenção da rede pública
de iluminação pública.
Os pagamentos de serviços em PPP’s de Iluminação
Pública são recolhidos pela concessionária de
distribuição através da conta de luz de cada usuário
e repassados à prefeitura municipal que, por sua
vez, paga a empresa responsável pela gestão de
iluminação pública.
A cidade de São Paulo foi umas das pioneiras na
abertura de edital para a licitação de PPP neste setor,
na qual contempla a troca, nos cinco primeiros anos
de contrato, de lâmpadas a vapor de sódio ou
mercúrio para Led com o intuito de minimizar em
50% as despesas de energia elétrica. Assim, no total
de 20 anos, a previsão de investimentos é de R$ 7,2
bilhões sendo que o retorno da organização privada
ocorre em cima da economia gerada pelas novas
tecnologias.
Dentre as vantagens do modelo de PPP para
iluminação pública, destaca-se a possibilidade
imediata de amortização dos investimentos para a
aplicação de tecnologias modernas, lideradas pela
qualidade e economia do Led, no parque de
iluminação pública – o Led possui características que
proporcionam o monitoramento das condições e
consumo da rede elétrica, a coleta de informações
do ambiente (dados relativos ao trafego de veículos
e segurança pública) e o check-up dos indicadores
de qualidade do próprio parque de iluminação.
Portanto, gera maior capilaridade em serviços e
aumento da capacidade de ganho de capital para a
empresa privada.

A realização de PPP’s desobriga o setor público de aportes de
capital para investimentos de curto prazo, permitindo assim a
viabilidade financeira do projeto, acelerando o investimento
em infraestrutura e compartilhando os riscos gerados em
torno do serviço prestado entre o contratante e o prestador de
serviço.
A WX CAPITAL apresenta soluções quanto a captações de
recursos, atuando ativamente no setor público,
especialmente na promoção de PPP’s, e no setor privado,
através de suas relações corporativas com os investidores
mais capitalizados nos mercados nacional e internacional.
Dessa forma, atua tanto junto ao ente público que busca
consultoria financeira para viabilizar a Parceria
Público-Privada, quanto ao investidor privado, que busca a
diversificação de seus investimentos, intermediando e
conectando investidores com os governos.
A WX CAPITAL assessora investidores estrangeiros e nacionais
nos principais órgãos do governo municipal, estadual e
federal, com filial na capital federal, Brasília, e nas principais
capitais de todo o Brasil, promovendo uma consultoria
financeira embasada por uma diversificada gama de
investimentos e por uma sólida experiência de negócios.
Com a expertise e o know-how de suas empresas
especializadas em soluções em desenvolvimento, IBIPAUÁ, e
inteligência financeira, através da WX CAPITAL, a atuação
multidisciplinar do GRUPO BRUGNARA permite a unicidade
no serviço, promovendo-se uma assessoria completa,
embasada no conhecimento técnico e acesso a uma
diversificada gama de investidores, o que garante uma sólida
experiência de negócios para estruturar Parcerias
Público-Privadas.

Neste contexto, indica-se que os municípios tenham
suas finanças públicas ou organização regional
planejadas para que a estruturação e a viabilidade
da concessão sejam feitas de forma madura e
eficiente.
Consultoria Para Estruturação De Ppp’s
Para Iluminação Pública
A criação de uma Parceria Público-Privada
representa uma das principais iniciativas para a
modernização da gestão de infraestrutura
econômica e social no Brasil, a partir do
envolvimento do setor privado em contratos de
longo prazo.
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Contatos
Entre em contato com a WX Capital para saber como poderemos assessorá-lo:
giulliana@brugnara.com.br
Belo Horizonte:+55 (31) 3297 - 8202
São Paulo: +55 (11) 2615-7855
www.wxcapital.com.br
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