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Prorrogação 

do Contrato 

de Concessão 



Transformação da Comgás

Evolução do mercado

Gás Natural – Oportunidades

7º Termo Aditivo – Benefícios

Conclusão

AGE NDA



1999: 19 Municípios atendidos 2021: 93 Municípios atendidos

Segurança e 

Integridade

Inovação e 

Tecnologia

Expansão integrada

(Escala)

Sustentabilidade

(ESG)

Eficiência

Rede (mil km)

2,3 19,0

Usuários (milhões)

0,3 2,1

Volume (Bi m
3
)

1,7 4,1

Investimentos

+ R$ 10 Bilhões

Satisfação Cliente

n.a. 95%

Resultados operacionais consistentes: Expansão de rede, conexão de clientes e excelência operacional...

Concessão bem sucedida, operador eficiente, foco no cliente



25%

Tributos

49%

Custo de Gás e 

Transporte

26%

Distribuição

0,93

0,76

abr/04 Atual

PARCELA DE DISTRIBUIÇÃO

(Moeda Maio 2021)

1,31
1,44

abr/04 Atual

PARCELA DO CUSTO DE GÁS E TRANSPORTE

(Moeda Maio 2021)

21,3%

24,9%

abr/04 Atual

PARCELA DE TRIBUTOS

(Alíquota)

-18,5%
+10,3%

+16,9%

...tudo isso com mais investimentos e diminuição do custo de distribuição para a sociedade...

Composição 

da tarifa

Concessão bem sucedida, operador eficiente, foco no cliente

INVESTIMENTOS POR CICLO

(R$ bilhões) 

0,8

2,0

3,1

2,0

4,4

1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2018 2018-2024

5 anos 5 anos 5 anos 4 anos 6 anos



1999 2001 2007 2009 2014 2021

USD 

29,0

USD

74,0Crise 

Energética

(Racionamento)

Crise

Bolívia

Crise

Hídrica

Desafio

Hídrico

Cenário Futuro do Gás Natural

Geração de Energia Abundância (Oferta x Demanda)

...garantindo eficiência e segurança de fornecimento, mesmo em condições desafiadoras.

Concessão bem sucedida, operador eficiente, foco no cliente

Pré-sal
GNL

Novas aplicações e tecnologias

Biometano

USD 

>100,0



Distribuição unindo oferta e demanda

Oferta crescente de gás no Estado de São Paulo

2049: 134 Municípios atendidos

Rede (km)

+15.000

Usuários (milhões)

+2,3

Volume (Bi m
3
)

5,7

Investimentos

+R$ 21 Bilhões

18 

35 

55 

95

2000 2010 2020 2030e

Produção líquida 

de gás natural no 

Brasil (MMm³/d)

+72%

450 

968 

1.626 

2.305 

2000 2010 2020 2030e

Oferta global de GNL 

(MMm³/d)

+42%

13,7

22,2

29,4
31,4

2016 2022 2027 2030

Projeção de consumo Gás Natural

no Estado de São Paulo (MM m³/d)

2021 2049

19.000

2,1

4,1

34.000

4,4

9,8

biogás

Infraestrutura de distribuição será o elo entre abundância de oferta e aumento da demanda

Investimentos garantirão oportunidade única para São Paulo

Potencial SP

38 MM m³/dia

Prorrogação 

prazo de 

concessão



Ampliando benefícios a todos os agentes

Para os clientes
Para a competitividade

e universalização

● ~ R$ 1,5 Bilhão renunciado pela concessionária 

em prol do Estado e consumidores

● Mudança da data de reajuste para época de 

menor consumo

● Alteração do índice de reajuste de IGP-M para 

IPCA

● Medição remota para todos, maior segurança e 

controle sobre a fatura e consumo

● Equipamento de correção de volume para 

médios e grandes clientes

● Incremento  dos níveis de serviços operacionais

● Ampliação do mercado livre para residências e 

comércios a partir de 2029

● Compra de gás por chamada pública + 

priorização do biometano, desde que 

competitivo

● R$ 1 bilhão de investimentos por ano

● 15.400 km de rede adicionais

● Ligação de 2,3 milhões de novos clientes com 

ganho de escala e modicidade tarifária

● Expansão da rede de distribuição para 41 novos 

municípios

Prorrogação do contrato de concessão da Comgás

Prorrogação prazo 

de concessão



As oportunidades do futuro se constroem hoje!

● Melhor controle de reajustes para os clientes (IPCA)

● R$ 1,5 bilhão renunciado pela concessionária

● R$ 1 bilhão de investimentos por ano

● +R$ 2,3 milhões de clientes com acesso ao gás natural

● 41 novos municípios atendidos

● Incentivo ao mercado livre de gás natural

● Maior acesso ao aumento da oferta de gás

● Ganho de escala e modicidade tarifária

● Segurança energética para o Estado de São Paulo

● Operador experiente, qualificado e aprovado

● Eficiência + Segurança + Excelência Operacional

Prorrogação da concessão da Comgás:

A evolução de um modelo de sucesso!

São Paulo

precisa de mais energia 

São Paulo

precisa de mais investimentos

São Paulo

precisa de mais Comgás



Evoluindo ao seu lado.


