
Audiência Pública de 23.03.04 (Revisão Tarifária da Comgás) 
Intervenção da Gas Brasiliano 

 
 

Sem querer entrar na tecnicidade do recalculo da Margem 
Máxima Inicial Po, uma vez que a determinação dessa Margem está 
definida na Metodologia da Revisão Tarifária apresentada e discutida 
em Consulta Pública e, muito menos ainda, na justificativa e 
argumentação tanto da Comgás como da CSPE quanto ao mercado de 
vendas previsto no Plano de Negócios, gostaríamos de enfatizar uma 
preocupação que nos ressaltou nesta etapa final do processo de 
revisão das tarifas da Comgás.  
 

Trata-se da previsão de vendas feita pelas Distribuidoras no seu 
Plano de Negócios e o seu reflexo na determinação da Margem Inicial 
Máxima. A captação de mercado das Distribuidoras e as vendas já 
consignadas podem vir ser afetadas por fatores externos que 
independem da Distribuidora e que ficam fora do seu alcance e do 
alcance inclusive da própria CSPE. É o caso, por exemplo, de ações 
de governo que afetem a política energética, a criação de impostos, 
políticas comerciais de empresas de refino e de comercialização de 
óleos combustíveis, etc. ou qualquer outra situação em que a 
competitividade do gás em relação aos energéticos concorrentes fique 
significativamente afetada. 
 

Assim, entendemos que deve haver uma certa cautela no trato 
dos volumes projetados de venda, não superestimando mercados que 
dificilmente se concretizarão. Já vivenciamos no passado uma euforia 
com base em mercado de gás que não ser realizou.  
 

Exemplos recentes mostram a necessidade dessa cautela. Há 
pouco mais de 2 anos tivemos uma situação em que os preços do gás 
importado boliviano no “city-gate” era maior que o preço do óleo 
combustível no usuário final. Tivemos também o Programa Prioritário 
de Termeletricidade (o Programa PPT) que, como todos se recordam 
contemplava um número significativo de Usinas que deveriam estar 
operando e consumindo gás já no final do ano passado. 
 

É oportuno ressaltar que será sempre interesse da Distribuidora 
vender cada vez mais e, em isto ocorrendo e resultando em Margens 
efetivas maiores, os mecanismos previstos permitem que os seus 
efeitos sejam repassados ao mercado.  
 

Temos a certeza que, pautado no que sempre tem ocorrido, a 
CSPE saberá adotar o melhor critério nas avaliações de mercado 
apresentadas nas revisões tarifárias tanto da Comgás com nas 
seguintes da Gas Brasiliano e da Gás Natural São Paulo Sul.    
 
   


