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1. OBJETIVO 

Apresentar a descrição detalhada dos resultados da aplicação da metodologia estabelecida pela 
ARSESP no capítulo 3 da Nota Técnica Nº RTM/02/2009, publicada em 18 de março de 2009, no 
âmbito da 2ª Revisão Tarifária da Companhia de Gás de São Paulo (COMGÁS), concessionária 
de distribuição de gás canalizado. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL 

Esta Nota Técnica dá seqüência à Fase B do processo de revisão tarifária da COMGÀS, conforme 
Nota Técnica Nº RTM/02/2009. Está em consonância com o marco do processo definido pelas   
Deliberações ARSESP nº 39 e nº 44 de 2009, e com a Cláusula Décima Terceira do Contrato de 
Concessão celebrado entre o Estado de São Paulo, como Poder Concedente e a COMGÁS, na 
condição de concessionária.  

Como indicado na Nota Técnica Nº RTM/02/2009, a Revisão Tarifária compreende a 
determinação de dois parâmetros fundamentais: 

a) O valor inicial da Margem Máxima de distribuição “P0” da COMGÁS a ser aplicado no  
terceiro ciclo tarifário; 

b) O fator de eficiência (“Fator X”) a ser aplicado à Margem Máxima em cada um dos anos 
2 a 5 do terceiro ciclo tarifário, segundo a fórmula incluída na Quarta SubCláusula da 
Cláusula Décima Terceira do Contrato de Concessão. 

Conforme indicado na referida Nota Técnica, o Contrato de Concessão estabelece que para fixar 
o valor do parâmetro P0, a Concessionária deverá fornecer à CSPE, sucedida pela ARSESP, um 
Plano de Negócios (PN) que contenha, entre outras, as seguintes informações: (i) valor da base 
de ativos da empresa, de acordo com o Plano de Contas a ser publicado pela ARSESP; (ii) o 
Plano de Investimento (físico e financeiro), incluindo investimentos em reposição de ativos e 
novas instalações; (iii) receitas e custos operacionais, não operacionais e financeiros; (iv) 
informação relativa aos custos históricos e volume de gás canalizado distribuído; (v) projeções do 
volume de gás canalizado a ser distribuído; e (vi) custo médio ponderado do capital projetado. 

Para a determinação do valor do parâmetro P0, deve ser aplicada a metodologia descrita na Nota 
Técnica No RTM/02/2009, que consiste na simulação da gestão econômica da Concessionária 
durante o terceiro ciclo tarifário, mediante a equação do “Fluxo de Caixa Descontado” (FCD).  

Essa ferramenta metodológica permite definir uma condição de equilíbrio econômico-financeiro do 
Contrato de Concessão visando assegurar à Concessionária a obtenção de um retorno sobre o 
capital investido igual ao custo de capital determinado, segundo o exposto na Nota Técnica 
N° RTM/02/2009, caso a sua gestão, no terceiro ciclo, atinja aos níveis de eficiência definidos na 
Revisão Tarifária.  

A ARSESP realizou a avaliação das informações contidas no Plano de Negócios (PN) 
apresentado pela COMGÁS no marco do processo de Revisão Tarifária, com vistas a definir os 
valores “regulatórios” dos parâmetros que devem ser determinados para a aplicação da equação 
do FCD. 
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Os valores regulatórios propostos pela ARSESP para cada um dos parâmetros necessários para a 
determinação do valor inicial P0 e do Fator X são apresentados neste documento.  

Para tanto são analisadas e feitas às principais considerações sobre os parâmetros necessários 
ao cálculo do Valor Inicial da Margem Máxima (P0) e Fator X, a saber: (i) Mercado; (ii) Dispêndios 
de Capital ou Investimentos (Capital Expenditure – CAPEX); e (iii) Custos Operacionais 
(Operational Expenditure -  OPEX).  

Nesse contexto são destacados os montantes de mercado, investimento e custos operacionais 
considerados a partir do Plano de Negócios da concessionária ajustado pela ARSESP, e como 
decorrência os resultados obtidos para o P0 e o Fator X. 

Apresenta-se também o valor da Base de Remuneração Regulatória Líquida (BRRL), valor 
fundamental para o cálculo do P0 e do Fator X. 

Por fim, os anexos detalham os cálculos para a obtenção da BRRL assim como para obtenção do 
P0. 

 

3. ANÁLISE DOS PARÂMETROS BÁSICOS 

3.1. Mercado 

3.1.1. SEGMENTO RESIDENCIAL 

O PN da COMGÁS mostra um aumento significativo na taxa de novos usuários conectados, com 
uma média de 6.000 novos usuários por mês durante o próximo ciclo, comparado com uma taxa 
de pouco mais de 3.000 usuários conectados por mês durante o último ciclo.  

Além disso, o PN da COMGÁS indica um aumento no consumo específico do atual patamar de 
13,7 m3/mês no ano 2007/2008 para uma média da ordem de 17,5 m3/mês no próximo ciclo. Isto 
representa um aumento considerável, em particular quando comparado com a tendência histórica 
de redução de consumo específico, o qual diminui de 15,1 m3/mês em 2004/2005 para 
13,7 m3/mês. 

Considerando o plano de atuação da COMGÁS neste setor, a ARSESP admite a taxa de 
crescimento no número de consumidores contemplado pelo PN da COMGÁS. Porém, a análise do 
mercado realizada pela ARSESP indica que o aumento deve ser moderado, com o consumo 
específico para novos clientes de 14,9 m3/mês, e os clientes atuais seguindo a tendência histórica. 
Esse critério proporciona os seguintes volumes: 

  

Tabela 1 – Segmento Residencial - Histórico do Consumo 

Consumo Residencial (m3/ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Residencial  77.972.814 79.861.418 82.846.448 89.800.966 

 



    

 4 

Tabela 2 – Segmento Residencial - Previsão do Consumo 

Consumo Residencial (m3/ano) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 106.444.268 116.197.388 130.149.967 145.070.848 160.341.183 

Previsão COMGÁS * 109.500.000 123.005.000 138.335.000 156.585.000 175.565.000 
*Volumes diários médios multiplicados por dias no ano 

 

Tabela 3 –Segmento Residencial - Histórico do No de Consumidores 

No Clientes (médio no ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Até 12/2008 

COMGÁS (Dados Históricos) 431.900 467.290 500.190 549.256 598.141 

 

Tabela 4 – Segmento Residencial - Previsão do No de Consumidores 

Previsão do No Consumidores 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 673.938 742.001 816.003 897.551 984.173 

COMGÁS PN 673.938 742.001 816.003 897.551 984.173 

 

3.1.2. SEGMENTO RESIDENCIAL – MEDIÇÃO COLETIVA 

O PN da COMGÁS mostra um aumento na taxa de novos clientes com medição coletiva, porém 
com uma forte queda no consumo específico, de uma média de 1.153 m3/mês em 2007/2008 para 
uma média global de 735 m3/mês no final do ciclo. Isto significa que o consumo específico de 
unidades de medição coletivas será menor do que a metade do consumo das atuais. Por outro 
lado, dados da COMGÁS indicam que os usuários finais abastecidos por meio de medição 
coletiva irão aumentar o consumo de uma média de 22,9 m3/mês em 2008/9 para 25,2 m3/mês em 
2013/14.   

Embora a ARSESP admita o crescimento de clientes com medição coletiva projetado pela 
COMGÁS, a análise do mercado realizada pela ARSESP indica que os novos consumidores de 
medição coletiva terão um consumo maior do que o consumo previsto pela COMGÁS. A previsão 
da ARSESP para o consumo médio global (novos e atuais) é de uma ligeira queda, seguindo as 
tendências históricas, o que proporciona os seguintes resultados: 

 

Tabela 5 – Segmento Residencial – Medição Coletiva - Histórico do Consumo 

Consumo Residencial Medição Coletiva (m3/ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Histórico Medição Coletiva 24.636.116 28.996.290 31.788.078 36.899.609 
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Tabela 6 – Segmento Residencial – Medição Coletiva - Previsão do Consumo 

Consumo Residencial Medição Coletiva (m3/ano) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 53.043.729 63.566.853 73.169.357 80.378.084 85.469.037 

Previsão COMGÁS* 47.450.000 54.020.000 60.225.000 64.240.000 67.890.000 
*Volumes diários médios multiplicados por dias no ano 

 

Tabela 7 –Segmento Residencial – Medição Coletiva - Histórico do No de Clientes 

No Medidores – Residencial Medições Coletivas (médio no ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Até 12/2008 

Histórico Medição Coletiva 1.688 1.969 2.252 2.668 3.197 

 

Tabela 8 – Segmento Residencial – Medição Coletiva - Previsão do No de Consumidores 

Previsão do No Medidores – Residencial Medições Coletivas 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Previsão ARSESP 4.441 5.387 6.281 7.040 7.690 

COMGÁS PN 4.441 5.387 6.281 7.040 7.690 

 

 

3.1.3. SEGMENTO COMERCIAL 

O Plano de Negócios da COMGÁS mostra um aumento no número de consumidores do setor 
comercial, com demanda adicional em regiões já atendidas e novas redes. 

As tendências históricas para este segmento mostram o oposto, não somente para gás natural  
mas também para outros combustíveis, frente a posição dominante da energia elétrica. Esse 
segmento também apresenta vários obstáculos à adesão de novos clientes para gás natural, 
incluindo o alto custo de conversão do equipamento elétrico e a falta de competitividade do gás 
natural comparado com o GLP. 

Considerando esses fatores, o mercado proposto no PN da COMGÁS é considerado otimista. A 
previsão da ARSESP para este segmento prevê a continuação da tendência histórica no consumo 
total, o que significa estabilidade nas vendas. 

Tabela 9 – Total Segmento Comercial - Histórico do Consumo Anual 

Consumo Comercial Anual (m3/ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-Fev. 2009 

Histórico Comercial 91.178.833 95.034.095 97.094.037 99.231.289 91.178.833 
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Tabela 10 – Total Segmento Comercial - Previsão do Consumo Anual 

Previsão do Consumo Comercial  (m3/ano) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 95.693.773 97.235.599 97.501.998 97.235.599 97.235.599 

COMGÁS PN 106.791.223 112.103.068 117.799.927 123.693.944 130.503.670 

 

 

3.1.4. GÁS NATURAL VEICULAR –  GNV 

A projeção apresentada no Plano de Negócios da COMGÁS é pessimista, com volumes de 
vendas, ao longo do próximo ciclo tarifário, consideravelmente menores às vendas históricas. Por 
outro lado os planos de investimento da COMGÁS mostram a adição de 115 novos postos de 
abastecimento de GNV durante o próximo ciclo tarifário, o que significa um aumento de 27,6 %. 

Embora o GNV enfrente um mercado reduzido no curto prazo, por causa de um aumento na 
participação de carros flex e um preço atrativo para o etanol, é previsto que esse mercado irá 
recuperar a maior parte das vendas perdidas nos últimos meses assim que o preço de GNV voltar 
a ser atrativo. A previsão da ARSESP é de que 70% das vendas perdidas nos últimos meses 
serão recuperadas até o final do segundo semestre do ano 2011. Porém, o crescimento vegetativo 
desse segmento mostrará baixas taxas devido à participação de veículos flex. Considerando os 
planos de expansão do número de postos da COMGÁS, o comportamento histórico no longo e 
curto prazo desse segmento, a atratividade econômica para usuários atuais e novos, a atual e 
futura competitividade do GNV frente a gasolina e o etanol, e a recuperação de parte do mercado, 
a previsão da ARSESP é apresentada a seguir: 

Tabela 11 – Total Segmento GNV - Histórico do Consumo Anual 

Consumo GNV  (m3/ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Histórico GNV 410.019.475 482.622.687 562.757.473 571.033.627  

 

Tabela 12 – Total Segmento GNV - Previsão do Consumo Médio Diário 

Previsão Consumo GNV (m3/ano) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 348.528.226 411.497.473 476.677.103 487.192.188 498.002.242 

COMGÁS PN 384.534.687 392.850.330 400.843.466 408.991.656 417.307.845 

 

 

3.1.5. SEGMENTO INDUSTRIAL 

O Plano de Negócios da COMGÁS indica que o mercado industrial terá uma recuperação 
demorada da situação atual, com um retorno das vendas de 2007/2008 somente no último ano do 
ciclo tarifário. 

Em anexo se inclui o cenário preparado pela FIPE, que foi considerado pela ARSESP. 



    

 7 

A análise da ARSESP, baseada em pesquisas do mercado potencial e uma visão do cenário 
econômico, é que o segmento industrial irá recuperar vendas de uma maneira gradual, 
começando no segundo semestre de 2009, primeiramente com o retorno da competitividade e 
durante 2010/2011 com um retorno de crescimento na atividade econômica. É previsto que esse 
segmento voltará a ter crescimento vegetativo a partir do segundo semestre de 2011. A 
recuperação de volumes perdidos e crescimento vegetativo irão contribuir para um patamar de 
vendas maior do que o previsto pela COMGÁS, embora as taxas de crescimento contempladas 
pela ARSESP sejam menores do que as taxas apresentadas pela tendência histórica. 

Tabela 13 – Total Segmento Industrial - Histórico do Consumo Anual 

Consumo Industrial  (m3/ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Histórico Industrial 3.164.574.866 3.422.444.503 3.825.054.452 3.980.401.542 

 

Tabela 14 – Total Segmento Industrial - Previsão do Consumo Anual 

Previsão Consumo Industrial (m3/ano) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 3.176.164.403 3.746.132.763 4.119.711.787 4.248.843.511 4.430.673.929

COMGÁS PN 3.612.025.992 3.712.942.492 3.879.762.458 3.953.840.883 4.032.849.568

Observe que a previsão da ARSESP resulta em um volume de vendas 2,8% maior do que o 
volume previsto pela COMGÁS ao longo do ciclo tarifário. 

 

3.1.6. SEGMENTO COGERAÇÃO 

O Plano de Negócios da COMGÁS prevê um mercado para cogeração com reduzido crescimento. 

Considerando a dificuldade em viabilizar novos projetos com os parâmetros previstos ao longo do 
ciclo tarifário, a análise da ARSESP concorda com a visão geral do PN. Estima-se que haverá 
pouco crescimento em volumes devido à implantação de projetos de menor porte, e a previsão 
para as plantas atuais é de manutenção dos patamares históricos. 

 

Tabela 15 – Total Segmento Cogeração - Histórico do Consumo Anual 

Consumo Cogeração  (m3/ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Histórico Cogeração 136.188.640 206.260.453 216.484.237 260.230.674 

 

Tabela 16 – Total Segmento Cogeração - Previsão do Consumo Médio Diário 

Previsão Consumo Cogeração (m3/ano) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 312.740.161 326.279.313 333.699.000 339.406.583 346.303.417 

COMGÁS PN 320.004.391 325.948.038 332.603.487 339.253.327 346.036.389 
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3.1.7. SEGMENTO TERMOELÉTRICA 

Em termos gerais, o PN da COMGÁS é coerente no que se refere ao cenário previsto para este 
segmento do mercado, porém a previsão da ARSESP inclui uma termoelétrica adicional na 
previsão da demanda, operando com as mesmas condições das termoelétricas atuais, resultando 
em consumo médio maior do que o PN para o próximo ciclo. Isto proporciona os seguintes 
resultados: 

 

Tabela 17 – Total Segmento Termoelétrica - Histórico do Consumo Anual 

Consumo Segmento Termoelétrica (m3/ano) 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-Fev. 2009 

Histórico Geração 114.829.336 115.360.048 29.214.278 250.787.446 114.829.336 

 

Tabela 18 – Total Segmento Termoelétrica - Previsão do Consumo Anual 

Previsão Segmento Termoelétrica (m3/ano) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 150.951.745 178.835.468 179.325.428 178.835.468 178.835.468 

COMGÁS PN 109.500.000 109.500.000 109.800.000 109.500.000 109.500.000 

 

 

3.1.8. GÁS NATURAL PARA FINS DE GÁS NATURAL COMPRIMIDO – GNC 

Este segmento não foi considerado no PN da COMGÁS. 

A análise da ARSESP é que este segmento continuaría sendo pouco expressivo em termos de 
volumes, e não ocorreriam novos projetos ao longo do próximo ciclo devido à falta de 
competitividade de GNC nos segmentos veicular e industrial. 

 

Tabela 19 – Total Segmento GNC - Histórico do Consumo Anual 

Consumo GNC (m3/ano) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Histórico GNC 0 10.034.630 18.736.530 16.328.306 

 

Tabela 20 – Total Segmento GNC - Previsão do Consumo Anual 

Previsão Consumo GNC (m3/ano) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 15.420.453 19.169.453 19.221.972 19.169.453 19.169.453 

COMGÁS PN - - - - - 
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3.1.9. MERCADO CONSOLIDADO 

O mercado consolidado, considerando todos os segmentos, mostra os seguintes volumes de 
vendas:  

Tabela 21 – Mercado Consolidado - Histórico do Consumo Anual 

Consumo Consolidado (m3/ano) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Histórico Consolidado 4.019.400.079 4.440.614.123 4.863.975.533 5.304.713.459 

 

Tabela 22 – Mercado Consolidado - Previsão do Consumo Anual 

Previsão Consumo Consolidado (m3/ano) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Previsão ARSESP 4.258.986.757 4.958.914.310 5.429.456.612 5.596.131.734 5.816.030.326

COMGÁS PN 4.689.565.567 4.830.480.497 5.040.069.350 5.156.231.037 5.279.649.098

 

O ajuste à demanda prevista pela ARSESP resulta em volumes 4,3% maiores do que os previstos 
pelo PN da COMGÁS, considerando a soma de volumes ao longo do ciclo tarifário. 

 

 

3.2. Investimentos (CAPEX) 

A ARSESP apresenta os aspectos essenciais da análise e avaliação dos investimentos históricos 
realizados no segundo ciclo tarifário e dos investimentos (CAPEX) previstos para o terceiro ciclo 
tarifário no Plano de Negócios apresentado pela COMGÁS à ARSESP.  

As tarifas aprovadas para o segundo ciclo incluíram os investimentos programados considerando 
as metas estabelecidas no contrato de concessão e investimentos aprovados no plano de 
negócios e, portanto, nesta revisão tarifária é necessário analisar e aprovar o conjunto de 
investimentos realizados que devem ser incorporados à base tarifária inicial do terceiro ciclo. 

O Plano de Negócios apresentado pela COMGÁS contém três grupos principais de investimentos: 

• Investimentos em Expansão 

• Investimentos Não Específicos 

• Investimentos de Suporte 

A informação utilizada para a análise dos valores históricos e do Plano de Negócios foi 
apresentada pela COMGÁS à ARSESP no dia 26 de março de 2009 (versão 4), com 
esclarecimentos em 1°, 3 e 16 de abril de 2009.  
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3.2.1. ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA NO SEGUNDO CICLO 
TARIFÁRIO 

Segundo a Nota Técnica Nº RTM/02/2009 – Versão Final, os princípios básicos que devem ser 
utilizados para analisar e aprovar os investimentos são dois:  

• Os critérios de utilidade, uso, prudência, e razoabilidade dos custos; 

• Cumprimento de metas físicas e monetárias. Estas metas podem se originar em duas 
fontes: i) nos investimentos aprovados no Plano de Negócios do Segundo Ciclo, ou ii) nas 
metas estabelecidas nos Contratos de Concessão. 

A comparação entre os investimentos históricos realizados pela COMGÁS no Segundo Ciclo 
Tarifário e os investimentos aprovados no Plano de Negócios do Segundo Ciclo são apresentados 
a seguir. 

i) Metas Físicas 

Tubulações 

As tubulações constituem o item de maior peso em termos de valores monetários, sendo 65,20% 
dos valores correspondentes aos investimentos em expansão aprovados. Foram realizados 2.256 
km de redes frente aos 1.171 km de redes aprovados para o Segundo Ciclo, isto é, 93% a mais. 

 

Tabela 23 – Quantidade Aprovada de Tubulações no Segundo Ciclo 

km Aprovados de Tubulações 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Aço 243 76 39 29 27 415 
FF – Inserção 32 20 21 22 18 113 
PE 186 151 117 102 87 642 

Tubulações 461 247 177 154 132 1.171 

 

Tabela 24 - Quantidade Realizada de Tubulações no Segundo Ciclo 

km Realizados de Tubulações 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Aço 81 299 106 101 111 697 
FF – Inserção 0 0 0 0 0 0 
PE 184 383 450 468 74 1.560 

Tubulações 265 682 556 569 185 2.256 

 

Apresenta-se no gráfico seguinte a relação entre a quantidade aprovada e realizada de km de 
rede. Verifica-se que a COMGÁS cumpriu com as metas físicas estabelecidas no Plano de 
Negócios do Segundo Ciclo Tarifário no que se refere a tubulações. 
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Figura 1 - Quantidade de km de rede aprovada e realizada 

 

Válvulas 

 

As válvulas representam 1,2% dos valores correspondentes aos investimentos em expansão 
aprovados.  
Foram instaladas 8.823 válvulas em relação às 2.304 aprovadas para o Segundo Ciclo, isto é, 
282% a mais. 

 

Tabela 25 – Quantidade Aprovada de Válvulas 

Quantidade Aprovada de Válvulas 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Aço 93 77 43 32 28 273 
PE 426 418 381 387 419 2.031 

Válvulas 519 495 424 419 447 2.304 

 



    

 12 

Tabela 26 - Quantidade Realizada de Válvulas 

Quantidade de Válvulas Realizadas 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Aço 1.544 2.813 774 346 77 5.554 
PE 665 1.576 356 505 167 3.269 

Válvulas 2.209 4.389 1.130 851 244 8.823 

 

Apresenta-se no gráfico seguinte a relação entre as quantidades aprovada e realizada de 
válvulas. Verifica-se que a COMGÁS cumpriu com as metas físicas de válvulas estabelecidas no 
Plano de Negócios do Segundo Ciclo Tarifário. 
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Figura 2 – Quantidades Aprovada e Realizada 

Estações 

 

Em termos de valores monetários as estações representam 8% dos valores correspondentes aos 
investimentos em expansão aprovados. 

Foram instaladas 764 estações em relação às 254 aprovadas para o segundo ciclo, isto é, 200% a 
mais. 
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Tabela 27 - Quantidade Aprovada de Estações 

Quantidade Aprovada de Estações 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Estações 79 52 43 48 32 254 
 

Tabela 28 - Quantidade Realizada de Estações 

Quantidade Realizada de Estações 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Estações 212 263 150 139 0 764 
 

 

Apresenta-se no gráfico seguinte a relação entre as quantidades aprovada e realizada de 
estações. Verifica-se que a COMGÁS cumpriu com as metas físicas de estações estabelecidas no 
Plano de Negócios do Segundo Ciclo Tarifário. 

 

Quantidade de Estações

0

50

100

150

200

250

300

Q
de

. d
e 

Es
ta

çõ
es

 A
pr

ov
ad

as

-

50

100

150

200

250

300

Q
de

. d
e 

Es
ta

çõ
es

 R
ea

liz
ad

as

APROVADAS REALIZADAS

APROVADAS 79 52 43 48 32

REALIZADAS 212 263 150 139 0

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

 

Figura 3 – Quantidade de Estações 

 

Ramais de consumidores e medidores 

 

Em termos de valores monetários os ramais de consumidores e os medidores representam 25.8% 
dos valores correspondentes aos investimentos em expansão aprovados. 
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No que se refere à quantidade de ramais e medidores, foram realizados investimentos na 
quantidade de 230.425 ramais sendo que 165.639 foi a quantidade aprovada para o segundo 
ciclo, isto é, o realizado significa 39% a mais. 

 

Tabela 29 – Quantidade Aprovada de Ramais de Consumidores 

Quantidade Aprovada de Ramais de Consumidores 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Residencial 32.844 45.135 27.363 33.021 24.055 162.417
Comercial 533 845 476 472 353 2.679 
Industrial 65 111 51 31 31 289 
GNV Geração 39 97 45 42 31 254 

Ramais de Consumidores 33.481 46.188 27.935 33.566 24.470 165.639

 

Tabela 30 – Quantidade Realizada de Ramais de Consumidores 

Quantidade Realizada de Ramais de Consumidores 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Residencial 29.129 31.338 40.396 58.212 69.702 228.777
Comercial 69 147 187 259 451 1.113 
Industrial 78 90 29 61 107 365 
GNV Geração 61 43 46 20 0 170 

Ramais de Consumidores 29.337 31.618 40.658 58.552 70.260 230.425

 

O gráfico seguinte apresenta a relação entre as quantidades aprovada e realizada de ramais de 
consumidores Verifica-se que a COMGÁS cumpriu com as metas físicas de ramais de 
consumidores e medidores estabelecidas no Plano de Negócios do Segundo Ciclo Tarifário. 
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Figura 4 – Quantidade de Ramais Consumidores 

 

Conclusões 

 

Dos resultados nos itens anteriores, conclui-se que os investimentos realizados pela 
Concessionária são significativamente maiores aos programados em quantidades físicas.  

Portanto, não corresponde realizar o ajuste segundo o estabelecido no item 3.2.2.2 da Nota 
Técnica Nº RTM/02/2009 – Versão Final. 

 

ii) Preços Unitários 

A informação histórica apresentada pela COMGÁS permitiu realizar uma análise dos preços 
unitários dos itens que compõem os seus investimentos. Usaram-se os dados da própria COMGÁS 
para o período de 2003 a 2008 para os investimentos realizados em tubulações, válvulas e ramais 
de consumidores. A análise dos preços unitários dos investimentos foi baseada nas seguintes 
premissas: 

• Preços históricos da própria Concessionária, referentes às obras realizadas nos últimos 
cinco anos; 

• Preços aprovados vigentes em 2003-2004 
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• Evolução histórica de indicadores de preços internacionais representativos de materiais 
(para produtos de polietileno e aço) e do IPCA para a mão-de-obra. 

A informação histórica da Concessionária permitiu obter de forma detalhada os preços praticados 
recentemente na própria área de concessão. Isto é importante em dois aspectos: a) foi possível 
associar preços a obras com características de material e diâmetro definidos; b) nos preços estão 
incluídos os custos implícitos derivados das particularidades da área de concessão. 

A evolução dos preços informados pela Concessionária para o período 2003-2008 foi comparada 
com a evolução dos preços aprovados em 2004 e afetados por indicadores representativos de 
materiais e mão de obra no mesmo período. Verificou-se que a evolução dos preços históricos foi 
similar à evolução dos indicadores de mercado. 

Apresenta-se a seguir a evolução dos custos unitários por tipo de ativo. 

Tubulações 

As tubulações constituem o item de maior incidência quantitativa, tanto nos ativos existentes como 
nos projetados; portanto é motivo de uma análise mais detalhada. 

Analisou-se a evolução do custo apresentado no Plano de Negócios pela COMGÁS, e comparou-
se com a evolução de índices do custo nacional da mão-de-obra e dos preços internacionais de 
materiais. 

Para o caso das tubulações de aço, o indicador representativo do mercado utilizado está 
composto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - para a mão-de-obra, e 
um índice internacional de preços para produtos de Aço para os materiais 

Para o caso das tubulações de PE, o indicador representativo da evolução do mercado utilizado 
está composto pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA - para a componente 
de mão-de-obra, e um índice internacional de preços para produtos de Polietileno para os 
materiais.  

Para cada indicador, ponderaram-se os valores pelos pesos dos custos de mão-de-obra e 
materiais no total.  

Para representar a evolução dos custos unitários totais apresentados pela COMGÁS, considerou-
se o segundo semestre do ano 2003 como o período base (ou seja, custos unitários do segundo 
semestre de 2003 iguais a 1).   

Os gráficos seguintes apresentam, para o período 2003-2008, as evoluções comparadas dos 
preços históricos da COMGÁS e dos indicadores, para tubulações em aço e polietileno. O gráfico 
mostra que a evolução dos preços a partir dos valores aprovados no ciclo anterior e dos 
indicadores é similar, o que permite aceitar os preços históricos indicados pela COMGÁS ate o 
segundo semestre do ano 2008. 
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Figura 5 – Evolução semestral dos custos unitários totais de tubulações de aço, 2003-2008 
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Figura 6 – Evolução semestral dos custos unitários totais de válvulas de polietileno, 2003-2008 

 

Válvulas 

 

De forma análoga ao caso anterior, analisou-se a evolução dos custos unitários totais de válvulas 
comparando com indicadores baseados na composição de mão de obra e materiais. Para os 
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materiais, considerando que o peso da mão de obra no preço total é muito baixo, usou-se o 
indicador de preços internacionais para produtos de plástico e aço.  

Para representar a evolução dos custos unitários totais apresentados pela COMGÁS, considerou-
se o segundo semestre do ano 2003 como o período base (ou seja, custos unitários do segundo 
semestre de 2003 iguais a 1). 
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Figura 7 – Evolução semestral dos custos unitários totais de válvulas de aço, 2003-2008 
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Figura 8 – Evolução semestral dos custos unitários totais de válvulas de polietileno, 2003-2008 
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A evolução dos valores observados tem uma tendência similar à evolução dos valores de 
mercado. No entanto, há certas particularidades que distorcem a evolução. Porém, o peso do 
custo das válvulas no custo total não é significativo.  

Estações 

Os valores unitários de estações do tipo ECP (Estação de Controle de Pressão) são apresentados 
no gráfico a seguir. Estes custos estão alinhados com os preços praticados no Segundo Ciclo. 

Ramais de consumidores e medidores 

Os ramais de consumidores representam uma parte também significativa dos investimentos em 
expansão do Plano de Negócios da COMGÁS. É importante, portanto, analisar os custos unitários 
dos mesmos. 

O Figura 9 apresenta a evolução dos custos unitários dos ramais e medidores da categoria 
residencial (incluindo os coletivos) a valores constantes a dezembro 2008. Observam-se custos 
em general decrescentes. A COMGÁS parametrizou os custos das redes no último ano (2008-
2009) com um valor médio de R$ 213/ramal por consumidor. 
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Figura 9 – Evolução dos custos unitários de ramais de consumidores residenciais 

 

Conclusão 
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Os preços unitários históricos informados pela Concessionária correspondem à evolução de 
indicadores representativos do mercado. 

 

3.2.2. CAPEX DO PLANO DE NEGÓCIOS 

Verificou-se a consistência entre as instalações físicas de expansão propostas pela 
Concessionária no Plano de Negócios e o estudo das projeções de mercado de vendas.  

Com a informação histórica fornecida pela COMGÁS dos preços unitários praticados até o segundo 
semestre do ano 2008, analisou-se os valores propostos pela Concessionária para os 
investimentos projetados.  

Os preços unitários propostos pela Concessionária no Plano de Negócios são significativamente 
superiores aos preços históricos para o ano 2008.  

Levando em conta a evolução recente dos preços de mercado, considera-se que não há razão 
para um aumento do preço das obras entre os anos 2008 e 2009. As quantidades de obra 
propostas no PN são superiores às históricas do segundo ciclo tarifário: menores para as 
tubulações de aço MP e muito maiores em quanto a tubulações de PE. Aliás,  as obras propostas 
são em muitos casos menos problemáticas  porque se desenvolvem fora da cidade. 

Por essa razão, a ARSESP considera prudente manter as quantidades físicas propostas pela 
COMGÁS no Plano de Expansão, mas considerando os preços do ano 2008 para tubulações e 
válvulas no Terceiro Ciclo (2009 a 2013).  

O resultado do processo de avaliação descrito é um plano de investimentos de expansão da rede 
para cada um dos anos do Terceiro Ciclo tarifário com preços associados ajustados, para as 
quantidades físicas das instalações propostas 

i) Preços unitários dos ativos de rede 

Tubulações 

 

Os preços unitários para as tubulações propostos pela COMGÁS no Plano de Negócios foram 
analisados levando em conta a sua evolução até o segundo semestre do ano 2008. 

Apresenta-se a seguir a evolução dos preços unitários totais (materiais, mão-de-obra) históricos 
para alguns itens de tubulações de aço, e o valor proposto de preço unitário para esses itens no 
Plano de Negócios para o ano 2009. Observa-se um incremento nos preços que não está 
relacionado com a tendência histórica. 
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Figura 10 – Evolução dos Preços de Tubulações de Aço, 2003-2008 e proposta PN 

 

No caso de tubulações de polietileno, corresponde fazer a mesma observação, mas neste caso a 
diferencia é menos pronunciada. 
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Figura 11 - Evolução dos Preços de Tubulações de PE, 2003-2008 e proposta PN 

 

Entanto se considera que não há razão para as diferenças encontradas, o que foi conferido com a 
comparação com preços de outras fontes, os preços apresentados no Plano de Negócios da 
COMGÁS foram ajustados aos níveis do ano 2008. 
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Válvulas 

A evolução dos valores observados segue uma tendência similar a evolução dos valores de 
mercado ate o segundo semestre de 2008. Com base nestes resultados analisados se conclui que 
não há razão para um aumento do preço das obras para o Plano de Negócios.  

Estações de Controle de Pressão 

Os valores unitários de estações do tipo ECP (Estação de Controle de Pressão) são apresentados 
no gráfico seguinte. Estes custos estão alinhados com os preços praticados no segundo ciclo 
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Figura 12 – Custos Unitários por ECP 

 

Ramais de consumidores e medidores 

 

A evolução dos custos unitários dos ramais e medidores da categoria residencial (incluindo os 
coletivos) a valores constantes a dezembro 2008 foi apresentada no Figura 9. Observa-se nessa 
figura que a COMGÁS parametrizou os custos das redes no último ano (2008-2009) com um valor 
médio de R$213/ramal por consumidor.  

Por outro lado, o custo unitário apresentado pela COMGÁS no Plano de Negócios é de R$ 760 
/ramal por consumidor, isto é, 250% superior ao efetivamente realizado pela própria 
Concessionária no ano de 2008. Portanto, e mesmo tomando em conta que a percentagem de 
usuários individuais será maior que a do ano 2008, a ARSESP não considera razoável um custo 
unitário superior a R$ 308. 
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No que se refere ao número de consumidores, devido a que o custo unitário considera uma média 
parametrizada entre os usuários individuais e os coletivos, os valores de custos unitários devem 
ser aplicados ao número de clientes e não ao número de medidores.  

 

ii) Valorização do Plano de Expansão 

Dentro dos investimentos em expansão estão considerados os seguintes itens: 

• Tubulações  

• Válvulas 

• Estações  

• Ramais de Consumidores e Medidores 

Cada um destes itens é analisado a seguir. 

Tubulações 

 

A COMGÁS propõe 4.912 km de rede a serem executados no Terceiro Ciclo. Este valor representa 
um crescimento de 97% com relação a extensão de redes realizada no Segundo Ciclo (2.496 km). 
Isto devido a que a COMGÁS propõe avançar com a capilarizacão das redes e, portanto, 
investindo em redes de menor pressão como se verifica nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 31 - Quantidade de Tubulações incluída no Plano de Negócios da COMGÁS 

Quantidade de Tubulações (m). 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 Total 

Aço 59.823 108.340 30.540 27.086 24.112 249.901 
PE 740.428 835.264 973.609 1.051.001 1.061.447 4.661.749 

Tubulações 800.251 943.604 1.004.149 1.078.087 1.085.559 4.911.650 

 

A análise de preços unitários realizado permitiu concluir que os preços utilizados pela COMGÁS 
para o Plano de Negócios do Terceiro Ciclo não são aderentes aos preços praticados pela 
Concessionária no histórico recente, em particular no último semestre de 2008. 
Conseqüentemente, a ARSESP considera estes últimos valores realizados pela empresa como a 
referência válida para o Plano de Negócios. 
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Tabela 32 – Custo Total de Tubulações do PN da COMGÁS, com preços unitários ajustados e originais (milhões R$) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Preços unitários 2008       

Aço 57,6 89,3 22,6 19,8 16,8 206,1 

PE 105,9 118,7 132,3 141,7 141,7 640,3 

Total 163,5 208,0 154,9 161,4 158,5 846,4 

Preços unitários COMGAS       

Aço 85,4 132,4 33,4 29,3 25,0 305,4 

PE 119,2 133,5 148,9 159,4 159,4 720,3 

Total 204,5 265,9 182,3 188,6 184,3 1.025,7 

 

Válvulas 

 

A COMGÁS propõe para o Terceiro Ciclo investimentos totais em válvulas da ordem de R$ 8,3 
milhões, valor bastante inferior ao realizado no ciclo anterior, de R$116 milhões a valores 
constantes de dezembro 2008. 

A análise de preços unitários realizado para as válvulas permite concluir que os preços utilizados 
pela COMGÁS para o Plano de Negócios do Terceiro Ciclo não são aderentes aos preços 
praticados pela Concessionária no histórico recente, em particular no último semestre de 2008. 
Conseqüentemente, a ARSESP considera estes últimos valores realizados pela empresa como a 
referência válida para o Plano de Negócios. 

A Tabela 92 a seguir compara os custos totais dos investimentos de expansão em válvulas com 
os preços unitários originais do Plano de Negócios apresentado pela COMGAS e com os preços 
unitários históricos do segundo semestre do ano 2008. 

 

Tabela 33 – Custo Total de Válvulas do PN da COMGÁS, com preços unitários ajustados e originais (milhões R$) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Com Preços unitários 2008       

Aço 1,36 1,83 0,82 0,52 0,54 5,08 

PE 0,26 0,22 0,15 0,16 0,18 0,97 

Total 1,62 2,05 0,97 0,68 0,72 6,04 

Com Preços unitários 
COMGAS       

Aço 1,91 2,58 1,16 0,73 0,77 7,14 

PE 0,30 0,25 0,18 0,19 0,20 1,12 

Total 2,21 2,84 1,33 0,91 0,97 8,26 
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Estações 

O plano de expansão para o  Terceiro Ciclo contempla a instalação de 19 estações  divididas em 
12 projetos, totalizando R$4,3 milhões de investimento. O custo médio é de R$228.000 por 
equipamento. Estes custos estão alinhados com os preços praticados no último ciclo. 

Ramais de consumidores e medidores 

A Tabela 34 compara os custos totais dos investimentos de expansão em ramais e medidores de 
consumidores com os preços unitários originais do Plano de Negócios apresentado pela COMGÁS 
e com os preços unitários que ARSESP considera como referência, 45% superiores aos históricos 
do segundo semestre do ano 2008. 

 

Tabela 34 – Custo Total de Ramais e medidores do PN da COMGÁS, com preços unitários ajustados e originais (milhões R$) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

ARSESP       

Residencial 26,3 27,3 28,5 28,7 28,2 139,0 

Comercial 6,1 6,8 7,6 8,3 9,1 37,9 

Industrial 5,9 8,0 15,1 9,6 7,4 46,1 

GNV Geração 4,1 4,1 4,7 5,8 6,4 25,1 

Total 42,4 46,2 56,0 52,3 51,2 248,1 

COMGÁS       

Residencial 64,9 67,4 70,4 70,8 69,7 343,2 

Comercial 6,1 6,8 7,6 8,3 9,1 37,9 

Industrial 5,9 8,0 15,1 9,6 7,4 46,1 

GNV Geração 4,1 4,1 4,7 5,8 6,4 25,1 

Total 81,0 86,3 97,8 94,4 92,7 452,2 

 

Investimentos Totais Associados ao Plano de Expansão 
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Tabela 35 – Custo Total do PN da COMGÁS, com preços unitários originais (milhões R$) 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Tubulações       

Aço       

PE       

Válvulas       

Aço       

PE       

Estações       

Consumidores       

Residencial 26,3 27,3 28,5 28,7 28,2 139,0 

Comercial 6,1 6,8 7,6 8,3 9,1 37,9 

Industrial 5,9 8,0 15,1 9,6 7,4 46,1 

GNV Geração 4,1 4,1 4,7 5,8 6,4 25,1 

Total 42,4 46,2 56,0 52,3 51,2 248,1 

 

 

iii) Investimentos de Suporte 

Os investimentos em suporte operacional segundo o Plano de Negócios apresentado pela 
COMGÁS são de R$ 1.495.758.227 o qual representa 46% dos investimentos totais propostos, 
isto é, um valor maior do que os investimentos de expansão em tubulações, válvulas, estações e 
ramais (que representam 45% do total). 

A seguir a ARSESP apresenta a avaliação dos valores e atividades incluídos em “Capex de 
Suporte”. 

 

Renovação de Redes e Ramais 

A COMGÁS propõe a renovação das redes de ferro fundido no próximo ciclo tarifário (530 km de 
acordo com a COMGÁS) bem como os ramais a ela associados com investimento de R$ 606 
milhões. A COMGÁS não apresentou justificativa detalhada para substituir toda a rede de ferro 
fundido em um prazo de 5 anos. 

 

Tabela 36 - Investimentos apresentados pela COMGÁS para Renovação da Rede FF 

Renovação de Rede 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Capex (R$) 121.284.044 121.284.044 121.284.044 121.284.044 121.284.044 606.420.220 
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Embora a renovação de redes de ferro fundido seja desejável por várias razões, a mesma 
representa um investimento significativo o qual deve ser suportado por um programa sistemático 
de avaliação e priorização dos ativos para renovação. 

Fazemos referência à Inglaterra, onde o programa de renovação indicado pelo HSE (“Health and 
Safety Executive”) é um programa de 30 anos (3,5% por ano) que é acompanhado por um sistema 
de pontuação para identificar redes de maior prioridade para a renovação. 

A atividade realizada pela COMGÁS no último ciclo tarifário é apresentada na tabela a seguir: 

 

Tabela 37 - Investimentos realizado por COMGÁS para Renovação de Rede   

Período 
Aprovado 

Período 
Realizado Código do Projeto Comprimento Custo Total 

Aprovado R$ 
Custo Total 

Realizado R$ 
Comprimento 
Realizado (m) 

2004/2005 2004/2005 Renovação de rede - BP 31.323 7.916.960 7.622.055 8.524 

2005/2006 2005/2006 Renovação de rede - BP 19.375 4.897.075 28.750.016 36.499 

2006/2007 2006/2007 Renovação de rede - BP 20.626 5.213.194 52.210.638 60.268 

2008/2009 2008/2009 Renovação de rede - BP 17.476 4.417.057 8.918.217 10.925 

2007/2008 2008/2009 Renovação de rede - BP 21.616 5.463.557 11.188.633 11.971 

  Total 110.416 m R$ 27.907.843 R$ 108.689.558 128.188 m 

Porcentagem da rede atual (2008) 20,8%   24,2% 

   4,2% a.a.   4,8% a.a. 

 

Considerando o nível de atividade histórica, e a aplicação de programas de renovação de redes 
de ferro fundido em outras companhias com situação similar, a ARSESP propõe um valor de 
investimento de R$ 146,7 milhões para o próximo ciclo tarifário para renovação da rede de Ferro 
Fundido.   

 

Programa de Aferição, Inspeção e Substituição de Medidores 

Segundo a COMGÁS o objetivo deste programa é garantir o correto faturamento do gás fornecido. 

 

Tabela 38 – Investimentos apresentados pela COMGÁS para Medidores   

Medidores    2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  Total 
Capex (R$) 11.391.266 9.973.190 12.409.612 14.585.310 16.151.732, 64.511.111

 

Considerando que é desejável que a Concessionária invista nesta atividade, e contemplando o 
nível de atividade histórica, a ARSESP propõe manter o valor de R$ 64,5 milhões de investimento 
proposto pela COMGÁS. 
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Renovação de Estações 

Esse programa engloba a renovação de válvulas, CRM´s, PDIM´s, CR´s e Estações aéreas. 

Tabela 39 – Investimentos apresentados pela COMGÁS para Renovação de Estações 

Renovação Estações  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  Total 
Capex (R$) 12.061.508   11.775.618 11.810.487 11.704.118  11.317.949  58.669.681 

A COMGÁS mostrou baixo investimento nesta atividade no último ciclo, e não apresentou uma 
justificativa considerada adequada para os investimentos em renovação de ativos que devem 
apresentar uma vida útil muito além do prazo de renovação apresentado pela COMGÁS.  

A previsão da ARSESP para investimento nessa atividade, tendo em vista a atividade do último 
ciclo tarifário, é de R$ 29 milhões. 

 

Remanejamento de Rede 

Conforme informado pela COMGÁS este programa inclui investimentos em remanejamento da 
rede geral devido a obras de terceiros, e um projeto específico de remanejamento da RETAP, com 
os valores de investimentos apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 40 – Investimentos apresentados pela COMGÁS em Remanejamento 

Remanejamento  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  Total 
Capex (R$)       39.023.550      121.260.006       80.141.778       39.023.550       18.464.430     297.913.317 

 

Remanejamento da Rede Geral 
Tendo em vista a necessidade das obras de remanejamento geral da rede, e considerando a 
atividade no último ciclo tarifário, a ARSESP propõe o investimento de R$ 72,3 milhões para essa 
atividade. Considerando que as redes novas dificilmente vão precisar de remanejamento, 
qualquer aumento em função da expansão da rede desde o último ciclo foi desconsiderado. 

Remanejamento do RETAP 
De acordo com a estimativa preliminar de investimentos associados ao remanejamento do RETAP 
apresentado pela COMGÁS, essa obra terá um custo de R$ 144,2 milhões, com uma contingência 
de R$ 52,7 milhões. Considerando que o projeto básico e a extensão dessa obra ainda não foram 
definidos, e portanto os custos podem variar para mais ou para menos, a ARSESP adota um valor 
de R$ 144,2 milhões para essa obra. 

O investimento total proposto para remanejamento da rede é de R$ 216,5 milhões. 

 

Reforços de Rede de Distribuição 

 

Segundo a COMGÁS, o objetivo deste programa visa resolver estrangulamentos localizados do 
fornecimento, causados pela expansão dos sistemas.  
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Tabela 41 – Investimentos apresentados pela COMGÁS em Reforços da Rede de Distribuição 

Reforços     2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  Total 
Capex (R$)       69.823.661       41.110.481       50.179.349     117.475.676     120.852.515     399.441.684

Este investimento é dividido entre reforços na rede geral (R$ 192 milhões) e um projeto especifico 
de reforço para garantir capacidade para um cliente atual de grande porte (R$ 207 milhões).  

Considerando a baixa previsão para crescimento na demanda para o gás no próximo ciclo, e 
considerando ainda o histórico de atividade e investimentos em reforço, a ARSESP propõe um 
investimento de R$ 50 milhões para reforço da rede geral. 

Considerando que o projeto de reforço é dedicado à provisão de capacidade para um único 
cliente, a ARSESP aplicou um fluxo de caixa descontado para este projeto, que indica que uma 
contribuição financeira pelo requerente pode ser contemplada, deixando a COMGÁS arcar com 
um investimento da ordem de R$ 47,3 milhões.  

O investimento proposto pela ARSESP para reforços da rede de distribuição é um total de R$ 47,3 
milhões.   

 

Outros 

 

Indicadores de qualidade ARSESP 
Segundo a COMGÁS o objetivo deste programa é efetuar a monitoração da qualidade do gás 
distribuído, através do Programa Rinológico. 

 

Tabela 42 - Investimentos apresentados pela COMGÁS em Indicadores de Qualidade 

Indicadores de 
qualidade 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Capex (R$) 1.540.065 1.670.579 1.346.904 1.252.934 1.252.934 7.063.417

 

A ARSESP propõe manter o montante apresentado pela Concessionária. 

 
 
SCADA 
Investimentos previstos pela COMGÁS no programa ‘SCADA’ englobam monitoramento ‘on-line’ 
de consumidores, monitoramento do sistemas de proteção catódica da rede de aço e a compra de 
‘software’. O valor proposto pela COMGÁS é apresentado na tabela abaixo: 
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Tabela 43 - Investimentos apresentados pela COMGÁS para o Sistema SCADA 

SCADA 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Capex (R$) 3.784.905 7.039.054 7.030.353 3.863.214 2.906.111 24.623.640

 

Considerando que o tipo de ‘SCADA’ utilizado para redes de gás natural está normalmente restrito 
ao monitoramento e não controle, e considerando investimentos em sistemas similares no setor 
elétrico, e considerando que a compra de ‘software’ está incluída em outros atividades (TI),  a 
ARSESP propõe um investimento reduzido de R$ 17,0 milhões. 

 
Projetos de Manutenção 
Este programa refere-se ao controle e monitoramento de pressão, controle de corrosão de dutos e 
a substituição de equipamentos e a implementação de novas tecnologias. 

 

Tabela 44 - Investimentos apresentados pela COMGÁS em Projetos de Manutenção da Rede 

Projetos de 
Manutenção 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Total 

Capex (R$) 6.016.564 6.286.069 6.471.524 6.530.459 6.589.499 31.894.117

 

A ARSESP propõe manter o valor apresentado pela COMGÁS. 

 
Outros 
A COMGÁS indica o valor de R$ 5.244.204 para Outros Investimentos Não-Indicados que engloba 
investimentos em itens gerais. A ARSESP propõe manter o valor apresentado pela COMGÁS para 
essa atividade. 

 

Consolidado 

 

Como resultado da análise anterior, o valor proposto pela ARSESP para investimentos de suporte 
é de R$ 615.205.099  

O cronograma previsto para esses investimentos é o seguinte: 

 

Tabela 45 – Cronograma Investimentos em Capex de Suporte Aprovados pela ARSESP 

Investimento em Capex de Suporte  (m3/ano) 

  2009-2010  2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  Sub Total 

Renovação 35.140.000 35.140.000 35.140.000 35.140.000 35.140.000 175.700.000 

Aferição 12.902.222 12.902.222 12.902.222 12.902.222 12.902.222 64.511.111 
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Remanejamento 14.460.000 19.507.429 19.507.429 76.471.269 86.566.127 216.512.253 

Qualidade 1.540.065 1.670.579 1.346.904 1.252.934 1.252.934 7.063.416 

Reforço 10.000.000 10.000.000 10.000.000 33.640.000 33.640.000 97.280.000 

Outros 10.827.664 10.827.664 10.827.664 10.827.664 10.827.664 54.138.319 

      - 

Total R$ 84.869.951 R$ 90.047.894 R$ 89.724.219 R$ 170.234.089 R$ 180.328.946 R$ 615.205.099 
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Figura 13 – Investimentos em Capex de Suporte 

 

iv) Investimentos não específicos 

A proposta de investimentos em ativos não específicos para o Terceiro Ciclo tarifário, incluída no 
Plano de Negócios apresentado pela COMGAS é descrita nas figuras a seguir: 
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Plano de Negócios - 2° e 3° Ciclos
Investimentos Não Específicos
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Figura 14 – Investimentos Não Específicos do 2° e 3° Ciclo 

Histórico + Plano de Negócios - Máquinas e Ferramentas
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Figura 15 – Investimentos Não Específicos em Máq. E Ferramentas do 2° e 3° Ciclo 
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Plano de Negócios - Terrenos
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Figura 16 – Investimentos Não Específicos em Terrenos do 3° Ciclo 

Histórico + Plano de Negócios - Veículos
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Figura 17 – Investimentos Não Específicos em Veículos do 2° e 3° Ciclo 
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Histórico + Plano de Negócios - Informática
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Figura 18 – Investimentos Não Específicos em Informática do 2° e 3° Ciclo 

Histórico + Plano de Negócios - Comunicações
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Figura 19 – Investimentos Não Específicos em Comunicações do 2° e 3° Ciclo 

Dos gráficos apresentados e as informações fornecidas pela COMGAS se conclui:  
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Veículos 

 

O PN da COMGÁS referente a veículos contempla aquisições e substituições, conforme tabela a 
seguir que apresenta o dispêndio ao longo do 3º Ciclo: 

Tabela 46 – Investimentos em veículos propostos pela COMGAS 

 
:

 
 

A ARSESP entende que o custo médio proposto pela COMGÁS de R$ 67.483,12 considera o mix 
de veículos e também as adequações necessárias para as atividades.  

Observa-se na figura anterior, uma grande diferença entre os montantes históricos da COMGÁS e 
o Plano de Negócios proposto, a valores de dezembro de 2008. 

Das informações apresentadas pela COMGAS em termos monetários, é possível deduzir que o 
número histórico de veículos novos equivalentes (aumento e reposição) aos preços indicados pela 
COMGÁS foi de 208 durante o segundo ciclo, isto é, 52 veículos equivalentes ao ano.  

O ritmo de incorporação de novos clientes para o Plano de Negócios é similar ao do ano 2008. A 
ARSESP considera adequado aceitar para o Plano de Negócios  o montante anual proposto pela 
COMGAS com um máximo igual ao do ano 2008, isto é, um montante máximo equivalente a 120 
veículos ao preço médio indicado pela COMGAS.  

Têm-se então os seguintes montantes ajustados: 

Tabela 47 – Investimentos em veículos ajustados pela ARSESP 

Investimento Não 
Específico Ajustado 

pela ARSESP 
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 TOTAL 

Total Veículos 8.073.550 6.656.337 6.765.787 8.073.550 8.073.550 37.642.774
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Informática 

A COMGÁS propõe um custo aproximado de R$ 37 / usuário no Terceiro Ciclo. Na revisão 
tarifaria anterior o valor de cerca de R$ 7 / usuário para este item, foi considerado desproporcional 
para uma empresa do porte da COMGÁS.  
A média do investimento por usuário realizado pela COMGÁS no ciclo passado foi de R$ 3,83 / 
usuário. 

Uma análise dos dados de empresas da região mostra que o valor do indicador informática, para 
aplicações similares às propostas pela COMGÁS, é aproximadamente 3,3 USD/cliente. 

No entanto, considerando que a COMGÁS realizará investimentos relacionados ao SAP e sua 
implantação, é aceitável que, excepcionalmente neste ciclo, o nível de investimentos solicitado em 
informática seja o dobro da média do ciclo passado.  

A ARSESP considera adequado o valor de R$ 7,65 / usuário para o 3o Ciclo Tarifário, o que 
resulta nos seguintes valores ajustados para investimentos em informática: 

 

Tabela 48 – Investimentos em informática ajustados pela ARSESP 

Investimento Não 
Específico Ajustado 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 TOTAL 

Total Informática 6.852.442 7.534.525 8.247.295 8.965.283 9.672.881 41.272.426

 

Totais Investimentos Não Específicos  

 

O valor ajustado para os investimentos Não Específicos do Terceiro Ciclo Tarifário é de R$ 115,8 
milhões, o qual é razoável comparado com R$ 80 milhões do ciclo passado considerando o 
incremento de clientes previsto. 



    

 37 

Plano de Negócios - 2° e 3° Ciclos
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Figura 20 – Investimentos Não Específicos do 3° Ciclo 

 

v) Total CAPEX associados ao plano de negócios 

A tabela a seguir compara os CAPEX propostos pela Concessionaria e os ajustados pela 
ARSESP. 

Tabela 49 - CAPEX totais propostos pela COMGAS e ajustados pela ARSESP 

Investimentos COMGÁS AJUSTADOS 

Expansão 1.490.513.705 1.104.791.332 

Não Específicos 260.636.330 115.851.438 

Suporte 1.495.758.227 615.205.099 

Total 3.246.908.263 1.835.847.870 
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3.3. Custos Operacionais (OPEX) 

3.3.1. INTRODUÇÃO 

Este item tem como objetivo apresentar a análise e avaliação das despesas operacionais (OPEX) 
projetadas pela COMGÁS a serem consideradas na equação do Fluxo de Caixa Descontado 
(FCD) para a fixação do valor inicial da Margem Máxima para o terceiro ciclo tarifário. 

O conceito de Despesas Operacionais inclui todos os gastos vinculados à operação e à 
manutenção das redes, gestão comercial dos usuários do serviço de distribuição de gás 
canalizado e administração da Concessionária. Alguns itens onde o montante depende da receita 
não estão incluídos na análise, sendo considerados oportunamente na aplicação da equação do 
FCD. 

  

3.3.2. INFORMAÇÕES UTILIZADAS 

A análise das Despesas Operacionais projetadas pela COMGÁS no Plano de Negócios 
apresentado à ARSESP foi baseada nas fontes de informação descritas a seguir. 

• Despesas históricas detalhadas da Concessionária no período de 2004 a 2008, em 
particular do último exercício anual concluído (neste caso, do ano 2008); 

• Despesas regulatórias estabelecidas pela ARSESP para o ciclo 2004-2009; 

• Despesas projetadas pela Concessionária para o ciclo tarifário sob análise. 

 

3.3.3. INFORMAÇÃO RECEBIDA DA CONCESSIONÁRIA 

i) Informação Histórica 

O nível de detalhamento da informação histórica apresentada pela COMGÁS permitiu realizar 
uma análise dos itens que compõem as despesas da Concessionária. Mais adiante, após 
considerações, foram calculados valores de indicadores representativos de sua gestão atual de 
modo a avaliar a aderência da proposta do Plano de Negócios apresentado pela Concessionária, 
assim como seu desempenho frente às despesas regulatórias estabelecidas pela ARSESP no 2º 
ciclo. 

A análise da informação histórica foi realizada para o período de 2004 a 2008. Dessa forma são 
eliminados os riscos de distorções produzidas por gastos concentrados em datas determinadas e 
que não têm regularidade. Em especial, foram observadas as despesas no ano de 2008, uma vez 
que se trata do último exercício concluído, e representa o ponto de partida das projeções 
estabelecidas no Plano de Negócios.  

A seguir são detalhados os itens mais relevantes utilizados na análise das despesas históricas da 
COMGÁS. 

Consumidores e Redes 

A informação de clientes foi apresentada por segmento de consumo e por classe de volume. A 
seguir, um resumo dos clientes faturados por segmento de consumo. 
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Tabela 50 – Informação Histórica dos Consumidores Faturados 

CLIENTES FATURADOS POR SEGMENTO DE CONSUMO 
SEGMENTO 

2004 2005 2006 2007 2008 

Residencial Total 432.835 467.353 501.237 551.311 637.257 

Residencial - Medição Coletiva Total 1.789 1.970 2.315 2.689 3.466 

Cogeração - Total 7 13 13 16 19 

Comercial Total 8.152 8.238 8.301 8.537 9.053 

Gás Natural - Transporte Público Total 2 - 1 1 - 

Gás Natural Veicular Total 247 302 361 385 374 

GNC Total - 3 3 2 2 

Industrial Total 846 885 946 965 1.012 

Interruptivel Total - - - 2 29 

Termoelétricas - Revenda a Distribuidor  5 5 4 8 4 

Total Geral 443.883 478.769 513.181 563.916 651.216 

Crescimento Anual %  7,86% 7,19% 9,89% 15,48% 

Crescimento 2004-2008 %     46,71% 

 

Como pode ser observado, o perfil de clientes é predominantemente residencial, representando 
98% dos clientes. Adicionalmente, observa-se um forte crescimento de consumidores, chegando a 
um aumento total de 47% ao longo do ciclo. O crescimento médio observado é de cerca de 10%, 
sendo que no ano de 2008 houve um crescimento de mais de 15%.  

A tabela a seguir apresenta o histórico de evolução do total de redes apresentado pela 
Concessionária. A informação entregue não explicitava os km de rede totais ano a ano para o 
período analisado. Desta maneira, foram calculados os km através da rede existente em junho de 
2003, que era 2.733 km, mais as redes incorporadas semestre a semestre, tal como a informação 
enviada. O resultado é apresentado abaixo. 

 

Tabela 51 – Informação Histórica do Total de Redes 

TOTAL DE REDES (Km) 
REDES 

2004 2005 2006 2007 2008 

Total Geral 3.436 3.819 4.326 4.972 5.494 

Crescimento Anual %  11,14% 13,27% 14,93% 10,51% 

Crescimento 2004-2008 %     59,89% 

Crescimento Total (Jun/2003) %     101,04% 

 

No período observado percebe-se um crescimento médio anual de 12% nas redes da COMGÁS, 
sendo o crescimento total de cerca de 60%, mostrando forte expansão em sua rede. Se for 
considerada a quantidade de redes existente em junho de 2003, é observado um crescimento total 
de mais de 100%.  

O perfil de clientes da Concessionária, predominantemente residencial, aliada a forte expansão 
das redes verificada, mostra que os investimentos tiveram foco predominante neste tipo de 
clientes, promovendo forte capilarização da rede para atendimento dos novos consumidores 
residenciais.  
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Pessoal 

 

A seguir é apresentada a estrutura organizacional informada pela Concessionária, assim como a 
evolução do total de empregados distribuídos nas diversas diretorias da empresa. 

 

Tabela 52 – Evolução Histórica de Pessoal Informado 

Qtde. de Pessoal 
Áreas/Sub áreas 

2004 2005 2006 2007 2008 

PRESIDÊNCIA 5 6 7 55 58 

DIRETORIA JURÍDICA 7 8 9 7 10 

DIR. PLAN. INTEGRADO, GÁS E ENERGIA 7 8 9 - - 

DIRETORIA OPERAÇÕES 332 392 425 485 518 

DIRETORIA RESIDENCIAL 131 97 116 129 175 

DIR. VP DE MERC GRANDE COM., GNV E SUPR.GÁS 34 48 45 54 52 

DIR. REGULATÓRIOS E INSTITUCIONAIS 20 24 27 28 31 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 60 82 80 - - 

DIRETORIA DE FINANÇAS 61 63 71 97 104 

TOTAL 657 728 789 855 948 

Secondees 10 7 5 4 4 

Honorários de Diretores 1 - - - - 

Honorários Administr./Cons.Tec./Fisc 1 1 1 1 1 

TOTAL PESSOAL GERAL 669 736 795 860 953 

Crescimento Anual %  10,01% 8,02% 8,18% 10,81% 

Crescimento 2004-2008 %     42,45% 

 

Observa-se um crescimento global de 42% no total de pessoal da Concessionária, sendo um 
crescimento médio de 9% no período. O aumento na quantidade de funcionários na Presidência 
do ano de 2006 para 2007, segundo se pôde concluir, deu-se devido à realocação de pessoal no 
organograma da empresa, onde se incorporou parte do pessoal das extintas diretorias de 
planejamento integrada e administrativa, inexistentes na estrutura organizacional mais recente da 
COMGÁS. 

Em uma primeira análise, o aumento significativo de empregados se justifica frente à forte 
expansão das redes e clientes, que gera maior necessidade de gerenciamento dos ativos, maior 
demanda nas atividades de operação e manutenção (O&M) e atendimento aos clientes, hoje 
atendidos pela COMGÁS. 

A seguir se apresenta a evolução dos custos de pessoal associados aos empregados 
apresentados acima. 
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Tabela 53 – Evolução Histórica de Custos de Pessoal (Moeda Constante – DEZ/08) 

Custo Total (Com Encargos) [R$ / ano] - MOEDA DEZ 2008 
Áreas/Sub áreas 

2004 2005 2006 2007 2008 

PRESIDÊNCIA 1.300.807 1.385.875 1.348.783 9.234.784 12.685.409 

DIRETORIA JURÍDICA 2.183.440 2.385.718 2.592.384 1.616.982 1.820.720 

DIR. PLAN. INTEGRADO, GÁS E 
ENERGIA 2.014.003 1.783.868 2.293.020 - - 

DIRETORIA OPERAÇÕES 46.099.221 53.739.515 56.073.125 64.202.905 63.041.125 

DIRETORIA RESIDENCIAL 20.309.771 14.918.388 18.292.771 21.256.757 26.935.916 

DIR. VP DE MERC GRANDE COM., GNV 
E SUPR.GÁS 6.305.159 8.576.597 8.736.500 10.208.019 10.047.697 

DIR. REGULATÓRIOS E 
INSTITUCIONAIS 5.467.862 5.439.137 5.813.206 5.395.027 5.685.199 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 10.220.776 11.349.330 12.570.587 5.994.135 - 

DIRETORIA DE FINANÇAS 11.728.241 11.451.550 13.097.694 15.689.992 18.087.636 

TOTAL 105.629.281 111.029.978 120.818.071 133.598.601 138.303.701 

Secondees 12.432.894 9.465.707 7.290.065 6.148.264 5.435.455 

Honorários de Diretores 707.061 294.393 - - - 

Honorários Administr./Cons.Tec./Fisc 79.953 60.228 52.496 50.228 60.069 

CUSTO TOTAL DE PESSOAL  118.849.188  120.850.307  128.160.631   139.797.093   143.799.226 

Crescimento Anual %  1,68% 6,05% 9,08% 2,86% 

Crescimento 2004-2008 %     20,99% 

 

O crescimento total dos custos de pessoal verificado foi de 21%. Pode-se observar que esses 
custos não acompanham integralmente o crescimento de pessoal. A seguir apresentam-se as 
despesas de pessoal, agrupadas por diretoria para o ano de 2008.  

 

Tabela 54 – Detalhamento do Pessoal e Custos de Pessoal em Dezembro de 2008 

Áreas/Sub áreas Qtde. de 
Pessoal 

% da Qtde. de 
Pessoal 

Custo Total 
(Com 

Encargos) 
[R$ /sem] 

% Remuneração 
Total 

Remun. Média 
(Sem 

Encargos) 
[R$ /mês] 

PRESIDÊNCIA 58 6,09% 12.685.409 8,82% 9.113 

DIRETORIA JURÍDICA 10 1,05% 1.820.720 1,27% 7.586 

DIR. PLAN. INTEGRADO, GÁS E 
ENERGIA - 0,00% - 0,00% - 

DIRETORIA OPERAÇÕES 518 54,35% 63.041.125 43,84% 5.071 

DIRETORIA RESIDENCIAL 175 18,36% 26.935.916 18,73% 6.413 

DIR. VP DE MERC GRANDE COM., GNV 
E SUPR.GÁS 52 5,46% 10.047.697 6,99% 8.051 

DIR. REGULATÓRIOS E 
INSTITUCIONAIS 31 3,25% 5.685.199 3,95% 7.641 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA - 0,00% - 0,00% - 
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DIRETORIA DE FINANÇAS 104 10,91% 18.087.636 12,58% 7.247 

TOTAL 948 99,48% 138.303.701 96,18% 6.079 

Secondees 4 0,42% 5.435.455 3,78% 56.619 

Honorários de Diretores - 0,00% - 0,00% - 

Honorários Administr./Cons.Tec./Fisc 1 0,10% 60.069 0,04% 2.503 

TOTAL GERAL 953 100,00% 143.799.226 100,00% 6.287 

 

Na composição da equipe de pessoal predomina a quantidade de empregados em Operações, 
seguido pela Diretoria Residencial e pela Diretoria de Finanças. Em especial a Diretoria de 
Operações responde por 54% dos profissionais e em 44% das despesas com salários. Por sua 
vez, a Diretoria Residencial também tem um peso importante, respondendo por 18% dos 
empregados e dos custos. 

O custo total dos empregados é de R$ 143.799.226. Considerando um fator de encargos de 
100%, é obtido um valor do salário nominal médio mensal da ordem de R$ 6.300. Este valor é 
indicativo de que o quadro de pessoal da Concessionária está composto predominantemente por 
postos de hierarquia, profissionais e técnicos qualificados. 

Os gastos com Secondees e outros Honorários não chegam a 4% dos custos totais com pessoal.  

Materiais, Serviços e Outros 

 

A tabela a seguir apresenta a evolução das despesas com Materiais, Serviços e Outros (MSO) 
para o período 2004-2008.  

 

Tabela 55 – Evolução Histórica de Custos de Materiais, Serviços e Outros (Moeda Constante – DEZ/08) 

Despesas de MSO [R$ / ano] - MOEDA DEZ 2008 
Áreas/Sub áreas 

2005 2006 2004 2007 2008 

SISTEMAS E PC'S 13.831.371 8.693.698 9.739.157 9.823.867 11.428.230 

COMUNICAÇÕES 6.823.445 5.986.745 7.119.694 7.521.267 10.050.955 

VEÍCULOS 3.581.405 3.327.934 3.958.246 3.032.391 3.367.175 

MÁQ. E FERRAMENTAS 676.451 715.417 796.817 616.835 703.711 

TERRENOS E EDIFÍCIOS 1.031.494 4.580.460 6.763.960 6.530.642 7.947.221 

MATERIAIS E INSUMOS 3.310.842 6.042.280 3.811.638 4.006.141 4.817.053 

OUTRAS DESPESAS 135.391.018 123.828.081 101.341.678 134.766.470 144.696.075 

EMPREITEIRAS E CONSTRUTORAS 16.670.543 20.834.794 20.793.521 24.278.063 22.848.568 

SUB TOTAL 181.316.569 174.009.411 154.324.712 190.575.676 205.858.988 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO - REGULADOR 12.396.810 13.627.555 15.036.521 13.418.094 15.069.415 

P&D e EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - 1.541.774 1.664.660 2.733.545 3.125.037 

TOTAL DESPESAS 193.713.380 189.178.740 171.025.893 206.727.315 224.053.440 

Crescimento Anual %  -2,34% -9,60% 20,87% 8,38% 

Crescimento 2004-2008 %     15,66% 
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Observa-se um crescimento global de cerca de 15% nos custos de MSO apresentados pela 
Concessionária. O custo mais representativo está relacionado a outras despesas, compondo 
cerca de 65% destes custos. Estes englobam gastos de várias naturezas, tais como transferência 
de tecnologia, serviços administrativos, consultorias, custos comerciais com propaganda e 
publicidade, custos de leitura e entrega de fatura, dentre outros. Outro custo cujo montante é 
significativo individualmente é o de contratos com empreiteiras e construtoras, que corresponde a 
cerca de 11% do MSO informado.  

A seguir, apresenta-se o detalhamento dos gastos com materiais, serviços e outros em dezembro 
de 2008. Com isso, consegue-se observar mais detalhadamente as outras despesas informadas. 

Tabela 56 – Detalhamento dos Custos de Materiais, Serviços e Outros em Dezembro de 2008 

Despesas de MSO 
Áreas/Sub áreas 

2008 

SISTEMAS E PC'S Total [R$] 11.428.230 

COMUNICAÇÕES Total [R$] 10.050.955 

Combustível [R$] 1.306.928 
VEÍCULOS 

Manutenção e Outros [R$] 2.060.247 

MÁQ. E FERRAMENTAS Manutenção e Outros [R$] 703.711 

Manutenção e Outros [R$] 2.347.491 
TERRENOS E EDIFÍCIOS 

Aluguel [R$] 5.599.730 

MATERIAIS E INSUMOS Despesa [R$] 4.817.053 

 SUB TOTAL 38.314.344 

52240640 - TRANSF DE TECNOLOGIA 23.965.554 

52240631 - SERV.ADMINISTRATIVOS 20.040.805 

52240610 - CONSULT ASSESSORIAS 15.588.047 

52250703 - PERM SERV CONCES 10.557.544 

52250720 - DEVEDORES DUVIDOSOS 8.063.922 

52240607 - LEITURA, ENTREGA 7.831.277 

52250719 - PROMOÇÃO VENDAS 7.247.141 

52240609 - PROP E PUBLICIDADE 3.154.537 

52250706 - ANÚNCIOS PUBLICAÇÕES 1.267.385 

52250722 - DESP C/ EVENTOS 6.258.272 

52240624 - ASS.TEC AUTORIZADA 5.295.817 

52240641 - SERV DE ADMINISTRAÇ 1.799.905 

52240614 - VIGILÂNCIA E SEGUR. 4.382.821 

52240642 - COMPR/TRANSP/DESC 1.412.744 

52250735 - Patrocínios 1.945.144 

OUTROS 25.885.161 

OUTRAS DESPESAS 

 SUB TOTAL OUTRAS DESPESAS 144.696.075 

EMPREITEIRAS E CONSTRUTORAS 22.848.568 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO - REGULADOR 15.069.415 

P&D e EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 3.125.037 

PERDAS - 

CONVERSÃO DE EQUIPAMENTOS - 
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DESPESA PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA - 

TOTAL DESPESAS 224.053.440 

 

Os gastos com sistemas e PC's, comunicações, veículos, máquinas e ferramentas, terrenos e 
edifícios, e materiais e insumos somam um total de R$ 38 milhões, correspondendo a 17% dos 
gastos com MSO. Os materiais e insumos, detalhados nas informações, incluem materiais 
elétricos, de reparo, segurança, proteção, vedação, pintura, construção, dentre outros.  

As outras despesas representam o montante mais importante das despesas com MSO chegando 
a 65% no ano analisado. Ao todo, foram apresentados 64 itens como “outras despesas” na 
informação proveniente da COMGÁS, incluindo gastos de natureza diversa, taxas e recolhimento 
de impostos.  

A tabela anterior apresenta uma lista de 15 itens cujos valores correspondem a 53% dos custos 
de MSO. Dos itens apresentados, a transferência de tecnologia, serviços administrativos, 
consultorias/assessorias e permissão de serviços, representam os montantes mais significativos, 
com um peso de 31% do MSO.  

Adicionalmente as despesas com empreiteiras e construtoras, cujo montante é de 
R$ 22,8 milhões, também representam um gasto significativo da empresa no ano de 2008. Como 
informado pela COMGÁS, os valores incluídos no item “Empreiteiras e Construtoras” somente 
contabilizam as despesas para operação e manutenção da rede, já excluindo os montantes 
relativos à execução de obras.  

Neste sentido, fazem parte do escopo destes contratos, segundo informações da COMGÁS, a 
prestação de serviços essenciais para a manutenção de seu sistema de distribuição, como reparo 
de vazamentos, manutenção preventiva da rede de distribuição, manutenção corretiva da rede de 
distribuição, patrulhamento da rede de distribuição, pesquisa de vazamentos, manutenção civil de 
pontos da rede, proteção catódica, coleta de amostras de gás para avaliação de condições físico-
químicas e odoração, controle dos níveis de pressão, entre outros. 

O que se observa em linhas gerais é um elevado gasto com contratos de terceirização. Vê-se 
claramente que os gastos com terceiros são bastante importantes, tratando-se de uma empresa 
com um alto grau de serviços contratados, e uma equipe de pessoal próprio composto 
principalmente por técnicos de alto nível, gerentes e diretores. 

Resumo das Despesas Históricas Informadas 

 

Abaixo são resumidas despesas históricas informadas pela COMGÁS a moeda constante de 
dezembro de 2008, conforme detalhado nos itens anteriores.  

 

Tabela 57 – Resumo das Despesas Históricas Informadas pela COMGÁS (Moeda Constante – DEZ/08) 

CUSTOS TOTAIS (Pessoal + 
MSO) 2004 2005 2006 2007 2008 

MSO 193.713.380 189.178.740 171.025.893 206.727.315 224.053.440 

PESSOAL 118.849.188 120.850.307 128.160.631 139.797.093 143.799.226 

TOTAL 312.562.567 310.029.047 299.186.525 346.524.408 367.852.666 
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ii) Plano de Negócios 

 

Neste item se apresentam os custos operacionais (OPEX) do Plano de Negócios informado pela 
Concessionária para o período 2009-2013. Os dados enviados permitiram uma análise 
semelhante à realizada para a informação histórica cedida. Basicamente, as despesas foram 
divididas da mesma maneira, separadas em gastos com pessoal e materiais, serviços e outros. 

Adicionalmente, foi solicitada a abertura das despesas projetadas em relação à natureza de 
gastos, de modo a se permitir o cálculo da Margem Máxima (P0) para as atividades de distribuição 
e comercialização separadamente, conforme previsão de abertura destas atividades para alguns 
grupos de consumidores. Desse modo, a informação apresentada pela COMGÁS em relação às 
despesas projetadas também foi segregada nos seguintes itens:  

• Operação e Manutenção; 

• Medição; 

• Comercialização; 

• Direção, Supervisão e Controle; 

• Taxa de fiscalização líquida de compensação; 

• Pesquisa & Desenvolvimento; 

• Perdas de gás; 

• Despesas para conversão; 

• Atividades não-correlatas; 

• Serviços taxados. 

 

Nos itens a seguir será apresentado com maior detalhamento o OPEX do Plano de Negócios 
informado pela Concessionária. A seguir, os consumidores e redes projetados.  

Consumidores e Redes 

 

A tabela abaixo resume a evolução de clientes e medidores apresentados no Plano de Negócios 
da COMGÁS.  

 

Tabela 58 – Evolução de Clientes e Medidores Informados pela COMGÁS no Plano de Negócios 

TOTAL DE CLIENTES E MEDIDORES 
CLASSES DE CONSUMO 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Industrial 1.033 1.051 1.076 1.120 1.149 

Residencial 885.172 973.758 1.066.289 1.159.415 1.251.132 

Comercial 9.009 9.544 10.139 10.800 11.524 
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GNV 417 429 441 453 465 

Termoeléticas 1 1 1 1 1 

Cogeração 20 21 21 23 28 

TOTAL DE CLIENTES 895.652 984.804 1.077.967 1.171.812 1.264.299 

Crescimento Anual %  9,95% 9,46% 8,71% 7,89% 

Crescimento Plano %     41,16% 

TOTAL DE MEDIDORES 714.817 786.654 866.167 953.156 1.042.081 

Crescimento Anual %  10,05% 10,11% 10,04% 9,33% 

Crescimento Plano %     45,78% 

 

Observa-se um crescimento médio anual de clientes de 9%, representando um crescimento total 
no plano de 41% de clientes. Cabe destacar o forte crescimento de clientes apresentado entre o 
primeiro ano do Plano de Negócios e o apresentado na informação histórica da COMGÁS. Para 
dezembro de 2008, foram informados 651.216 consumidores (medidores). Utilizando o total de 
clientes correspondente a 2009/2010, chega-se a um crescimento de 38% em um período de 
aproximadamente 1 ano e meio, o que equivale a um crescimento anual de 25%, valor 
considerado elevado pelo apresentado no histórico e pelo crescimento projetado no Plano de 
Negócios. 

Analisando o crescimento de medidores, observa-se um crescimento médio de ligações de 10%, 
totalizando um crescimento projetado de 45% no 3º ciclo. Observando o total de medidores no 1º 
ano do ciclo em relação aos consumidores de 2008, chega-se a um crescimento de 10% no 
período de 1 ano e meio, o que representa um crescimento anual de 6,5%. Tal crescimento, assim 
como o crescimento anual projetado no Plano de Negócios apresenta uma maior aderência com o 
observado na informação histórica apresentada. 

Abaixo, apresenta-se a evolução das redes informadas pela COMGÁS em seu Plano.  

 

Tabela 59 – Evolução de Redes Informada pela COMGÁS no Plano de Negócios 

TOTAL DE REDES (KM) 
REDES 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Total Geral 6.295 7.238 8.243 9.321 10.406 

Crescimento Anual %  14,99% 13,87% 13,08% 11,65% 

Crescimento Plano %     65,31% 

 

O crescimento médio anual das redes apresentada no Plano é de 13%, chegando a um 
crescimento total de 65% no último ano do ciclo (2013/2014). Esta informação mostra aderência 
ao apresentado no crescimento de redes observado no histórico da COMGÁS. 

A seguir, a análise da evolução do pessoal e dos custos de pessoal projetados para este 3º ciclo. 

Pessoal 
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A seguir é apresentada a evolução do total de empregados distribuídos nas diversas diretorias da 
empresa segundo a informação do Plano de Negócios. 

 

Tabela 60 – Evolução do Pessoal Informado no Plano de Negócio 

Qtde. de Pessoal 
Áreas/Sub áreas 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

PRESIDENCIA 62 62 62 62 62 
DIRETORIA ASSUNTOS REGULAT. E 
INSTITUC. 34 34 34 34 34 

FINANÇAS 110 110 110 110 110 

JURIDICO 10 10 10 10 10 
MERC. INDUSTRIAL, GNV E GRANDE 
COMERCIO 56 56 56 56 56 

TOTAL MERCADO RESIDENCIAL E 
PEQUENO COMERCIO 157 150 150 151 146 

Atendimento comercial 1 1 1 1 1 

Escritórios comerciais - - - - - 

Faturamento e cobrança 14 14 14 14 14 

Outros mercado residencial e pequeno 
comercio 142 135 135 136 131 

TOTAL OPERAÇÔES 642 652 662 674 686 

Operação e manutenção 363 373 383 395 407 

Controle e supervisão de obras 72 72 72 72 72 

Outras operações 207 207 207 207 207 

Mão de obra capitalizada - - - - - 

TOTAL PESSOAL GERAL 1.071 1.074 1.084 1.097 1.104 

Crescimento Anual %  0,28% 0,93% 1,20% 0,64% 

Crescimento 2004-2008 %     3,08% 

 

Para o primeiro ano do ciclo, pode-se observar que a Diretoria de Operações responde por 60% 
do pessoal da Concessionária. Nesta diretoria estão as atividades de Operação e Manutenção 
(O&M), Controle e Supervisão de Obras e Outras operações. Em particular, o pessoal de O&M 
desta diretoria corresponde a 34% do pessoal total, seguido pelo pessoal de outras operações, 
que corresponde a 19% do pessoal. 

Outra área que merece destaque é a Diretoria de Mercado Residencial e Pequeno Comercio, de 
atividade essencialmente comercial, cujo pessoal corresponde a 15% do total. 

A evolução do plano mostra um crescimento anual projetado de pessoal inferior a 1%, atingindo 
um crescimento total no final do ciclo de 3%. Em outras palavras, segundo as projeções da 
COMGÁS, sua estrutura de pessoal próprio pouco crescerá nos próximos 5 anos. Esse perfil de 
crescimento, associado a forte expansão de clientes e redes reflete uma previsão de melhor e 
mais eficiente gestão de recursos humanos na Concessionária.   

A tabela a seguir apresenta os custos associados ao pessoal informado acima. 

Tabela 61 – Evolução do Custo de Pessoal Informado no Plano de Negócio 

Áreas/Sub áreas Custo de Pessoal 
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2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

PRESIDENCIA 24.220.470 23.665.255 23.708.012 23.749.321 23.790.081 
DIRETORIA ASSUNTOS REGULAT. E 
INSTITUC. 6.960.009 6.900.742 6.910.144 6.919.124 6.928.168 

FINANÇAS 20.719.865 20.541.514 20.571.247 20.599.592 20.628.136 

JURIDICO 2.172.665 2.153.661 2.156.534 2.159.282 2.162.050 
MERC. INDUSTRIAL, GNV E GRANDE 
COMERCIO 14.509.488 14.407.449 14.422.476 14.436.918 14.451.542 

TOTAL MERCADO RESIDENCIAL E 
PEQUENO COMERCIO 26.519.620 26.485.862 26.296.521 25.776.251 25.110.640 

Atendimento comercial 142.695 141.358 141.610 141.849 142.089 

Escritórios comerciais - - - - - 

Faturamento e cobrança 1.935.868 1.970.752 1.974.110 1.977.292 1.980.497 

Outros mercado residencial e pequeno 
comercio 24.441.057 24.373.751 24.180.801 23.657.111 22.988.054 

TOTAL OPERAÇÔES 81.047.514 83.977.153 85.097.124 86.296.202 87.600.921 

Operação e manutenção 39.899.572 43.175.438 44.230.187 45.367.596 46.610.051 

Controle e supervisão de obras 11.262.383 11.155.436 11.170.650 11.185.090 11.199.777 

Outros operaçôes 29.885.559 29.646.279 29.696.287 29.743.516 29.791.093 

Mão de obra capitalizada (36.718.081) (35.748.452) (34.428.096) (36.106.243) (35.355.778) 

TOTAL PESSOAL GERAL 139.431.549 142.383.184 144.733.962 143.830.448 145.315.760 

Crescimento Anual %  2,12% 1,65% -0,62% 1,03% 

Crescimento 2004-2008 %     4,22% 

 

O montante mais significativo observado nos custos de pessoal do Plano de Negócio projetado é 
o da Diretoria de Operações, correspondendo a 58% do total no primeiro ano. Operação e 
Manutenção e Outras operações respondem por 29% e 21% dos custos de pessoal, 
respectivamente. A Diretoria de Mercado Residencial e Pequeno Comercio, por sua vez, tem um 
peso de 19% no total dos custos de pessoal. 

É observado um crescimento anual dos custos que está alinhado ao crescimento de empregados 
projetado. Em média, a Concessionária projeta um crescimento de 1% ano a ano chegando a 4% 
no final do ciclo. 

Cabe destacar que parte dos custos de pessoal foram capitalizados, conforme apresentado na 
linha “mão de obra capitalizada”. Para o primeiro ano do Plano de Negócios, foram capitalizados 
R$ 36 milhões, o que equivale a 20,84% dos custos totais de pessoal sem incluir a capitalização. 
Embora tais custos tenham sido abatidos das despesas de pessoal, a quantidade de empregados 
associados à esta capitalização não foi apresentada, como pode ser observado na Tabela 11.  

Por questão de coerência da análise, uma estimativa do total de empregados associados a esta 
capitalização deve ser realizada.  

Materiais, Serviços e Outros 

 

A tabela a seguir apresenta a evolução das despesas de materiais, serviços e outros (MSO) 
projetadas no Plano de Negócio para o ciclo 2009-2014. 
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Tabela 62 – Evolução dos Custos de Materiais, Serviços e Outros do Plano de Negócios 

Despesas de MSO [R$ / ano] - MOEDA DEZ 2008 
Áreas/Sub áreas 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

SISTEMAS E PC'S 15.171.286 15.824.758 16.697.452 17.670.539 18.734.384 

COMUNICAÇÕES 11.083.022 11.416.017 11.741.314 12.081.899 12.441.404 

VEÍCULOS 5.850.520 6.193.858 6.677.769 7.227.644 7.793.810 

MÁQ. E FERRAMENTAS 965.674 1.051.537 1.155.939 1.273.982 1.394.935 

TERRENOS E EDIFÍCIOS 9.057.102 9.219.221 9.717.166 10.260.392 10.808.320 

MATERIAIS E INSUMOS 8.373.453 8.721.849 9.306.667 9.970.862 10.684.793 

OUTRAS DESPESAS 123.018.502 131.114.234 141.996.514 153.498.608 163.860.405 

CONTRATOS (EMPREITEIRAS / 
CONSTRUTORAS E OUTROS) 70.659.677 74.583.942 80.636.789 86.608.539 92.521.962 

SUB TOTAL  244.179.237  258.125.415  277.929.608   298.592.466   318.240.014 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO - REGULADOR 18.750.979 21.362.621 21.903.792 22.377.166 22.647.633 

P&D e EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 4.259.797 4.521.459 4.781.192 5.005.446 5.196.389 

PERDAS 49.670.204 49.697.706 52.572.046 54.414.607 56.183.935 

CONVERSÃO DE EQUIPAMENTOS 56.154.168 62.575.260 72.364.668 76.708.933 76.397.730 

DESPESA PARA ADEQUAÇÃO FÍSICA 46.579.433 55.836.416 64.043.895 65.642.943 64.505.470 

TOTAL DESPESAS 419.593.818 452.118.877 493.595.202 522.741.562 543.171.171 

Crescimento Anual %  7,75% 9,17% 5,90% 3,91% 

Crescimento 2004-2008 %     29,45% 

 

O crescimento médio anual observado é de 7%, chegando a quase 30% no final do ciclo. Em 
comparação à evolução histórica, o crescimento destes custos para o Terceiro Ciclo é duas vezes 
superior ao observado no histórico.  

Analisando mais cuidadosamente as despesas do 1º ano, percebe-se que o item de ”Outras 
Despesas” é o que apresenta maior peso no total, correspondendo a 29% do total para o ano. 
Cabe destacar a falta de abertura da informação apresentada pela COMGÁS. Para um montante 
de R$ 123 milhões, deveria ser apresentada uma informação de custos mais detalhada de modo a 
se ter uma visão melhor da natureza dos gastos projetados pela Concessionária, além das 
respectivas justificativas que merece este montante. 

Há outros itens cujos pesos têm importância nas despesas projetadas de MSO. Os contratos com 
empreiteiras e construtoras e Outros que juntos somam R$ 70 milhões, correspondem a 17% das 
despesas do MSO para o ano 2009/2010.  

Segundo informações da COMGAS, os contratos com empreiteiras e construtoras são para 
atividades relacionadas à construção de rede e também à operação e manutenção do sistema de 
distribuição. As primeiras (construção de rede) estão apresentadas no plano de negócios como 
parte dos investimentos e não são tratadas aqui. As últimas (operação e manutenção da rede) 
figuram na conta “empreiteiras e construtoras” relacionadas nas despesas operacionais do plano 
de negócios, somando ao todo R$ 36 milhões.  

Ainda segundo a COMGÁS, essa mesma classificação foi seguida para a apresentação das 
informações históricas, que também incluem no item “Empreiteiras e Construtoras” somente as 
despesas para operação e manutenção da rede. 
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A evolução das despesas anuais projetadas para esses contratos está aderente ao observado no 
histórico. Enquanto que o crescimento anual histórico apresentado destes custos foi de 9%, no 
Plano de Negócios se observa um crescimento anual de 8%. Entretanto, cabe destacar o grande 
salto entre 2008 e o 1º ano do ciclo, onde se observa uma elevação de 40% no montante dos 
contratos com empreiteiras e construtoras, valor considerado bastante alto. 

Para os contratos “Outros”, cujo montante informado é de R$ 34 milhões, estão classificadas as 
despesas para o pagamento dos seguintes serviços terceirizados:  

• Serviços de informática: Atendimento a usuários (Helpdesk) e suporte local, suporte a 
aplicativos, suporte a infra-estrutura, incluindo toda a infra-estrutura necessária aos 
sistemas corporativos da Comgás, administração do ambiente, suporte técnico, suporte a 
rede local e recuperação em caso de desastres; – Representam 40% do valor de “Outros 
Contratos”.  

• Pagamento de comissões sobre captação de novos clientes: a COMGÁS oferece 
comissão para cada cliente captado. Segundo sua estratégia de negócios, empreiteiras 
contratadas são responsáveis pela captação de clientes de varejo e por todo o processo 
de comercialização do gás natural para novos clientes residenciais e pequenos comerciais. 
– Representa 25% do total de “Outros Contratos”. 

• Outros contratos: Série de outros serviços contratados de diversas naturezas, como 
digitação e encerramento de ordens de serviço, armazenamento e gerenciamento de 
arquivos, serviços de limpeza e malote, segurança patrimonial, logística para 
movimentação, expedição e reposição de materiais em estoque, entre outros. – 
Representa 35% do total de “Outros Contratos”. 

 

Por fim, podem-se destacar as despesas com perdas de gás, conversão de equipamentos e 
despesas para adequação física, que juntas somam R$ 161 milhões (R$ 58 milhões, R$ 56 
milhões e R$ 47 milhões, respectivamente) e foram incluídas nos custos de materiais, serviços e 
outros informados no OPEX do Plano de Negócios. 

Resumo do Plano de Negócios  

 

A tabela abaixo apresenta o resumo do OPEX do Plano de Negócio proposto pela COMGÁS, com 
a abertura das despesas por natureza. 
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Tabela 63 – Evolução das Despesas do Plano de Negócios – Abertura por Natureza 

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 
NATUREZA DA DESPESA 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

1.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 149.285.351 160.011.623 171.992.764 182.412.941 195.398.057 

1.2 MEDIÇÃO 6.839.512 7.141.430 7.610.840 7.862.615 8.273.842 

1.3 COMERCIALIZAÇÃO 97.156.065 103.031.219 110.209.805 115.598.172 120.216.926 

1.4 DIREÇÃO, SUPERVISÃO E 
CONTROLE DA GESTÃO 130.329.859 130.324.327 132.850.161 136.549.186 139.666.949 

1.5 TAXA DE FISCALIZAÇÃO 
LÍQUIDA DE COMPENSAÇÃO  13.087.224  23.180.345  25.738.126  26.699.217   27.715.036 

1.6 PESQUISA & 
DESENVOLVIMENTO  3.432.940  4.178.960  4.641.036  4.814.521   4.997.878 

1.7 PERDAS DE GÁS  58.506.827  62.764.631  67.572.377  67.955.235   68.387.838 

1.8 DESPESAS PARA 
CONVERSÃO  102.733.601  118.411.676  136.408.563  142.351.876   140.903.200 

DESPESAS - PLANO DE 
NEGÓCIOS  561.371.378  609.044.211  657.023.672  684.243.763   705.559.726 

1.9 ATIVIDADES NÃO-
CORRELATAS 25.081.974 29.605.172 33.543.906 33.746.837 32.402.329 

1.10 SERVIÇOS TAXADOS 9.848.480 10.811.475 11.849.864 12.976.675 14.161.115 

 

O item com maior participação no Plano de Negócios é o de Operação e Manutenção, que 
responde por 27% das despesas projetas no primeiro ano. Este item inclui atividades de 
despacho, odorização, controle e inspeção, vigilância e prevenção, atendimento a reclamações 
técnicas e emergência, manutenção da rede, manutenção das instalações de superfície, além de 
outras atividades de O&M como: planejamento e engenharia, higiene, segurança ambiental e 
capacitação técnica de funcionários. Cabe destacar que dentre as outras atividades há um 
montante de R$ 25 milhões (17% dos gastos de O&M) projetado para o 1º ano que não está 
discriminado (especificado no plano como “outros” dentro das outras despesas). 

O segundo item com maior participação é o de Direção, Supervisão e Controle da Gestão, 
correspondente a 23% do OPEX do Plano projetado no 1º ano. Neste item, tem grande peso os 
montantes de pessoal (R$ 50 milhões) e Serviços (R$ 65 milhões). Destaca-se também um 
montante de R$ 27,5 milhões (21% das despesas de Direção, Supervisão e Controle da Gestão), 
listado dentro de “Outros”, que não se encontra detalhado. 

O terceiro item de grande importância nas despesas projetadas se relaciona as Despesas para 
Conversão, segregadas em conversão de equipamentos e adequação física. Correspondem a R$ 
56 milhões e R$ 46 milhões respectivamente, totalizando R$ 102 milhões, ou seja, 18% das 
despesas projetadas para o 1º ano do ciclo 2009-2014. 

Outro item que merece destaque é o de Comercialização, cujo montante de R$ 97 milhões 
projetado no primeiro ano, corresponde a 17% do Plano de Negócios. Desse montante, 50% 
correspondem às despesas projetadas com publicidade e marketing (R$ 48,5 milhões), valor 
significativo dentro dos gastos de comercialização e do próprio Plano de Negócios. Somente esse 
item, responde por 9% das despesas totais projetadas no 1º ano. 

Por fim, apresenta-se o resumo do OPEX do Plano de Negócios informado pela COMGÁS, 
separado por despesas com Pessoal e MSO. 
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Tabela 64 – Resumo do OPEX do Plano de Negócios Informado pela COMGÁS 

CUSTOS TOTAIS (Pessoal + 
MSO) 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

MSO  421.939.829  466.661.027  512.289.710  540.413.315   560.243.966 

PESSOAL  139.431.549  142.383.184  144.733.962  143.830.448   145.315.760 

TOTAL  561.371.378  609.044.211  657.023.672  684.243.763   705.559.726 

 

3.3.4. TRAJETÓRIA REGULATÓRIA ESTABELECIDA PARA A COMGÁS NO 2º CICLO (2004-2009) 

 

De modo a realizar a validação do OPEX do Plano de Negócios apresentado pela COMGÁS, 
deve-se analisar, além da informação histórica apresentada pela Concessionária, a trajetória 
regulatória estabelecida pela ARSESP no 2º ciclo. Tal análise permite observar o desempenho da 
gestão da empresa frente ao estabelecido regulatoriamente e obter uma melhor visão do histórico 
realizado. 

A observação dos parâmetros estabelecidos pelo regulador permite avaliar se a COMGÁS 
realmente capturou ganhos de eficiência em sua gestão no 2º ciclo, indicando mais claramente se 
o sinal regulatório dado pela ARSESP foi seguido. Com isso, pode-se ratificar o sinal regulatório 
dado no ciclo passado para o ciclo que se inicia, ou introduzir uma nova sinalização de modo a 
capturar ganhos e eficiência obtidos e induzir novos padrões de comportamento na 
Concessionária. 

A tabela a seguir resume os principais parâmetros projetados no último ciclo, assim como 
indicadores de desempenho que permitem a comparação entre o regulatório, o histórico realizado 
e o OPEX do Plano de Negócios regulatório a ser proposto pela ARSESP.    

 

Tabela 65 – Resumo do Plano de Negócios Informado pela COMGÁS 

COMGÁS REGULATÓRIO 
INDICADORES UNID. 

2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 

Clientes # 456.972 502.459 529.658 562.446 586.283 

Redes Km 3.427 3.615 3.733 3.834 3.920 

Empregados Total # 715 737 737 739 745 

Custo Total (ABR/04) R$/ano 217.450.643 231.899.013 245.488.730 255.649.800 263.959.463 

Custo Total (DEZ/08) R$/ano 292.330.414 311.754.122 330.023.498 343.683.563 354.854.683 

Custo Total / Cliente R$/cliente 640 620 623 611 605 

Clientes / Redes cliente/km 133 139 142 147 150 

Custo Total / Redes R$/Km 85.302 86.239 88.407 89.641 90.524 

Clientes / Empregado cliente/emp. 639 682 719 761 787 

Rede / Empregado m/empr. 4.793 4.905 5.065 5.188 5.262 

 

Os clientes, as redes, a quantidade de empregados e os custos totais apresentados na tabela 
foram os estabelecidos pela ARSESP para o OPEX do Plano de Negócios projetado para o 
2º ciclo. Os custos totais, então estabelecidos a preços de abril de 2004, foram atualizados para 
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dezembro de 2008 de modo permitir uma comparação homogênea dos indicadores entre 
regulatório, histórico e novo plano de negócios. 

O seguinte item apresenta essa comparação, bem como as adaptações necessárias realizadas 
tanto no histórico, quanto no Plano de Negócios proposto, de maneira a realizar a comparação 
desejada em termos iguais.  

 

3.3.5. ANÁLISE DA TRAJETÓRIA REGULATÓRIA VS. HISTÓRICO REALIZADO E OPEX DO PLANO DE 
NEGÓCIOS PARA CÁLCULO DO P0 

 

A definição de uma trajetória regulatória, tal como estabelecida para a COMGÁS no 2º Ciclo, 
representou um grande avanço no sentido sinalizar economicamente parâmetros de eficiência 
para a gestão da empresa. Uma gestão eficiente dos recursos vai ao encontro do desejo do 
regulador de induzir a uma boa utilização dos recursos, além de promover o bem estar dos 
consumidores e a modicidade tarifária, sem, entretanto, comprometer a qualidade do serviço 
regulado. 

A sinalização dada pela ARSESP no ciclo passado constituiu um primeiro referencial regulatório 
para a gestão da Concessionária. Como será observado nos itens a seguir, a sinalização dada 
pelo regulador de fato surtiu o efeito desejado, promovendo uma gestão mais eficiente do agente 
regulado. Isso fica claro quando se observa a evolução do histórico da empresa frente às metas 
regulatórias estabelecidas, além da comparação com indicadores de gestão de outras empresas 
de gás.  

O desafio para o ciclo que se inicia é dar continuidade aos avanços da gestão do agente regulado, 
promovendo uma melhoria contínua da eficiência sem comprometimento da qualidade do serviço 
e o equilíbrio econômico-financeiro da Concessionária. Ademais, outro desafio é capturar parte 
dos ganhos de eficiência obtidos no último ciclo, revertendo-os à modicidade tarifária.  

Tendo isso em mente, parte-se para a análise detalhada dos indicadores de gestão observados 
na empresa de modo a estabelecer um OPEX para o Plano de Negócios que seja aderente aos 
desafios apresentados. 

 

i) Informação Histórica Ajustada 

 

Neste item são apresentados os ajustes realizados na informação histórica da COMGÁS de modo 
a permitir a comparação entre os indicadores históricos, regulatório e, em uma próxima etapa, 
definir os custos operacionais a serem considerados no cálculo do P0. Tais ajustes foram 
realizados com base na informação histórica e Plano de Negócios fornecidos pela Concessionária, 
metas regulatórias estabelecidas no ciclo passado e indicadores de gestão. 

Pessoal 

A seguir é apresentada a estrutura organizacional da Concessionária adaptada, assim como a 
evolução do total de empregados distribuídos nas diversas diretorias da empresa. 
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Tabela 66 – Evolução Histórica Adaptada de Pessoal Informado 

Qtde. de Pessoal 
Áreas/Sub áreas 

2004 2005 2006 2007 2008 

PRESIDÊNCIA 5 6 7 55 58 

DIRETORIA JURÍDICA 7 8 9 7 10 

DIR. PLAN. INTEGRADO, GÁS E ENERGIA 7 8 9 - - 

DIRETORIA OPERAÇÕES 332 392 425 485 518 

DIRETORIA RESIDENCIAL 131 97 116 129 175 

DIR. VP DE MERC GRANDE COM., GNV E SUPR.GÁS 34 48 45 54 52 

DIR. REGULATÓRIOS E INSTITUCIONAIS 20 24 27 28 31 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 60 82 80 - - 

DIRETORIA DE FINANÇAS 61 63 71 97 104 

TOTAL 657 728 789 855 948 

Secondees 10 7 5 4 4 

Honorários de Diretores 1 - - - - 

Honorários Administr./Cons.Tec./Fisc 1 1 1 1 1 

Pessoal capitalizado (139) (153) (166) (179) (199) 

TOTAL PESSOAL GERAL 530 583 629 681 754 

% Pessoal Capitalizado 20,84% 20,84% 20,84% 20,84% 20,84% 

 

Tabela 67 – Evolução Histórica Adaptada de Custos de Pessoal (Moeda Constante – DEZ/08) 

Custo Total de Pessoal (Com Encargos) [R$ / ano] - MOEDA DEZ 2008 
Áreas/Sub áreas 

2004 2005 2006 2007 2008 

PRESIDÊNCIA 1.300.807 1.385.875 1.348.783 9.234.784 12.685.409 

DIRETORIA JURÍDICA 2.183.440 2.385.718 2.592.384 1.616.982 1.820.720 

DIR. PLAN. INTEGRADO, GÁS E 
ENERGIA 2.014.003 1.783.868 2.293.020 - - 

DIRETORIA OPERAÇÕES 46.099.221 53.739.515 56.073.125 64.202.905 63.041.125 

DIRETORIA RESIDENCIAL 20.309.771 14.918.388 18.292.771 21.256.757 26.935.916 

DIR. VP DE MERC GRANDE COM., GNV 
E SUPR.GÁS 6.305.159 8.576.597 8.736.500 10.208.019 10.047.697 

DIR. REGULATÓRIOS E 
INSTITUCIONAIS 5.467.862 5.439.137 5.813.206 5.395.027 5.685.199 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 10.220.776 11.349.330 12.570.587 5.994.135 - 

DIRETORIA DE FINANÇAS 11.728.241 11.451.550 13.097.694 15.689.992 18.087.636 

TOTAL 105.629.281 111.029.978 120.818.071 133.598.601 138.303.701 

Secondees 12.432.894 9.465.707 7.290.065 6.148.264 5.435.455 

Honorários de Diretores 707.061 294.393 - - - 

Honorários Administr./Cons.Tec./Fisc 79.953 60.228 52.496 50.228 60.069 

Custo de Pessoal capitalizado (24.773.905) (25.191.034) (26.714.859) (29.140.459) (29.974.696) 

CUSTO TOTAL DE PESSOAL 94.075.283 95.659.272 101.445.773 110.656.634 113.824.530 
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% Custo de Pessoal Capitalizado 20,84% 20,84% 20,84% 20,84% 20,84% 

 

A informação original da Concessionária não considerava capitalização de pessoal, tal como 
apresentado no OPEX do Plano de Negócios informado. Essencialmente, parte da mão de obra, 
assim, como seus custos, deve ser capitalizada por estarem vinculadas fundamentalmente a 
atividades ligadas a obras do planejamento de redes, expansão de redes e ramais e renovação. 

Sendo assim, adotou-se como critério a capitalização de pessoal e custos de pessoal na mesma 
proporção do projetado no 1º ano do ciclo 2009-2014. Segundo o plano, a proporção entre custo 
de pessoal capitalizado e custo total de pessoal (sem capitalização) é de 20,84%, tal como 
apresentado no item 0.  

Com esse critério, foi capitalizada uma média de 167 empregados e R$ 27 milhões por ano dos 
custos operacionais históricos a serem considerados. 

Materiais, Serviços e Outros 

 

A tabela a seguir apresenta a evolução histórica adaptada dos custos de MSO (Materiais, 
Serviços e Outros) a moeda constante de dezembro de 2008. 

 

Tabela 68 – Evolução Histórica Adaptada de Custos de Materiais, Serviços e Outros (Moeda Constante – DEZ/08) 

Despesas de MSO [R$ / ano] - MOEDA DEZ 2008 
Áreas/Sub áreas 

2004 2005 2006 2007 2008 

SISTEMAS E PC'S 13.831.371 8.693.698 9.739.157 9.823.867 11.428.230 

COMUNICAÇÕES 6.823.445 5.986.745 7.119.694 7.521.267 10.050.955 

VEÍCULOS 3.581.405 3.327.934 3.958.246 3.032.391 3.367.175 

MÁQ. E FERRAMENTAS 676.451 715.417 796.817 616.835 703.711 

TERRENOS E EDIFÍCIOS 1.031.494 4.580.460 6.763.960 6.530.642 7.947.221 

MATERIAIS E INSUMOS 3.310.842 6.042.280 3.811.638 4.006.141 4.817.053 

OUTRAS DESPESAS 135.391.018 123.828.081 101.341.678 134.766.470 144.696.075 

EMPREITEIRAS E CONSTRUTORAS  16.670.543  20.834.794  20.793.521   24.278.063   22.848.568 

SUB TOTAL  181.316.569  174.009.411  154.324.712   190.575.676   205.858.988 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO - 
REGULADOR - - - - - 

P&D e EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - - - - - 

TOTAL DESPESAS  181.316.569  174.009.411  154.324.712   190.575.676   205.858.988 

 

Basicamente, foram mantidas as despesas observadas no histórico, inclusive os contratos com 
empreiteiras e construtoras, cuja informação, segundo a própria COMGÁS, inclui somente as 
despesas para operação e manutenção da rede.  

Ademais, foram excluídas despesas com a taxa de fiscalização, P&D e Eficiência Energética. 
Estes últimos itens foram retirados somente para fins da análise, uma vez que seu cálculo 
depende de variáveis externas como, por exemplo, a receita operacional da empresa. Desta 
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maneira, optou-se por retirá-los da análise tanto do histórico, quanto do Plano de Negócios, para 
serem incluídos à posteriori no OPEX do Plano de Negócios para o cálculo da Margem Máxima 
(P0).  

 

ii) Informação Ajustada do Plano de Negócios  

 

Neste item se apresentam os ajustes realizados no OPEX do plano de negócios proposto pela 
COMGÁS. Com isso, foram definidos os custos operacionais a serem considerados no cálculo do 
P0, como será apresentado. 

Pessoal 

 

A seguir é apresentada a evolução do total de empregados e despesas nas diversas diretorias da 
empresa segundo a proposta adaptada do Plano de Negócios. 

 

Tabela 69 – Evolução do Pessoal Informado no Plano de Negócio 

Qtde. de Pessoal 
Àreas/Sub áreas 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

PRESIDENCIA 62 62 62 62 62 
DIRETORIA ASSUNTOS REGULAT. E 
INSTITUC. 34 34 34 34 34 

FINANÇAS 110 110 110 110 110 

JURIDICO 10 10 10 10 10 
MERC. INDUSTRIAL, GNV E GRANDE 
COMERCIO 56 56 56 56 56 

TOTAL MERCADO RESIDENCIAL E 
PEQUENO COMERCIO 157 150 150 151 146 

Atendimento comercial 1 1 1 1 1 

Escritórios comerciais - - - - - 

Faturamento e cobrança 14 14 14 14 14 

Outros mercado residencial e pequeno 
comercio 142 135 135 136 131 

TOTAL OPERAÇÔES 642 652 662 674 686 

Operação e manutenção 363 373 383 395 407 

Controle e supervisão de obras 72 72 72 72 72 

Outros operaçôes 207 207 207 207 207 

Mão de obra capitalizada (223) (216) (208) (220) (216) 

TOTAL PESSOAL GERAL 848 858 876 877 888 

% Custo de Pessoal Capitalizado 20,84% 20,07% 19,22% 20,07% 19,57% 
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Tabela 70 – Evolução dos Custos de Materiais, Serviços e Outros do Plano de Negócios 

Custo de Pessoal 
Àreas/Sub áreas 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

PRESIDENCIA 24.220.470 23.665.255 23.708.012 23.749.321 23.790.081 
DIRETORIA ASSUNTOS REGULAT. E 
INSTITUC. 6.960.009 6.900.742 6.910.144 6.919.124 6.928.168 

FINANÇAS 20.719.865 20.541.514 20.571.247 20.599.592 20.628.136 

JURIDICO 2.172.665 2.153.661 2.156.534 2.159.282 2.162.050 
MERC. INDUSTRIAL, GNV E GRANDE 
COMERCIO 14.509.488 14.407.449 14.422.476 14.436.918 14.451.542 

TOTAL MERCADO RESIDENCIAL E 
PEQUENO COMERCIO 26.519.620 26.485.862 26.296.521 25.776.251 25.110.640 

Atendimento comercial 142.695 141.358 141.610 141.849 142.089 

Escritórios comerciais - - - - - 

Faturamento e cobrança 1.935.868 1.970.752 1.974.110 1.977.292 1.980.497 

Outros mercado residencial e pequeno 
comercio 24.441.057 24.373.751 24.180.801 23.657.111 22.988.054 

TOTAL OPERAÇÔES 81.047.514 83.977.153 85.097.124 86.296.202 87.600.921 

Operação e manutenção 39.899.572 43.175.438 44.230.187 45.367.596 46.610.051 

Controle e supervisão de obras 11.262.383 11.155.436 11.170.650 11.185.090 11.199.777 

Outros operaçôes 29.885.559 29.646.279 29.696.287 29.743.516 29.791.093 

Mão de obra capitalizada (36.718.081) (35.748.452) (34.428.096) (36.106.243) (35.355.778) 

TOTAL PESSOAL GERAL 139.431.549 142.383.184 144.733.962 143.830.448 145.315.760 

% Custo de Pessoal Capitalizado 20,84% 20,07% 19,22% 20,07% 19,57% 

 

Conforme já apresentado, foram capitalizados custos de pessoal no Plano de Negócios proposto 
pela COMGÁS. Os montantes anuais de capitalização estão refletidos na tabela acima, assim 
como os percentuais sobre o montante total não capitalizado. Para os custos, não foram adotados 
ajustes adicionais. Para a quantidade de empregados projetada, se adotou a capitalização na 
proporção observada na tabela acima. Com isso, foram capitalizados em média 217 empregados 
no plano de negócio projetado, o que torna homogêneo o tratamento dado às despesas com 
pessoal do histórico e do novo plano proposto. 

Materiais, Serviços e Outros 

 

Tabela 71 – Evolução dos Custos de Materiais, Serviços e Outros do Plano de Negócios 

Despesas de MSO [R$ / ano] - MOEDA DEZ 2008 
Item/Sub item 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

SISTEMAS E PC'S 15.171.286 15.824.758 16.697.452 17.670.539 18.734.384 

COMUNICAÇÕES 11.083.022 11.416.017 11.741.314 12.081.899 12.441.404 

VEÍCULOS 5.850.520 6.193.858 6.677.769 7.227.644 7.793.810 

MÁQ. E FERRAMENTAS 965.674 1.051.537 1.155.939 1.273.982 1.394.935 

TERRENOS E EDIFÍCIOS 9.057.102 9.219.221 9.717.166 10.260.392 10.808.320 

MATERIAIS E INSUMOS 8.373.453 8.721.849 9.306.667 9.970.862 10.684.793 

OUTRAS DESPESAS     113.684.943 122.809.175 134.641.995 148.725.646 159.190.484 
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CONTRATOS – EMPREITEIRAS / 
CONSTRUTORAS  26.176.367  28.595.277  31.096.892  33.757.674   36.370.265 

CONTRATOS – OUTROS  25.642.462  27.053.643  28.999.828  30.540.271   31.878.798 

SUB TOTAL 213.032.493 230.885.335 250.035.022 271.508.909 289.297.193 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO - 
REGULADOR (2.972.336)* - - - - 

P&D e EFICIÊNCIA ENERGÉTICA - - - - - 

PERDAS - - - - - 

CONVERSÃO DE EQUIPAMENTOS - - - - - 

DESPESA PARA ADEQUAÇÃO 
FÍSICA - - - - - 

TOTAL DESPESAS 213.032.493 230.885.335 250.035.022 271.508.909 289.297.193 

* Somente compensação relativa ao ano 2007 

 

Assim como adotado no histórico adaptado, foram considerados os contratos com empreiteiras e 
construtoras. Entretanto, algumas considerações foram realizadas. A tabela a seguir apresenta a 
evolução histórica dos montantes desses contratos, assim como a relação com a quantidade de 
redes. 

Tabela 72 – Evolução Histórica das Despesas de O&M com Contratos com Empreiteiras e Construtoras  

DESCRIÇÃO 2004 2005 2006 2007 2008 

EMPREITEIRAS E CONSTRUTORAS R$ 16.670.543 20.834.794 20.793.521 24.278.063 22.848.568 

EXTENSÃO DE REDES km 3.436 3.819 4.326 4.972 5.494 

INDICADOR R$/km 4.851 5.455 4.806 4.883 4.158 

EVOLUÇÃO (Indicador) %  12% -12% 2% -15% 

 

O indicador apresentado relaciona o montante dos contratos de O&M com a extensão das redes. 
Constitui um indicador interessante na medida em que apresenta se há ou não uma melhora na 
eficiência da gestão dos recursos associados à operação e manutenção de redes. Neste sentido, 
observa-se um comportamento histórico bastante variável desse indicador, que apresenta um 
aumento significativo do 1º para o 2º ano e grande diminuição em 2008. A média observada no 
ciclo passado para os gastos com O&M desses contratos foi de R$ 4.831/km.  

A tabela a seguir apresenta o mesmo indicador, observado no Plano de Negócio proposto pela 
COMGÁS. 

Tabela 73 – Evolução das Despesas de O&M com Contratos com Empreiteiras e Construtoras (Proposta COMGÁS no Plano de 
Negócios) 

DESCRIÇÃO 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

EMPREITEIRAS E CONSTRUTORAS R$ 36.469.728 38.512.418 41.970.351 45.888.178 50.016.897 

EXTENSÃO DE REDES km 6.295 7.238 8.243 9.321 10.406 

INDICADOR R$/km 5.794 5.321 5.092 4.923 4.806 

EVOLUÇÃO (Indicador) % 39% -8% -4% -3% -2% 
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Observa-se num primeiro instante o significativo aumento no patamar desses contratos. Em 2008, 
foi apresentado um valor de R$ 22,8 milhões para despesas com empreiteiras e construtoras, 
enquanto que no 1º ano do próximo ciclo (2009/2010), esse valor subiu para R$ 36,5 milhões, ou 
seja, um acréscimo de 60%. A razão para esse aumento poderia estar associada a um 
crescimento de redes que justificasse o crescimento no montante desses contratos de O&M. 
Entretanto, tal hipótese não foi verificada. 

Pelo que se pode observar na tabela anterior, para o período de 2009/2010, há um aumento de 
39% no indicador de R$/km, atingindo um valor de R$ 5.794/km, maior que qualquer valor 
histórico apresentado no último ciclo. Além disso, para o último ano do ciclo, projeta-se um custo 
de R$ 4.806/km, praticamente igual à média observada no ciclo anterior.  

Por essas razões, a ARSESP julga que, apesar da coerência da inclusão do montante desses 
contratos de O&M nos OPEX, eles não devem ser reconhecidos em sua totalidade no Plano de 
Negócios por não apresentarem aderência com o histórico da própria concessionária.  

Desse modo, a tabela a seguir apresenta as despesas de O&M a serem reconhecidas com 
contratos com empreiteiras e construtoras. 

 

Tabela 74 – Evolução das Despesas de O&M com Contratos com Empreiteiras e Construtoras (Plano de Negócios Ajustado) 

DESCRIÇÃO 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

EFICIÊNCIA PROJETADA - PLANO DE 
NEGÓCIOS % 0,0% -5,0% -4,5% -4,0% -3,5% 

INDICADOR - ADAPTADO R$/km 4.158 3.951 3.773 3.622 3.495 

EMPREITEIRAS E CONSTRUTORAS - 
ADAPTADO R$ 26.176.367 28.595.277 31.096.892 33.757.674 36.370.265 

 

Basicamente, partiu-se do indicador verificado para o ano de 2008, adotando-o como referência 
para o 1º ano do ciclo 2009/2014. Assumiu-se que para esse ano, não haveria ganho de 
eficiência, mantendo o mesmo indicador de 2008. Para o ano seguinte, adotou-se um ganho de 
eficiência de 5% em relação ao ano anterior. Para os demais anos, um ganho de eficiência igual 
ao do ano anterior, menos 0,5%, conforme apresentado acima.  

Com isso, os montantes reconhecidos desses contratos se tornam aderentes ao histórico, pois há 
um crescimento de 15% no primeiro ano, mais próximo do verificado no histórico, além de um 
crescimento médio de 9% no ciclo, também alinhado com o realizado pela COMGÁS. Ademais, o 
uso do indicador de 2008 busca capturar ganho de eficiência já alcançado pela concessionária, o 
que vai ao encontro do interesse do regulador e da sociedade. Por último, cabe destacar que a 
trajetória proposta para o indicador representa um ganho total de eficiência no ciclo de 16%, 
totalmente alinhada com o ganho de eficiência proposto no plano da COMGÁS, que era de 17% 
(R$ 5.794/km em 2009/2010 e R$ 4.806/km em 2013/2014). 

Outro ponto que merece destaque são os Outros Contratos, que no Plano de Negócios proposto 
pela COMGÁS totalizam R$ 192 milhões no próximo ciclo. A tabela a seguir apresenta os valores 
informados pela concessionária no Plano, assim como o tratamento sugerido pela ARSESP. 
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 Tabela 75 – Gastos com Outros Contratos 

DESCRIÇÃO 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

OUTROS CONTRATOS – ORIGINAL R$ 34.189.949 36.071.524 38.666.438 40.720.361 42.505.065 

DESCONTO % 25% 25% 25% 25% 25% 

OUTROS CONTRATOS – AJUSTADO R$ 25.642.462 27.053.643 28.999.828 30.540.271 31.878.798 

 

Conforme discutido no item 0, as despesas informadas no Plano de Negócios para o item de 
Outros Contratos inclui gastos com serviços de informática, pagamento de comissões sobre 
captação de novos clientes e outros contratos de naturezas diversas. 

Em relação aos serviços de informática e aos serviços diversos, que respondem por 75% dos 
contratos (40% e 35%, respectivamente), tais custos devem estar presentes nos OPEX do Plano 
de Negócios. Entretanto as despesas com pagamento de comissões não devem ser incluídas, 
uma vez que constituem despesas associadas à estratégia de negócios da empresa, como a 
captação de novos clientes no varejo. Tal montante, relativo a 25% desses contratos, foi 
descontado, conforme apresentado na tabela anterior.  

 

Os gastos com propaganda e publicidade também mereceram atenção na análise do Plano de 
Negócios. Conforme apresentado no item 0, esses gastos correspondem a 50% dos gastos de 
comercialização informados, atingindo um valor de R$ 48,6 milhões no 1º ano do ciclo 2009/2014 
e R$ 276 milhões no total do mesmo período. Esse valor, considerado bastante significativo, foi 
comparado com o histórico para verificar sua aderência. Os resultados históricos obtidos são 
apresentados a seguir. 

 

Tabela 76 – Despesas Históricas com Propaganda e Publicidade 

DESCRIÇÃO 2004 2005 2006 2007 2008 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE  R$ 7.558.071 9.393.157 8.649.049 6.345.463 4.421.922 

QTDE. CLIENTES TOTAIS Qtde. 443.883 478.769 513.181 563.916 651.216 

GASTOS PROPAGANDA / 
CONSUMIDOR R$/cliente 17,03 19,62 16,85 11,25 6,79 

MÉDIA HISTÓRICA R$/cliente     14,31 

NOVOS CLIENTES Qtde.  34.886 34.412 50.735 87.300 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
(NOVOS CLIENTES) R$/cliente  269,25 251,34 125,07 50,65 

MÉDIA HISTÓRICA      174,08 

 

As despesas históricas com propaganda e publicidade foram obtidas da análise do item de outras 
despesas do MSO, compreendendo os subitens de “propaganda e publicidade” e “anúncios e 
publicações”. Acima, basicamente são apresentados dois indicadores. O primeiro relaciona os 
gastos de marketing por consumidor ano a ano; o segundo, os gastos de marketing para novos 
consumidores. 
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Esse segundo indicador é interessante uma vez que apresenta uma relação de gastos associada 
à expansão do negócio, nesse caso, a expansão da base de clientes. Em um negócio de redes 
ainda não totalmente universalizado, a conquista de novos clientes é de grande importância 
estratégica para a concessionária, pois representa uma forma de expansão de seu mercado. Tal 
importância já havia sido considerada pela ARSESP na revisão tarifária passada, onde foi 
reconhecida uma despesa regulatória de R$ 460/cliente (a valores de abril de 2004) a título de 
gastos com marketing para novos clientes. Tal valor, corrigido a valores de dezembro de 2008, 
resulta num montante de R$ 618,42/cliente. 

Observando o histórico, percebe-se um gasto médio de R$ 174,08/cliente nas despesas com 
propaganda e publicidade voltada para novos clientes, valor cerca de 30% do estabelecido 
regulatoriamente, a valores corrigidos de 2008.   

A tabela a seguir apresenta a mesma análise realizada para o Plano de Negócios proposto pela 
COMGÁS. Foram calculados os mesmo indicadores de gastos de marketing para todos os 
clientes e somente para os clientes novos. 

 

Tabela 77 – Despesas com Propaganda e Publicidade projetadas no Plano de Negócios da COMGÁS 

DESCRIÇÃO 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE  R$ 48.665.689 52.730.497 56.526.948 58.568.700 59.662.920 

QTDE. CLIENTES TOTAIS Qtde. 714.817 786.654 866.167 953.156 1.042.081 

GASTOS PROPAGANDA / 
CONSUMIDOR R$/cliente 68,08 67,03 65,26 61,45 57,25 

MÉDIA PROJETADA R$/cliente     63,81 

NOVOS CLIENTES Qtde. 63.601 71.837 79.513 86.989 88.925 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
(NOVOS CLIENTES) R$/cliente 765,17 734,03 710,91 673,29 670,94 

MÉDIA PROJETADA R$/cliente     710,87 

 

Pode-se observar que os gastos com propaganda e publicidade projetados por consumidor são 
4,5 vezes superiores aos verificados no histórico. Adicionalmente, observa-se uma estimativa de 
gastos de marketing para novos consumidores de R$ 710,87/cliente, 15% superior ao regulatório 
corrigido e 4 vezes superior ao histórico realizado. 

Por essas razões, a ARSESP julga que tais despesas projetadas estão superdimensionadas, 
necessitando de ajuste. A tabela a seguir apresenta o ajuste adotado pela ARSESP para 
considerações dos OPEX utilizados no cálculo da Margem Máxima. 
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 Tabela 78 – Despesas com Propaganda e Publicidade projetadas no Plano de Negócios da COMGÁS 

DESCRIÇÃO 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
(ORIGINAL)  R$ 48.665.689 52.730.497 56.526.948 58.568.700 59.662.920 

NOVOS CLIENTES Qtde. 63.601 71.837 79.513 86.989 88.925 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
(NOVOS CLIENTES) R$/cliente 618,42 618,42 618,42 618,42 618,42 

PROPAGANDA E PUBLICIDADE 
(PLANO AJUSTADO) R$ 39.332.130 44.425.438 49.172.429 53.795.737 54.992.999 

DIFERENÇA R$ 9.333.559 8.305.059 7.354.518 4.772.962 4.669.921 

 

Para o plano de negócios ajustado, foi considerado o mesmo valor de propaganda e publicidade 
por novos consumidores adotado no ciclo passado: R$ 460,00/cliente (junho/2004), que a valores 
de dezembro de 2008 resulta em R$ 618,42/cliente. Com isso, foi realizado um corte nos valores 
informados no Plano de Negócios, conforme os valores apresentados na última linha da tabela 
acima. Na tabela de MSO, tais valores foram deduzidos dos itens de “Outras Despesas”. 

Por último, destaca-se que foram excluídas as despesas com a taxa de fiscalização, P&D e 
Eficiência Energética, perdas de gás, conversão de equipamentos e despesas para adequação 
física. 

As despesas com a taxa de fiscalização, P&D e Eficiência Energética foram retiradas para a 
análise e serão incluídas a posteriori para o cálculo do P0.  

As despesas com conversão de equipamentos e despesas para adequação física não serão 
incluídas por não estarem refletidas no histórico e não fazerem parte do cálculo da margem 
máxima. Sendo assim, estão excluídas do OPEX do Plano de Negócios projetado. 

iii) Análise da Informação Ajustada e Indicadores 

 

As tabelas a seguir apresentam os principais parâmetros e indicadores do histórico e Plano de 
Negócios ajustado, que mostram a aderência do novo OPEX proposto para o plano de negócios 
frente ao histórico da COMGÁS e ao regulatório estabelecido pela ARSESP no 2º ciclo. 

Tabela 79 – Resumo do Histórico Ajustado 

EVOLUÇÃO DO HISTÓRICO AJUSTADO 
INDICADORES UNID. 

2004 2005 2006 2007 2008 

Consumidores # 443.883 478.769 513.181 563.916 651.216 

Redes Km 3.436 3.819 4.326 4.972 5.494 

Empregados Total # 530 583 629 681 754 

Custo Total (DEZ/08) R$/ano 275.391.852 269.668.683 255.770.485 301.232.310 319.683.517 

Custo Total / Consumidor R$/cons. 620 563 498 534 491 

Consumidor / Redes cons./km 129 125 119 113 119 

Custo Total / Redes R$/Km 80.141 70.607 59.122 60.585 58.182 

Consumidor / Empregado cons./emp. 838 821 816 828 864 

Rede / Empregado m/empr. 6.484 6.551 6.878 7.301 7.287 
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Tabela 80 – Resumo do Plano de Negócios Ajustado 

EVOLUÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS AJUSTADO 
INDICADORES UNID. 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Consumidores # 714.817 786.654 866.167 953.156 1.042.081 

Redes Km 6.295 7.238 8.243 9.321 10.406 

Empregados Total # 848 858 876 877 888 

Custo Total (DEZ/08) R$/ano 352.464.043 373.268.519 394.768.983 415.339.357 434.612.954 

Custo Total / Consumidor R$/cons. 493 475 456 436 417 

Consumidor / Redes cons./km 114 109 105 102 100 

Custo Total / Redes R$/Km 55.993 51.568 47.894 44.561 41.765 

Consumidor / Empregado cons./emp. 843 917 989 1.087 1.174 

Rede / Empregado m/empr. 7.423 8.436 9.409 10.628 11.719 

 

A quantidade de consumidores considerado na análise do OPEX do Plano de Negócios proposto 
é igual à quantidade de medidores informada pela concessionária. Conforme mencionado, tal 
informação está mais aderente ao histórico apresentado, refletindo de fato o crescimento dos 
consumidores. 

A seguir, apresenta-se uma série de indicadores de desempenho.   
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Figura 1 – Relação de Custo Total por Consumidor 

 

A figura acima apresenta a relação entre custo total e consumidores. Como pode ser observado, 
há uma trajetória de redução observada no histórico realizado pela COMGÁS. Na prática isso 
indica um aumento na eficiência dos gastos. Apesar da forte expansão dos consumidores 
atendidos, os custos operacionais da empresa não apresentaram um aumento proporcional o que 
indica melhor gestão de recursos.  
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Pode-se observar também que o histórico realizado pela empresa está abaixo da trajetória 
projetada pela ARSESP para o OPEX do 2º ciclo. Apesar da projeção dos custos regulatórios 
estarem aderentes, a quantidade de clientes foi subestimada pelo regulador, o que é verificado 
pela quantidade bastante superior verificada no histórico real da empresa. 

Tendo a trajetória real em vista, pode-se observar a aderência da proposta para o OPEX do Plano 
de Negócios que acompanha a tendência histórica. Ademais, a nova trajetória busca capturar 
parte da eficiência já adquirida no último ciclo e induzir novos patamares de eficiência atingíveis 
pela Empresa frente ao já apresentado. 
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Figura 2 – Relação de Consumidor por km de Redes 

 

A figura anterior apresenta outro indicador, que relaciona a quantidade de consumidores por km 
de redes. O histórico da COMGÁS mostra queda progressiva neste indicador, o que reflete seu 
intensivo plano de expansão e capilarização das redes de distribuição de gás. Como apresentado 
no item i), apesar do forte crescimento de clientes no período, houve uma expansão ainda 
superior nos km de redes, o que provocou a queda no indicador. 

No último ciclo, a ARSESP supôs em sua projeção que haveria um ligeiro aumento neste 
indicador. Tal premissa foi adotada, pois se esperava um maior aproveitamento da rede existente, 
que seria refletida no aumento de consumidores atendidos sem, contudo, uma forte expansão nas 
redes. Essa hipótese, entretanto, não foi verificada. 

A julgar pelo histórico do último ciclo e pelo Plano de Negócios apresentados pela COMGÁS, sua 
estratégia de aumento de consumidores está fortemente ligada à expansão de redes. Dessa 
maneira, para o Plano de Negócios ajustado, foi refletida esta realidade, adotando-se a tendência 
histórica do indicador. 
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Figura 3 – Relação de Custo Total por km de Redes 

 

A figura acima apresenta a relação de custos totais por km de redes. Como se pode observar este 
indicador possui uma grande semelhança com o primeiro indicador apresentado. Entretanto, a 
queda é ainda mais acentuada tendo em vista a forte expansão de redes realizada no histórico. 

O indicador regulatório do ciclo passado novamente apresentava uma ligeira alta, resultado da 
subestimação do crescimento de redes. Assim como observado no indicador anterior, o histórico 
da COMGÁS mostrou uma maior eficiência do que o estabelecido regulatoriamente. 

A observação do projetado para o Plano de Negócios indica a manutenção do padrão histórico 
observado na concessionária. 
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Figura 4 – Relação de metros de Rede por Empregado 
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O indicador observado agora relaciona metros de rede por empregado. Essa relação mostra a 
evolução na capacidade de gestão da empresa frente à expansão de seus ativos. Quanto maior a 
quantidade de rede gerida com a mesma quantidade de empregados, mais eficiente é a empresa. 

O histórico mostra certa evolução da COMGÁS no último ciclo, apresentando inclusive uma 
eficiência ainda maior à estabelecida regulatoriamente pela ARSESP. Entretanto, entende-se que 
esta relação está ligeiramente distorcida uma vez que houve grande crescimento de pessoal e 
crescimento ainda maior de redes.  

Em seu Plano de Negócios, a COMGÁS projeta que seu pessoal próprio se manterá praticamente 
estável no próximo ciclo, enquanto que se prevê grande crescimento de redes. Isso se mostra 
como uma meta ousada de gestão uma vez que a relação entre a quantidade de redes gerida por 
um empregado sobe quase 60%. No 1º ano do ciclo, este indicador que é de 7.400 m/empregado 
evolui para 11.700 m/empregados. 

Desta maneira, a ARSESP adotou no OPEX do Plano de Negócio a trajetória apresentada acima 
por acreditar que essa meta é exeqüível e desejável para a eficiência da gestão da 
concessionária. Cabe lembrar que houve capitalização de parte do pessoal projetado tal como 
discutido no item 0.  
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Figura 5 – Relação de Consumidores por Empregado 

 

Por fim, apresenta-se a relação entre consumidores e empregados. Em linhas gerais este 
indicador, assim como o anterior, também reflete a capacidade de gestão da empresa frente a 
expansão de suas atividades. Enquanto este está mais ligado à parte comercial, o indicador 
anterior reflete melhor características associadas à operação e manutenção. 

Assim como observado no indicador anterior, o histórico da COMGÁS foi melhor do que o 
estabelecido regulatoriamente. Entretanto, cabe destacar que houve pouca evolução no indicador 
histórico.  

Sendo assim, a ARSESP adotou a meta projetada acima, obtida pelos valores projetados de 
consumidores e capitalização de parte dos empregados informados no Plano de Negócios. Cabe 



    

 67 

destacar que também se mostra como uma meta ousada, pois a relação entre consumidores e 
empregados sobe cerca de 40% do ano de 2009 até 2014. 

 

Através dos indicadores apresentados acima, pode-se verificar a aderência da proposta adaptada 
do OPEX do Plano de Negócios a ser utilizado no cálculo do P0. Finalmente, cabe incorporar 
alguns itens adicionais no OPEX regulatório, tal como será apresentado nos próximos itens. 

 

iv) Itens Adicionais a Serem Incluídos no Cálculo do P0 

Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF 

O valor da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF foi fixada em 0,50% tomando 
como base o faturamento anual diretamente obtido com a prestação do serviço, subtraídos os 
valores dos tributos incidentes sobre o mesmo, conforme estabelecido pela legislação pertinente. 
Para o primeiro ano de terceiro ciclo se assumiram os valores de TRFC indicados na Deliberação 
ARSESP Nº 028, DE 19-12-2008. 

 

Tabela 81 – Evolução da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF 

Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização [R$ / ano] - MOEDA DEZ 2008 
Item 

2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 

TRCF 16.059.560 22.817.988 24.978.440 25.744.934 26.755.683 

 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

O OPEX adicional de 0,25% sobre a margem estimada de R$ 0,3242/m3 a título de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico, conforme previsto na Décima Primeira SubCláusula da Cláusula 
Oitava do Contrato de Concessão. 

 

Tabela 82 – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico [R$ / ano] - MOEDA DEZ 2008 
Item 

2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 

Pesquisa e Desenvolvimento Tec 3.451.909 4.019.200 4.400.575 4.535.665 4.713.893 

 

Perdas de Gás 

O item Perdas foi estimado considerando como base o valor projetado para o ultimo ano do 
segundo ciclo, 2,05%. Para anos subseqüentes, se adotou uma redução anual de 3%, similar ao 
assumido no ciclo anterior. O gás foi valorado a preços médios de aquisição previstos no terceiro 
ciclo. 
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Tabela 83 – Cálculo das Perdas 

Cálculo das Perdas - MOEDA DEZ 2008 
Item 

2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014 

% Perdas 2,05% 1,99% 1,93% 1,87% 1,81% 

Volume das Perdas  87.309.229 98.608.011 104.725.802 104.702.486 105.552.242 

Preço Gas e Transporte 0,66 0,60 0,60 0,60 0,60 

Perdas R$/ano 58.830.108 60.365.168 64.071.318 64.019.279 64.501.959 

 

3.3.6. OPEX DO PLANO DE NEGÓCIOS PARA CÁLCULO DO P0 

 

Abaixo, apresenta-se finalmente o OPEX a ser utilizado no Cálculo da Margem Máxima (Po), com 
abertura idêntica a do Plano de Negócios.  

Como pode ser observado, não foram incluídas as despesas para conversão de equipamentos e 
para adequação física. Ademais, parte das despesas com Operação e Manutenção e Direção, 
Supervisão e Controle da Gestão (itens 1.1 e 1.4 da tabela abaixo) foram reduzidas de modo a 
refletir a retirada dos contratos com Empreiteiras e Construtoras e dos “Outros Contratos” dos 
gastos com MSO.  

Em linhas gerais assumiu-se que os contratos com Empreiteiras e Construtoras estavam incluídos 
nos gastos de operação e manutenção, sendo abatidos do valor total de O&M apresentado pela 
COMGÁS de maneira proporcional a participação de cada item (despacho, odorização etc.) na 
composição destes custos. 

O mesmo procedimento foi realizado para a exclusão dos custos relativos a Outros Contratos. As 
despesas destes contratos foram abatidas das despesas de Direção, Supervisão e Controle da 
Gestão também de modo proporcional a participação de cada subitem de custos. 

Por último, cabe destacar que sobre o montante da Taxa de Fiscalização adotada no plano para o 
1º ano, foi deduzida a compensação relativa ao ano de 2007, tal como estabelecido no item 3.8 da 
Nota Técnica N° RTM/02/2009. Essa compensação para o 1º ano de ciclo (2009/2010) foi de R$ 
2.972.336.  

Com isso, chega-se ao OPEX apresentado abaixo. 
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Tabela 84 – Evolução do OPEX do Plano de Negócios para o Cálculo do P0 

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 
NATUREZA DA DESPESA 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

DESPESAS P0 - PLANO DE NEGÓCIOS 430.805.620 460.470.875 488.219.315  509.639.235 530.584.489 

1.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 138.991.989 150.094.483 161.119.305 170.282.436 181.751.425 

despacho 1.380.421 1.388.854 1.413.478 1.422.924 1.435.256 

odorização 2.341.777 2.296.286 2.419.364 2.527.502 2.682.669 

controle e inspeção 18.156.970 18.947.608 20.137.021 21.045.016 22.298.427 

vigilancia e prevenção 9.381.730 10.364.163 11.333.863 12.273.619 13.316.854 

atendimento a reclamações técnicas e emergência 18.641.761 21.673.765 23.262.484 24.200.860 25.734.383 

manutenção da rede 21.976.074 23.943.021 26.154.078 27.999.276 30.291.626 

manutenção das instalações de superfície 16.463.223 17.118.670 17.975.248 18.757.413 19.732.471 

outras 50.650.033 54.362.114 58.423.769 62.055.828 66.259.738 

1.2 MEDIÇÃO 6.839.512 7.141.430 7.610.840 7.862.615 8.273.842 

manutenção de medidores 4.588.308 4.662.783 4.885.317 4.865.835 4.989.323 

leitura de medidores 2.251.204 2.478.647 2.725.523 2.996.780 3.284.519 

outros - - - - - 

1.3 COMERCIALIZAÇÃO 87.822.506 94.726.160 102.855.287 110.825.210 115.547.005 

faturamento 10.099.022 10.948.358 11.837.954 12.814.569 13.850.121 

entrega de faturas 1.786.281 1.966.752 2.162.643 2.377.880 2.606.194 

cobrança 1.011.602 1.037.454 1.072.285 1.110.230 1.150.401 

atendimento e serviço aos clientes 24.996.048 25.736.694 27.761.586 29.727.027 31.844.582 

gestão aquisição de gás e transporte 3.903.334 3.897.387 3.899.251 3.901.068 3.902.894 

publicidade e marketing 39.332.130 44.425.438 49.172.429 53.795.737 54.992.999 

outras despesas comerciais 6.694.087 6.714.076 6.949.138 7.098.699 7.199.814 

1.4 DIREÇÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DA 
GESTÃO 121.782.372 121.306.446 123.183.552 126.369.096 129.040.683 

Pessoal 47.367.421 46.512.405 46.421.484 46.374.430 46.374.252 

Material 1.193.868 1.099.146 1.101.452 1.117.521 1.146.127 

Serviço 60.675.686 60.797.296 63.256.836 66.442.141 69.036.709 

Outros 12.545.398 12.897.599 12.403.780 12.435.003 12.483.595 

1.5 TAXA DE FISCALIZAÇÃO LÍQUIDA DE 
COMPENSAÇÃO 13.087.224 22.817.988 24.978.440  25.744.934 26.755.683 

taxa de fiscalização 16.059.560 22.817.988 24.978.440 25.744.934 26.755.683 

compensação ano 2007** (2.972.336) - - - - 

1.6 PESQUISA & DESENVOLVIMENTO 3.451.909 4.019.200 4.400.575 4.535.665 4.713.893 

1.7 PERDAS DE GÁS 58.830.108 60.365.168 64.071.318 64.019.279 64.501.959 

1.8 DESPESAS PARA CONVERSÃO - - - - - 

De equipamentos - - - - - 

para adequação física - - - - - 
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4. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES  

4.1. Mercado 

A ARSESP realizou a análise de mercado de vendas previsto pela COMGÁS no Plano de 
Negócios, e constatou que: 

• os volumes apresentados no Plano de Negócios para os mercados Industrial e GNV, 
constituem projeções pessimistas; 

• os volumes apresentados no Plano de Negócios para os mercados Residencial e 
Residencial – Medição Coletiva apresentam tendência no consumo específico (volume por 
consumidor) inconsistente com a tendência histórica e o comportamento previsto pela 
ARSESP. 

• os volumes apresentados no Plano de Negócios para o mercado Termoelétrico não 
reconhecem a implantação de uma nova unidade atualmente em construção. 

A ARSESP considera que a previsão de crescimento da demanda total de gás adotada pela 
COMGÁS para o terceiro ciclo tarifário é menor do que a esperada. Isto é observado não somente 
com relação às taxas futuras de crescimento e adição de novos clientes, mas também com 
relação à recuperação da demanda após a atual crise econômica, e o retorno da competitividade 
do gás natural frente a outros combustíveis, em conseqüência de um preço menor de compra do 
gás no City Gate previsto no futuro. Consequentemente, a ARSESP decidiu ajustar o mercado 
apresentado pela Concessionária para representar as condições futuras que afetarão os vários 
segmentos do mercado. A análise dos parâmetros que irão influenciar o mercado proporciona os 
seguintes resultados:  
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Figura 21 – Projeção do Mercado Consolidado 
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Tabela 85 – Evolução do Mercado Consolidado (milhões de m3/ano) 

 Consumo Consolidado (m3/ano) 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Histórico Consolidado 4.019,4 4.440,6 4.864,0 5.304,7 

 

Tabela 86 – Evolução do Mercado Consolidado (milhões de m3/ano) 

 Consumo Consolidado (m3/ano) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2009-2014 

Previsão ARSESP 4.259,0 4.958,9 5.429,5 5.596,1 5.816,0 26.059,5 

COMGÁS PN 4.689,6 4.830,5 5.040,1 5.156,2 5.279,6 24.996,0 

 

O ajuste realizado pela ARSESP à demanda prevista resulta em volumes 4,3% maiores do que os 
previstos pelo PN da COMGÁS, considerando a soma de volumes ao longo do ciclo tarifário. 

 

4.2. Investimentos (CAPEX) 

A seguir são descritas as principais constatações da análise e avaliação dos preços considerados 
nos investimentos previstos para o Terceiro Ciclo Tarifário no Plano de Negócios apresentado 
pela COMGÁS à ARSESP.  A análise realizada inclui os seguintes itens de investimento: 

• Investimentos de rede projetados para cada ano no Plano de Negócios, para as obras de 
expansão e obras de suporte de operações; 

• Investimentos em ativos não específicos, essencialmente quanto a sua finalidade e custos 
projetados; 

A informação histórica apresentada pela COMGÁS permitiu analisar os preços unitários dos itens 
que compõem os investimentos da Concessionária. Foram utilizados dados da própria COMGÁS 
para o período de 2003 a 2008 para os investimentos realizados em tubulações, válvulas e ramais 
de consumidores. A análise dos preços unitários dos investimentos foi baseada nas seguintes 
premissas: 

• Preços históricos da própria Concessionária, referentes às obras realizadas nos últimos 
cinco anos; 

• Preços aprovados vigentes em 2003-2004 

• Evolução histórica de indicadores de preços internacionais representativos de materiais 
(para produtos de polietileno e aço) e do IPCA para a mão-de-obra. 

A informação histórica da Concessionária permitiu obter de forma detalhada os preços praticados 
recentemente na própria área de concessão. Isto é importante em dois aspectos: a) foi possível 
associar preços a obras com características de material e diâmetro definidos; b) nos preços estão 
incluídos os custos implícitos derivados das particularidades da área de concessão. 

A evolução dos preços informados pela Concessionária para o período 2003-2008 foi comparada 
com a evolução dos preços aprovados em 2004 afetados por indicadores representativos de 
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materiais e mão de obra no mesmo período. A evolução dos preços históricos mostrou-se similar 
à evolução dos indicadores de mercado. 

Os preços unitários propostos pela Concessionária no Plano de Negócios são significativamente 
superiores aos preços históricos para o ano 2008.  

Levando em conta à evolução recente dos preços de mercado, considera-se que não há razão 
para um aumento significativo do preço das obras entre os anos 2008 e 2009. Note-se que: 

• A quantidade de obras propostas no Plano de Negócios são superiores em relação às 
históricas do segundo ciclo tarifário (são menores para as tubulações de aço MP e muito 
maiores para as tubulações de PE).  

• As características das obras propostas não justificam preços diferentes, desde que são, 
em muitos casos, menos problemáticas, já que se desenvolvem fora da Região 
Metropolitana. 

Por essa razão, a ARSESP considera manter as quantidades físicas propostas pela COMGÁS no 
Plano de Expansão, mas considerando os preços do ano 2008 para tubulações e válvulas no 
Terceiro Ciclo (2009 a 2013). 

Com relação aos investimentos de suporte, analisou-se a necessidade, razoabilidade e os preços 
de cada programa de investimento proposto, obtendo assim uma versão ajustada dos mesmos. 

Em relação aos investimentos em ativos não específicos, analisou-se a aplicabilidade das 
quantidades propostas pela Concessionária à sua própria estrutura e às necessidades do serviço 
no Terceiro Ciclo, assim como dos montantes associados a cada item. Como resultado dessa 
avaliação foram obtidos os investimentos anuais ajustados em quantidades físicas e de preços. 

Das conclusões dessa análise se elaborou a proposta da ARSESP para os CAPEX da COMGÁS no 
Terceiro Ciclo Tarifário, conforme apresentado a seguir:  

 

Tabela 87 – CAPEX do Plano de Negócios Ajustado pela ARSESP (milhões de R$) 

 CAPEX ajustado pela ARSESP (milhões de R$) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2009-2014 

Programas de Expansão 208,4 257,2 212,7 215,3 211,3 1.104,8 

Suporte de Operações 84,9 90,0 89,7 170,2 180,3 615,2 

Ativos não Específicos  32,4 20,2 20,5 21,0 21,8 115,9 

Total 325,6 367,4 322,9 406,5 413,4 1.835,8 
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Tabela 88 – CAPEX do Plano de Negócios apresentado pela COMGÁS (milhões de R$) 

 CAPEX ajustado pela ARSESP (milhões de R$) 
 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2009-2014 

Programas de Expansão 288,6 355,9 282,3 284,9 278,8 1.490,5 

Suporte de Operações 266,5 321,3 291,6 316,6 299,7 1.495,8 

Ativos não Específicos  94,9 69,3 33,5 33,1 29,8 260,6 

Total 650,0 746,5 607,4 634,6 608,3 3.246,9 

 

Os ajustes aplicados no CAPEX representam uma redução de aproximadamente 43% com relação 
ao montante total (do ciclo tarifário) do Plano de Negócios apresentado pela Concessionária 

4.3. Custos Operacionais (OPEX) 

O conceito de despesas operacionais inclui todos os gastos vinculados à operação e à 
manutenção das redes, gestão comercial dos usuários do serviço de distribuição de gás 
canalizado e administração da Concessionária. Para a determinação destes custos, foi analisado 
o seguinte conjunto de informações:  

• Despesas históricas detalhadas da Concessionária no período de 2004 a 2008, em 
particular do último exercício anual concluído (neste caso, do ano 2008); 

• Despesas regulatórias estabelecidas pela ARSESP para o ciclo 2004-2009; 

• Despesas projetadas pela Concessionária para o ciclo tarifário sob análise. 

O nível de detalhamento da informação histórica apresentada pela COMGÁS permitiu realizar 
uma análise dos itens que compõem as despesas da Concessionária. Mais adiante, após 
considerações, foram calculados valores de indicadores representativos de sua gestão atual de 
modo a avaliar a aderência da proposta do Plano de Negócios apresentado pela Concessionária, 
assim como seu desempenho frente às despesas regulatórias estabelecidas pela ARSESP no 2º 
ciclo. 

A análise da informação histórica foi realizada para o período de 2004 a 2008. Dessa forma são 
eliminados os riscos de distorções produzidas por gastos concentrados em datas determinadas e 
que não têm regularidade. Em especial, foram observadas as despesas no ano de 2008, uma vez 
que se trata do último exercício concluído, e representa o ponto de partida das projeções 
estabelecidas no Plano de Negócios. 

Para a informação enviada do Plano de Negócios, os dados enviados permitiram uma análise 
semelhante à realizada para a informação histórica cedida. Basicamente, as despesas foram 
divididas da mesma maneira, separadas em gastos com pessoal e materiais, serviços e outros. 

Adicionalmente, foi apresentada a abertura das despesas projetadas em relação à natureza de 
gastos, de modo a se permitir o cálculo do P0 para as atividades de distribuição e comercialização 
separadamente, conforme previsão de abertura destas atividades para alguns grupos de 
consumidores.  

De modo a realizar a validação do OPEX do Plano de Negócios apresentado pela COMGÁS, 
analisou-se, além da informação histórica apresentada pela concessionária, a trajetória regulatória 
estabelecida pela ARSESP no 2º ciclo.  
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A definição de uma trajetória regulatória, tal como estabelecida para a COMGÁS, representou um 
grande avanço no sentido sinalizar economicamente parâmetros de eficiência para a gestão da 
empresa. Uma gestão eficiente dos recursos vai ao encontro do desejo do regulador de induzir a 
uma boa utilização dos recursos, além de promover o bem estar dos consumidores e a 
modicidade tarifária, sem, entretanto, comprometer a qualidade do serviço regulado. 

A sinalização dada pela ARSESP no ciclo passado constituiu um primeiro referencial regulatório 
para a gestão da concessionária. Como foi observado, a sinalização dada pelo regulador de fato 
surtiu o efeito desejado, promovendo uma gestão mais eficiente do agente regulado. Isso fica 
claro quando se observa a evolução do histórico da empresa frente às metas regulatórias 
estabelecidas, além da comparação com indicadores de gestão de outras empresas do gás.  

O desafio para o ciclo que se inicia é dar continuidade aos avanços da gestão do agente regulado, 
promovendo uma melhoria contínua da eficiência sem comprometimento da qualidade do serviço 
e o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Ademais, outro desafio é capturar parte 
dos ganhos de eficiência obtidos no último ciclo, revertendo-os à modicidade tarifária. 

Dessa maneira, partiu-se para a análise detalhada dos indicadores de gestão observados na 
empresa de modo a estabelecer um OPEX para o Plano de Negócios que fosse aderente aos 
desafios apresentados. 

Para a informação histórica utilizada na análise para determinação do OPEX regulatório, foram 
mantidas basicamente as despesas informadas para o período 2004 a 2008.  Para o Plano de 
Negócios, foram realizados ajustes basicamente em 3 itens: 

• Despesas de contratos com Empreiteiras e Construtoras. Apesar de constituírem gastos 
de operação e manutenção das redes, seu valor projetado estava elevado frente ao 
histórico; 

• Despesas de outros contratos: pagamento de comissões. Em relação aos outros contratos, 
foram reconhecidos os valores associados aos serviços de informática e a serviços de 
natureza diversa, que correspondem a 75% desses contratos. Entretanto, foram excluídos 
os montantes de pagamento de comissões para captação de novos clientes; 

• Despesas com Propaganda e Marketing. Os valores projetados para esses gastos 
constituem cerca de 50% dos gastos de comercialização e 9% do PN da COMGÁS. Tais 
valores são muito elevados frente ao histórico da empresa e ao regulatório do 2º ciclo. 

As despesas com a taxa de fiscalização, P&D e Eficiência Energética também foram retiradas 
para a análise e sendo incluídas a posteriori para o cálculo do P0. As despesas com conversão de 
equipamentos e despesas para adequação física não serão incluídas por não estarem refletidas 
no histórico e não fazerem parte do cálculo da margem máxima. Sendo assim, estão excluídas do 
OPEX do Plano de Negócios projetado. 

Das conclusões dessa análise se elaborou a proposta da ARSESP para os OPEX da COMGÁS 
no 3º ciclo tarifário, conforme apresentado a seguir. Também se apresenta os OPEX propostos 
pela COMGÁS em seu Plano de Negócios. 
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Tabela 89 – Evolução do OPEX do Plano de Negócios proposto pela COMGÁS 

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 
NATUREZA DA DESPESA 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

DESPESAS P0 - PLANO DE 
NEGÓCIOS 561.371.378 609.044.211 657.023.672 684.243.763 705.559.726 

1.1 OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 149.285.351 160.011.623 171.992.764 182.412.941 195.398.057 

1.2 MEDIÇÃO 6.839.512 7.141.430 7.610.840 7.862.615 8.273.842 

1.3 COMERCIALIZAÇÃO 97.156.065 103.031.219 110.209.805 115.598.172 120.216.926 

1.4 DIREÇÃO, SUPERVISÃO E 
CONTROLE DA GESTÃO 130.329.859 130.324.327 132.850.161 136.549.186 139.666.949 

1.5 TAXA DE FISCALIZAÇÃO 
LÍQUIDA DE COMPENSAÇÃO 13.087.224 23.180.345 25.738.126 26.699.217 27.715.036 

1.6 PESQUISA & 
DESENVOLVIMENTO 3.432.940 4.178.960 4.641.036 4.814.521 4.997.878 

1.7 PERDAS DE GÁS 58.506.827 62.764.631 67.572.377 67.955.235 68.387.838 

1.8 DESPESAS PARA 
CONVERSÃO 102.733.601 118.411.676 136.408.563 142.351.876 140.903.200 

 

Tabela 90 – Evolução do OPEX do Plano de Negócios proposto pela ARSESP 

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS 
NATUREZA DA DESPESA 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

DESPESAS P0 - PLANO DE 
NEGÓCIOS 430.463.371 463.392.455 492.720.522 514.808.330 535.713.706 

1.1 OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 138.991.989 150.094.483 161.119.305 170.282.436 181.751.425 

1.2 MEDIÇÃO 6.839.512 7.141.430 7.610.840 7.862.615 8.273.842 

1.3 COMERCIALIZAÇÃO 87.822.506 94.726.160 102.855.287 110.825.210 115.547.005 

1.4 DIREÇÃO, SUPERVISÃO E 
CONTROLE DA GESTÃO 121.782.372 121.306.446 123.183.552 126.369.096 129.040.683 

1.5 TAXA DE FISCALIZAÇÃO 
LÍQUIDA DE COMPENSAÇÃO 13.087.224 23.180.345 25.738.126 26.699.217 27.715.036 

1.6 PESQUISA & 
DESENVOLVIMENTO 3.432.940  4.178.960  4.641.036  4.814.521  4.997.878  

1.7 PERDAS DE GÁS 58.506.827  62.764.631  67.572.377  67.955.235  68.387.838  

1.8 DESPESAS PARA 
CONVERSÃO - - - - - 

 

Os ajustes aplicados no OPEX representam uma redução de aproximadamente 24% com relação 
ao montante total (do ciclo tarifário) do Plano de Negócios apresentado pela Concessionária. 
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5. DETERMINAÇÃO DA MARGEM MÁXIMA  

5.1. Base de Remuneração Regulatória Líquida (BRRL) 

A Base de Remuneração Regulatória Líquida (BRRL) é a base de ativos à disposição do serviço 
de distribuição (incluindo comercialização) da Concessionária. A importância do cálculo da BRRL 
é que o seu valor deve ser remunerado por meio do valor tarifário (representado pelo P0) fixado 
no momento da revisão tarifária. 

Conforme a regulação vigente, as tarifas da Concessionária são estabelecidas no momento da 
revisão em valores constantes e estão sujeitas a ajustes periódicos pela inflação (IGPM) dentro do 
ciclo tarifário. Portanto, define-se a Base Tarifária ao início de um novo ciclo tarifário, ou seja, no 
momento da revisão. 

Este procedimento, que na literatura regulatória internacional é conhecido como “roll-forward da 
base tarifária”, já foi utilizado para determinar o valor da Base de Remuneração Regulatória 
Líquida (BRRL) no momento de início do Segundo Ciclo tarifário na oportunidade da revisão 
tarifária anterior para COMGÁS. Indexando a Base Tarifária ao início do ciclo regulatório a preços 
desse momento, assegura-se que o valor real do ativo reconhecido na Base Tarifária permanece 
constante. 

No processo de revisão tarifária para determinar o valor de P0, será necessário determinar um 
novo valor da BRRL ao início do Terceiro Ciclo Tarifário. Esta nova Base Tarifária calcula-se a 
partir da base tarifária determinada no início do Segundo Ciclo, atualizada pelo IGPM, somados os 
investimentos ajustados do Segundo Ciclo, e deduzidas as depreciações e baixas regulatórias, 
também atualizadas pelo IGPM. Nesta Nota Técnica a Base Tarifária foi calculada em Dezembro 
de 2008. 

O procedimento de cálculo da Base Tarifária, no início do Terceiro Ciclo mostra-se na seguinte 
fórmula: 

)(23
5

1
ii

i

i
DIcInicialBRRLcInicialBRRL −+= ∑

=

=

   [1] 

 Onde: 

BRRL Inicial c3 = Valor da BRRL no início do Terceiro Ciclo tarifário, em Dezembro de 
2008 

BRRL Inicial c2 = Valor da BRRL no início do Segundo Ciclo Tarifário atualizada pelo 
IGPM até Dezembro de 2008 

Ii = Soma do investimento do período i no Segundo Ciclo Tarifário, atualizados pelo IGPM 
até Dezembro de 2008 

Di = Soma da Depreciação do período i no Segundo Ciclo Tarifário, atualizadas pelo IGPM 
até Dezembro de 2008 

Em relação aos valores de investimentos anuais correspondentes ao Segundo Ciclo Tarifário a 
serem reconhecidos na Base Tarifária, os mesmos foram calculados de acordo com a seção 3.2 
da Nota Técnica RTM/02/2009. 

Com relação ao cálculo da depreciação sobre a base de ativos e investimentos do período foram 
considerados os critérios e valores regulatórios estabelecidos no Plano de Contas.  

A seguir é descrito o procedimento adotado pela ARSESP. 
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a) É determinado o valor da BRRL no início do Segundo Ciclo Tarifário, e depreciações anuais 
da BRRL 

O valor da BRRL no início do Segundo Ciclo Tarifário foi determinado conforme exposto nas NT 3 
e 4 do Segundo Ciclo Tarifario, resultando o valor R$ 3.601.042 mil, expressa em R$ de Abril de 
2004. 

BRRL Inicial c2     = R$ 3.601.042 mil (abril 2004) 

Depreciações anuais BRRL Inicial c2 = R$    186.266 mil (abril 2004) 

 

b) A BRRL no início do Segundo Ciclo Tarifário é ajustada até 31/12/2008 pela variação do índice 
IGPM, e são deduzidas as depreciações anuais dos investimentos 

 

IGPM Abr 2004  =  306,2  

IGPM Dez 2008  =  411,6  

Ajuste IGPM Abr 2004-Dez 2008 (1+ Var IGPM até Dez 2008) = 1,34 

BRRL Inicial c2     = 1,34 x R$ 3.601.042 mil (dez 2008) =  4.841.071 

Depreciações anuais BRRL Inicial c2  = 1,34 x R$   186.266  mil (dez 2008) =     250.407 

 

BRRL Inicial c2       = R$  4.841.071 mil (dez 2008) 

Depreciações anuais BRRL Inicial c2 = R$   250.407 mil (dez 2008) 

Dep Acum BRRL Inicial c2 até Dez 2008  = R$  1.168.564 mil (dez 2008)  

 

c) São deduzidas as depreciações anuais acumuladas até Dezembro 2008 da BRRL no início do 
Segundo Ciclo Tarifário ajustada até 31/12/2008. 

BRRL Inicial c2    = R$  4.841.071 mil (dez 2008) 

Dep Acum BRRL Inicial c2 até Dez 2008  = R$  1.168.564 mil (dez 2008)  

BRRL Inicial c2 em Dez 2008  = R$  3.711.174 mil (dez 2008) 

 

d) São considerados os investimentos aceitos do período Maio 2004 até Dezembro 2008, 
deduzidas as baixas informadas e depreciações anuais dos investimentos, ajustados pela 
variação semestral do índice IGPM até 31/12/2008. 

 

As depreciações anuais dos investimentos são calculadas aplicando as taxas médias de vida útil a 
cada um dos grupos de ativos. Os investimentos líquidos das baixas durante o segundo ciclo 
tarifario totalizam R$ 1.608.238 mil e são mostrados no Anexo I – Cálculo da base de 
Remuneração Regulatória. 
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Cabe ressaltar que a COMGAS não informou os valores dos investimentos não específicos do 
período de Maio 2004 até Dezembro 2008, os quais foram estimados como a diferença entre os 
valores dos ativos brutos entre um período e o correspondente anterior. 

 

e) É calculada assim a BRRL Inicial c3 a Dezembro 2008, em R$ dessa data. 

(1) BRRL inicial c2 em Dez 2008 = R$  3.711.174 mil  
(2) Inv - Baixas c2    = R$  1.608.238 mil  
(3) Dep Acum Inv - Baixas c2 = R$     297.214 mil  

(4) BRRL inicial c3   = R$  5.022.198 mil (4 = 1 + 2 – 3)  
 

O valor obtido da BRRL em 31 de Dezembro de 2008 é de R$ 5.022.198 mil, expresso em reais 
dessa data. A planilha com o detalhamento do cálculo desse valor é incluída no Anexo I – 
Cálculo da base de Remuneração Regulatória. 

Para o ajuste do valor da BRRL até 30/04/2009, a Concessionária deverá apresentar, com o 
mesmo nível de detalhe e formalidade requerido para as informações do histórico solicitado, os 
dados de investimentos e obras físicas associadas e outros parâmetros relevantes das novas 
instalações efetivamente incorporadas ao ativo em serviço no período 31/12/2008 – 31/03/2009, 
depreciações e desativações do mesmo período, desagregadas por grupos de ativos segundo o 
definido pela ARSESP. Com esses valores será determinado o valor da BRRL em 31/03/2009, a 
ser considerado para o cálculo do valor definitivo do parâmetro P0. 

 

5.2. Determinação do Valor da Margem Máxima do Início do Terceiro Ciclo Tarifário 

O cálculo do P0 corresponde à fórmula já utilizada na oportunidade da revisão tarifária do 
Segundo Ciclo, e se decompõe em margem de comercialização e margem de distribuição.  Nesta 
Nota Técnica calcula-se a margem global, isto é, margem de comercialização mais margem de 
distribuição. 
Como é usual em matéria de cálculo de tarifas, P0 é uma tarifa nivelada para o ciclo tarifário e seu valor 
resulta em igualar as receitas estimadas das vendas de serviços de distribuição de gás aos usuários e os 
custos estimados de sua provisão durante o referido ciclo, ambos descontados à taxa de custo de capital.  

Sua fórmula é a seguinte,  
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Onde:  
BRRL0  Base Tarifária líquida de depreciações no início do ciclo (ano 0),  
BRRL5   Base Tarifária líquida de depreciações no final do ciclo (ano 5), 
r wacc   custo de capital depois de impostos 
OPEXi   custos operativos, administração e comercialização no ano i 
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CAPEXi  investimentos no ano i  
ODESPi  outras despesas, gastos e impostos no ano i 
Di   depreciação no ano t 
Vi   volume de m3 de gás canalizado distribuído no ano t 
w   taxa de impostos 
i   cada ano do período do ciclo tarifário 

 
Para o cálculo do parâmetro P0 foram considerados os seguintes itens: 

 

a) Os valores calculados, segundo o exposto nesta Nota Técnica, para os parâmetros: 

BRRL em 31 de Dezembro de 2008; 

OPEX para cada ano do terceiro ciclo tarifário; 

CAPEX para cada ano do terceiro ciclo tarifário. 

 

b) As depreciações para cada ano do segundo ciclo tarifário calculadas segundo o Plano de Contas 
aprovado pela ARSESP; 

 

c) O valor do Custo de Capital determinado segundo o procedimento e cálculos associados descritos 
na Nota Técnica do WACC. (WACC=9,55%) 

 

O resultado obtido pela ARSESP para o valor do P0 é de R$ 0,3176/m3, referido a dez/08. Este 
valor considerou a taxa do WACC de 9,55%, bem como o CAPEX e OPEX e demais parâmetros 
descritos nesta Nota Técnica. A planilha de cálculo utilizada na obtenção deste parâmetro é 
apresentada no Anexo II – Determinação do Valor da Margem Máxima ao Início do Terceiro 
Ciclo Tarifário. 

 

5.3. Análise do valor do P0 frente ao Edital de Licitação nº AS/F/805/99 

Faz parte do Edital de Licitação da COMGÁS a pergunta nº 98 e correspondente resposta.  

“Pergunta 98 – Na análise do Contrato de Concessão da COMGÁS, notamos que o Valor 
Econômico Mínimo da mesma não aparece como um dos fatores a serem incluídos na 
determinação da Margem Máxima a partir do segundo ciclo, enquanto que o valor dos ativos será 
um dos elementos considerados na determinação da Margem Máxima. Solicitamos à CSPE 
confirmar que este entendimento está correto. Caso o mesmo esteja correto e assumindo que o 
valor desses ativos seja menor do que o Valor Econômico Mínimo, entendemos que não ocorrerá 
no segundo ciclo ou nos ciclos posteriores qualquer redução em termos reais da Margem Máxima 
em função da diferença entre o valor dos ativos da COMGÁS e o valor econômico mínimo. 
Solicitamos à CSPE confirmar que este entendimento está correto. 

Resposta 98 – Sim” 

Conforme a Nota Técnica Nº RTM/02/2009, que estabelece a METODOLOGIA DETALHADA 
PARA O PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA DAS CONCESSIONÁRIAS DE GÁS 
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CANALIZADO DO ESTADO DE SÃO PAULO – TERCEIRO CICLO, foram considerados o valor 
dos ativos correspondentes ao Valor Econômico Mínimo. Nestes termos, não deve ocorrer 
qualquer redução da Margem Máxima em face da diferença entre o valor dos ativos da COMGÁS 
e o valor econômico mínimo nos cálculos efetuados. 

Eventuais alterações do valor do P0 são decorrentes de outros fatores, tais como volumes 
distribuídos, valores investidos, taxa do WACC, portanto, não houve qualquer alteração da 
margem máxima em função da diferença entre o valor dos ativos da COMGÁS e o valor 
econômico mínimo. 

 

Mantidos os valores de CAPEX, OPEX e demais parâmetros desta Nota Técnica, a ARSESP 
considerará o valor de P0 R$ 0,3176/m3. No caso de alterações no CAPEX, OPEX e demais 
parâmetros será calculado e aplicado novo P0. 

 

 

 

6. DETERMINAÇÃO DO FATOR X 

6.1. Metodologia para determinar o Fator X 

A Nota Técnica No RTM/02/2009 versão final estabeleceu que a metodologia para estimar o Fator X 
deve estar baseada no uso do Índice de Törnqvist para estimar a Produtividade Total dos Fatores 
de Produção (PTF), complementado com uma análise da experiência internacional1. 

Considera-se a estimativa do Fator X por meio da seguinte fórmula:  

[ ]X ⎡ ⎤≡ Δ − Δ − Δ − Δ⎣ ⎦E EPTF PTF W W   (1) 

1. Para estimar [ ]Δ − Δ EW W se considera a diferença entre o Índice de Preço ao Consumidor 
Amplo (IPCA), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), sobre a parcela 
mão-de-obra dos custos operacionais da Concessionária, e a variação do IGPM (número 
índice obtido pela divisão dos índices do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas - FGV, do 
mês anterior à data do reajuste em processamento e o do mês anterior à Data de 
Referência Anterior.) 

2. O termo Δ foi estimado recentemente por de Holanda et. al. (2007). Os autores 
estimaram que a PTF do Brasil teve um crescimento de apenas 10% entre 1992 e 2006, 
contribuindo com cerca de 20% do crescimento do PIB verificado no período, isto é 0,68% 
anual.  

EPTF

3. Para estimar o termoΔPTF se considera a seguinte fórmula:  

                                                 

1 Para uma análise sobre o uso dos números índice para calcular a produtividade dos fatores de produção, 
ver Coelli, T. J., D.S. P.  Rao, C. J. O’Donnell and G. E. Battese (2005) 
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( ) 11
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PTF ajustada por escala PTF Y− ×Δ   (2) 

Onde, 

ε é a elasticidade de escala.  

YΔ é o crescimento dos produtos (delta da escala) da Concessionária no período 
considerado 

Para estimar a ΔPTF se considera a seguinte variante do índice de Törnqvist; 

( ) ( ) ( ) ( )
1 1

índiceproduto
ln ln lníndice produto lníndice insumos

índice insumos

1 1
ln ln ln ln

2 2

st
st st st

st

M N

ms mt mt ms ns nt nt ns
m n

PTF PTF

o o q q i i x x
= =

Δ = = = −

= + − − + −∑ ∑
(3) 

Sendo: 

s e t são dois períodos de tempo (para o cálculo foram dois anos consecutivos) 

qs e xs representam quantidades de produtos e insumos, respectivamente 

os e is representam a participação de cada produto e insumo no total, respectivamente 

m e n representam a quantidade de produtos e insumos, respectivamente 

Os produtos considerados são a quantidade de clientes, o volume distribuído (m3) e os km 
de rede.  

Os insumos considerados são os OPEX e as despesas de capital (CAPEX).  A participação 
dos OPEX se obtém por meio da participação dos OPEX na receita total.   

A participação das despesas de capital é obtida por diferença com os OPEX. Para as 
despesas de capital consideram-se as despesas de capital regulatórias ajustadas pela 
diferença entre as despesas de capital que surgem da base de remuneração regulatória e 
as implícitas na base contábil. Desta forma as despesas de capital ficam livres dos efeitos 
próprios do processo de privatização.  A participação dos insumos será mantida constante 
no período de cálculo do índice de Törnqvist. A regra é a seguinte: a participação dos 
insumos é dada pela participação dos OPEX na Receita total no momento do cálculo do P0; 
a participação dos CAPEX é calculada por diferença. 

 

6.2. Parâmetros Utilizados na Determinação do Fator X 

 

6.2.1. PONDERADORES A USAR NO CÁLCULO DO ÍNDICE DE TÖRNQVIST  

Para o cálculo do índice de Törnqvist é preciso ter os ponderadores para os produtos e insumos2.  

                                                 
2 Para uma análise similar, ver Carrington, R., Coelli, T. e Groom, E. (2002), 
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Para os produtos, a Nota Técnica No RTM/02/2009 versão final considerou as seguintes 
participações: 

• Quantidade de clientes: 0,50 

• Volume distribuído (m3): 0,25 

• Extensão da rede (km): 0,25 

 

Na mesma nota técnica menciona-se que a ARSESP irá analisar a razoabilidade de tais 
ponderadores tendo como parâmetro de comparação a informação apresentada pela 
concessionária no plano de negócios. Tomando isso em conta, foram analisados três cenários: 

 Cenário-Base: são consideradas as informações de quantidade de clientes, volume de gás 
distribuído e extensão de rede, sendo os ponderadores 0,5, 0,25 e 0,25, respectivamente; 

 Cenário alternativo 1: são consideradas as informações de quantidade de clientes e 
volume de gás distribuído, sendo os ponderadores 0,5;  

 Cenário alternativo 2: são consideradas as informações de quantidade de clientes e  
extensão de rede, sendo os ponderadores 0,5.  

 

Para os insumos, seguiu-se o estabelecido na NT, onde os mesmos são determinados pelo 
somatório da participação dos OPEX e do CAPEX na Receita total, no momento do cálculo do P0. 
Foram utilizados dados fornecidos pela Comgás em seu balanço do ano de 2008. Para o cálculo, 
foi ajustada a receita indicada no balanço de 20083 pela diferença entre as despesas de capital 
que surgem da base de remuneração regulatória e as implícitas na base contábil. Desta forma a 
receita fica livre dos efeitos próprios do processo de privatização, resultando em uma participação 
de 32% do OPEX sobre o Lucro Bruto. Na Tabela 1 são apresentadas as participações de OPEX e 
CAPEX utilizadas. 

 

Tabela 91 - Participação dos OPEX e dos CAPEX sobre o Lucro Bruto (R$ dez. 2008) 

Conceito OPEX 

Lucro bruto ajustado 1.038.818 

Despesas com vendas, gerais e 
administrativas, excluídas as Amortizações 
e depreciações 

331.345 

Participação dos Insumos 0,32 

Participação dos CAPEX  0,68 

 

                                                 
3 A receita da atividade de distribuição propriamente dita aparece no balanço como “lucro bruto”, isto é a 
receita líquida de vendas deduzido o custo do gás (gás e transporte). Cabe ressaltar que foi considerado 
como receita total somente a receita proveniente da atividade de distribuição, que é a definição de lucro 
bruto utilizada no balanço da concessionária coincide com a definição de receita total presente na nota 
técnica. 
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6.2.2. PRODUTOS 

Para o cálculo dos produtos foram consideradas como variáveis de entrada os clientes, energia e 
rede. Para fins de cálculo foi excluída a informação correspondente ao segmento de 
Termoelétrica, dado que a irregularidade dos seus consumos e o reduzido número de clientes 
gerava viés nos índices obtidos. Com relação às informações utilizadas é necessário informar que 
o número de clientes foi determinado em razão do número de medidores.  

É importante levar em consideração que o Plano de Negócios apresentado pela COMGÁS mostra 
uma mudança qualitativa no perfil da empresa concessionária. Com efeito, para o terceiro ciclo 
tarifário, a empresa propôs incorporar aproximadamente 390.000 novos clientes. Para atingir os 
novos clientes residenciais, é preciso uma rede de características diferente à existente no início de 
período tarifário (“capilarização” da rede). Para ajustar esse efeito de diferença de rede, 
normalizou-se o total de km de rede pelo valor total da rede (tubulações), obtendo assim uma rede 
normalizada com “km de rede equivalente”.  

Na Tabela 92 são apresentados os valores dos componentes do produto nos anos tarifários 
compreendidos entre 2002 e 2014.  

 

Tabela 92 - Produtos considerados no cálculo do índice de Törnqvist 

Número Índice 
Ano Clientes 

Energia  
(103 m3) 

Extensão da 
Rede 
(km) Clientes Energia Extensão da 

Rede 

2002 389.992 2.820 2.733 57 59 42 

2003 427.508 3.294 3.444 63 69 53 

2004 456.721 3.768 3.949 67 78 60 

2005 494.946 4.448 4.794 73 93 73 

2006 533.081 4.600 5.382 78 96 82 

2007 588.714 4.777 5.916 87 99 91 

2008 679.909 4.805 6.533 100 100 100 

2009 714.817 4.259 7.354 105 89 113 

2010 786.654 4.959 8.032 116 103 123 

2011 866.167 5.429 8.678 127 113 133 

2012 953.156 5.596 9.291 140 116 142 

2013 1.041.981 5.816 9.291 153 121 142 

 

A partir dos dados constantes na Tabela 91 foi calculada a componente de insumo do índice de 
Törnqvist e também o índice de escala da concessionária. O crescimento de escala da 
concessionária (medido em número-índice sendo o ano de 2008 = 100) encontra-se na Tabela 93. 
Foram calculados diferentes índices para cada um dos três cenários considerados.  
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Tabela 93 – Índice de escala (SCV*, 2003=100) 

Ano Base Cenário 1 Cenário 2 

2002 54 58 50 

2003 62 66 58 

2004 68 73 64 

2005 78 83 73 

2006 84 87 80 

2007 91 93 89 

2008 100 100 100 

2009 103 97 109 

2010 114 109 119 

2011 125 120 130 

2012 135 128 141 

2013 142 137 148 

* Composite scale variable 

 

6.2.3. INSUMOS 

Os insumos foram calculados com base nas informações enviadas pela Comgás à ARSESP. 
Foram considerados no cálculo dos insumos, as informações históricas de OPEX e CAPEX do 
segundo ciclo tarifário e as projeções efetuadas para o terceiro ciclo.  

A informação de OPEX compreende o somatório dos custos operacionais com pessoal, operação 
e manutenção. Foram expurgados da projeção bem como do histórico os valores correspondentes 
a taxa de fiscalização, custo das perdas e do programa de P&D. Na Tabela 94 estão as 
informações projetadas. 

Vale ressaltar que os dados de custo operacional com pessoal serão utilizados na estimativa da 
parcela [ ]Δ − Δ EW W  do Fator X. 

 

Tabela 94 – Custos Operacionais Considerados para o Terceiro Ciclo Tarifário (R$ dez. 2008, milhões), 

Ano 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Operação e Manutenção 213,0 230,9 250,0 271,5 289,3 

Pessoal 139,4 142,4 144,7 143,8 145,3 

Total 352,5 373,3 394,8 415,3 434,6 

 

No cálculo do CAPEX foi considerada a BRR do início do terceiro ciclo conforme calculada no 
relatório e as projeções de investimentos ao longo do ciclo. A BRR foi ajustada pela diferença 
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entre as despesas de capital que surgem da base de remuneração regulatória e as implícitas na 
base contábil. Desta forma os CAPEX receita ficam livres dos efeitos próprios do processo de 
privatização, de forma análoga ao realizado para estimar a participação dos OPEX sobre o Lucro 
Bruto. Os CAPEX compreendem o fluxo de capital necessário (incluindo o custo de uso do capital) 
para atingir os produtos. Por custo de capital entende-se como sendo o serviço de capital sobre a 
BRR ajustada ao início de cada ano. A soma dos OPEX e CAPEX representa a estimativa do total 
dos insumos (fatores de produção). Na Tabela 95 são apresentados os dados de insumos 
históricos e projetado em montante (106 R$ dez.2008) e em número-índice.  

 

Tabela 95 - Insumos considerados no cálculo do índice de Törnqvist 

Ano OPEX CAPEX Total de 
Insumos OPEX_100 CAPEX_100 Total de 

Insumos _100 

2008 334,48 450,57 785,05 100 100 100 

2009 352,46 469,39 821,85 105 104 105 

2010 373,27 482,66 855,93 112 107 109 

2011 394,77 498,48 893,25 118 111 114 

2012 415,34 515,54 930,88 124 114 119 

2013 434,61 539,40 974,01 130 120 124 

 

6.2.4. CÁLCULO DO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE TOTAL 

Em posse das informações das variáveis de insumo e produto, pode-se então calcular a 
produtividade total dos fatores da concessionária, através da equação abaixo: 

( ) ( ) ( ) (
1 1

1 1
ln ln ln ln

2 2

M N

ms mt mt ms ns nt nt ns
m n

o o q q i i x x
= =

)= + − − + −∑ ∑
 

Onde: 

s é o momento de início do ano tarifário, por exemplo, 2009/2010; 

t é o momento de fim do ano tarifário, ou seja, 2013/2014; 

qs representa a quantidade de produto; 

xs representa a quantidade de insumo; 

os representa a participação de cada produto na totalidade; 

is representa a participação de cada insumo na totalidade do mesmo; 

m representa a quantidade de produtos;  

n representa a quantidade de insumos; 
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6.2.5. ELASTICIDADE DE ESCALA 

Para a aplicação da fórmula de cálculo do crescimento da PTF [equação (2)] é preciso contar com 
um valor para a elasticidade de escala ε . O ajuste pela elasticidade de escala assegura que os 
ganhos de escala sejam incorporados no cálculo de Po, deixando para o Fator X só aqueles 
fatores de eficiência que não foram considerados no cálculo do Po. Inicialmente a ARSESP tinha 
considerado uma elasticidade de escala de 0,95, no entanto a informação histórica disponível não 
permite fazer uma estimativa desse parâmetro com rigor estatístico. Porém, com base a valores 
internacionais, a ARSESP adotou o valor de 0,854.  

6.2.6. CÁLCULO DA PARCELA [ΔW – ΔWE] DO FATOR X 

 

Para o cálculo da parcela [ ]Δ − Δ EW W  são necessárias as informações de IPCA e do IGPM. Além 
da participação dos custos de mão de obra no OPEX da concessionária. A diferença do IPCA entre 
os anos tarifários esta dividida por tal participação. Essa variável é considerada a diferença de 
preços da concessionária . A diferença de preços da economia ΔW ( ]− Δ EW ) será determinada 
pela diferença existente entre o IGPM em cada ano tarifário. Na Tabela 96 encontram-se os 
valores resultantes da equação. As projeções dos índices econômicos (IPCA e IGPM) foram 
obtidos no Relatório FOCUS, estudo realizado semanalmente pelo BACEN a respeito da 
expectativa de mercado. 

 

Tabela 96 - Parcela da Diferença de Preços e suas Componentes 

Ano 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

IPCA 0.04457917 0.04637943 0.04680591 0.04605957 0.04595295 

IGPM 0.03613145 0.04871078 0.04914185 0.04892632 0.04860302 

Custo de Pessoal/ 
OPEX 0.41502193 0.40471759 0.39253958 0.37534337 0.36431145 

Diferencial de Preços 0,0035 -0,0009 -0,0009 -0,0011 -0,0010 

 

6.3. Resultados  

Em posse dos dados da produtividade total dos fatores, e da elasticidade de escala (0,85) e da 
variação do índice de escala obtém-se a produtividade total dos fatores ajustada para os três 
cenários determinados no inicio da nota técnica. E sendo a produtividade total dos fatores do 
Brasil de 0,68, obtém-se então calcular a parcela ⎡ ⎤Δ − Δ −⎣ ⎦EPTF PTF do Fator X.  

A Tabela 97 apresenta os resultados das estimativas do Fator X para o período 2009-2013 com os 
três cenários de ponderadores para os produtos que foram analisados.  Considerando o cenário 
base, o valor estimado do Fator X para o período do terceiro ciclo é de 0.9% anual, a ser aplicado 
nos ajustes de MM nos anos 2010-2013. 

                                                 
4 Para uma discussão sobre a estimativa e aplicação da elasticidade de escala, ver Ofgem (2003). 
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Tabela 97 – Estimativas do Fator X (%) 

Ano Base Cenário 1 Cenário 2 

2009 -0,035 -0,085 0,014 

2010 0,045 0,058 0,032 

2011 0,028 0,030 0,025 

2012 0,014 0,006 0,022 

2013 -0,007 0,001 -0,015 

2009-13 0,009 0,002 0,016 

 

 

7. CONCLUSÃO GERAL 

A análise realizada pela ARSESP no Plano de Negócios apresentado pela COMGÁS relativo ao 
mercado, dispêndio de capital (CAPEX) e custos operacionais (OPEX) considerou os seguintes 
ajustes pela Agência Reguladora, fundamentais para o cálculo do PO e Fator X apresentados 
nesta Nota Técnica: 

a) os volumes de gás natural considerados foram 4,3% maiores do que os previstos pelo 
Plano de Negócios da COMGÁS, considerando a soma de volumes ao longo do ciclo 
tarifário. 

b) Os ajustes aplicados no CAPEX representam uma redução de aproximadamente 43% com 
relação ao montante total (do ciclo tarifário) do Plano de Negócios apresentado pela 
Concessionária. 

c) Os ajustes aplicados no OPEX representam uma redução de aproximadamente 24% com 
relação ao montante total (do ciclo tarifário) do Plano de Negócios apresentado pela 
Concessionária. 

Em função dos ajustes realizados a ARSESP considera que os valores de P0 e Fator X, 
apresentados nesta Nota Técnica, contribuem, ao mesmo tempo, para a modicidade tarifária e a 
prestação do serviço adequado.  

Dessa forma, a ARSESP entende estar definindo, em sintonia com a metodologia aprovada para a 
revisão tarifária do terceiro ciclo, o sinal regulatório adequado para o equilíbrio nas relações entre 
clientes, concessionário e Poder Concedente, princípio básico para a prestação dos serviços 
públicos de distribuição de gás canalizado na área de concessão da COMGÁS. 
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ANEXO I – CÁLCULO DA BASE DE REMUNERAÇÃO REGULATÓRIA 

Valor da BRRL no início do 2o Ciclo Tarifário 

O valor da BRRL no início do Segundo Ciclo Tarifário foi determinado conforme exposto nas NT3 e 4 do Segundo Ciclo Tarifário, 
resultando o valor R$ 3.601.042 mil, expressa em Abril de 2004. 

BRRL Inicial c2      = R$ 3.601.042 mil (abril 2004) 

Depreciações anuais BRRL Inicial c2  = R$    186.266 mil (abril 2004) 

A BRRL no início do Segundo Ciclo Tarifário é ajustada até 31/12/2008 pela variação do índice IGPM, e são deduzidas as 
depreciações anuais dos investimentos: 

IGPM Abr 2004 =  306,2  

IGPM Dez 2008  =  411,6  

Ajuste IGPM Abr 2004-Dez 2008 (1+ Var IGPM até Dez 2008) = 1,34 

BRRL Inicial c2      = 1,34 x R$ 3.601.042 mil (dez 2008) =  4.841.071 

Depreciações anuais BRRL Inicial c2   = 1,34 x  R$ 186.266  mil (dez 2008) =     250.407 

 

BRRL Inicial c2        = R$  4.841.071 mil (dez 2008) 

Depreciações anuais BRRL Inicial c2    = R$    250.407 mil (dez 2008) 
Dep Acum BRRL Inicial c2 até Dez 2008  = R$  1.168.564 mil (dez 2008)  
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A BRRL no início do Segundo Ciclo Tarifário é ajustada até 31/12/2008 e deduzidas as depreciações anuais acumuladas até 
Dezembro 2008. 

BRRL Inicial c2       = R$  4.841.071 mil (dez 2008) 

Dep Acum BRRL Inicial c2 até Dez 2008   = R$  1.168.564 mil (dez 2008)  

BRRL Inicial c2 em Dez 2008     = R$  3.711.174 mil (dez 2008) 



    

 90 

Investimentos Aceitos do período do 2o Ciclo Tarifário (Maio 2004 até Dezembro 2008) 

Os investimentos durante o segundo ciclo tarifário foram informados pela COMGAS na forma semestral, segundo observa-se os 
valores realçados no quadro seguinte. Foi feita uma atualização pelo IGPM até dezembro de 2008. 
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INVESTIMENTOS HISTÓRICOS 2004-2008 EM BASE SEMESTRAL

IGPM 12/2008 411,58     411,58     411,58     411,58     411,58      411,58     411,58     411,58     411,58     411,58      
IGPM Fim Semestre 314,42     331,01     336,80     335,01     339,71      347,84     352,94     374,82     400,38     411,58      
Variação Fim Semestre em % acum até 12/2008 30,9% 24,3% 22,2% 22,9% 21,2% 18,3% 16,6% 9,8% 2,8% 0,0%

Valor Bruto Não Específicos 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
[ R$ mil] Correntes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Sistemas 5.851       6.490       6.899       7.307       6.656        6.006       7.973       9.941       6.501       9.320        
PC 9.344       9.775       7.794       5.813       7.108        8.402       9.192       9.982       19.912     16.281      
Comunicações 403          433          433          433           433           433          447          460          462          611           
Veículos 6.535       6.504       7.389       8.274       9.553        10.833     11.169     11.505     13.842     19.513      
Terrenos e Edifícios 28.240     27.899     28.855     29.811     31.556      33.300     31.390     29.479     29.931     24.153      
Maq e Ferra 79.373     85.543     88.479     91.414     97.316      103.217    110.521    117.824    126.120    129.762     

Var Semestral IGPM até Dec 2008 130,9% 124,3% 122,2% 122,9% 121,2% 118,3% 116,6% 109,8% 102,8% 100,0%

Valor Bruto Não Específicos 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
[ R$ mil] em R$ 12/2008 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Sistemas 7.659       8.070       8.430       8.978       8.065        7.106       9.298       10.916     6.683       9.320        
PC 12.231     12.154     9.525       7.142       8.611        9.941       10.719     10.961     20.469     16.281      
Comunicações 527          539          529          532           525           513          521          505          475          611           
Veículos 8.554       8.087       9.029       10.165     11.574      12.818     13.025     12.633     14.229     19.513      
Terrenos e Edifícios 36.966     34.690     35.261     36.625     38.231      39.401     36.605     32.370     30.768     24.153      
Maq e Ferra 103.900    106.366    108.122    112.307    117.902     122.129    128.883    129.380    129.646    129.762     

2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
[ R$ mil] Correntes 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Tubulações 60.679     66.039     31.672     107.996    225.327     56.429     133.668    86.750     120.413    91.290      
Estações 23.598     20.359     14.221     27.253     20.453      22.287     22.812     20.461     10.782     -           
Valvulas 16.080     23.350     5.137       30.082     14.338      11.333     3.633       4.689       1.909       1.758        
Usuarios 47.535     19.696     12.063     13.824     19.921      13.372     12.490     17.365     9.627       30.260       
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ATUALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS HISTÓRICOS 2004-2008 EM BASE SEMESTRAL

Investimentos Específicos 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
Semestre 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

[ R$ mil] 12/2008
Tubulações 79.429        82.113        38.704        132.679      272.992      66.768        155.876      95.258        123.780      91.290        
Estações 30.890        25.314        17.378        33.482        24.780        26.371        26.602        22.468        11.083        -             
Válvulas 21.049      29.033      6.277       36.957      17.371       13.410      4.237       5.149       1.963       1.758        
Usuários 62.224        24.491        14.741        16.984        24.135        15.822        14.565        19.068        9.896         30.260        

Nao Especificos 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008
Semestre 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

[ R$ mil] 12/2008
Sistemas 125            410            360            547            -913           -959           2.192         1.618         -4.233        2.637         
PC -75             -77             -2.630        -2.382        1.469         1.330         778            242            9.508         -4.188        
Comunicações 2                12              -9               3                -7               -12             8                -16             -30             136            
Veículos -208         -467         942          1.135       1.410        1.244       207          -392         1.596       5.284        
Terrenos e Edifícios -994           -2.277        571            1.364         1.606         1.170         -2.796        -4.234        -1.603        -6.614        
Maq e Ferra 527            2.466         1.756         4.185         5.594         4.227         6.754         497            266            116             

Como a BRRL inicial do Segundo Ciclo Tarifário foi calculada em Abril de 2004, somente deve-se incorporar os investimentos dos 
meses de Maio e Junho de 2004, sendo deduzidas as baixas informadas, também atualizadas pelo IGPM. 

 



    

 93 

Os valores na forma anual são apresentados na seguinte tabela: 
INVESTIMENTOS E BAIXAS C2 (MAI 2004 - MAI 2009) em R$ 12/2008

Investimentos e Baixas:  Mai 2004 - Mai 2009 [R$ mil] 2004 2005 2006 2007 2008 Até Mai09
Investimentos 225.342           303.046           477.808            348.081           272.904           -                  

Intangíveis -                  -                  -                   -                  -                  -                  
Terrenos -2.608              1.935               2.776                -7.031              -8.217              -                  
Tubulações 189.871             246.342             410.498             294.153             258.947             -                    
Edifícios e benfeitorias -                  -                  -                   -                  -                  -                  
Máqs e equips.operacionais 38.265             56.795             60.953              56.314             11.570             -                  
Equips. de transporte -536                 2.077               2.653                -185                 6.880               -                  
Equips.móveis administrativos 350                    -4.104                927                    4.830                 3.724                 -                    

Baixas -263                 -3.272              -2.805               -10.997            -1.606              -                  
Intangíveis -                  -                  -                   -                  -                  -                  
Terrenos -                  -                  -                   -                  -                  -                  
Tubulações -263                   -3.272                -2.805                -10.997              -1.606                -                    
Edifícios e benfeitorias -                  -                  -                   -                  -                  -                  
Máqs e equips.operacionais -                  -                  -                   -                  -                  -                  
Equips. de transporte -                  -                  -                   -                  -                  -                  
Equips.móveis administrativos -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Investimentos - Baixas C2:  Mai 2004 - Mai 2009 [R$ mil] 225.079           299.774           475.002            337.084           271.299           -                   

Investimentos - Baixas C2:  Mai 2004 - Mai 2009 [R$ mil] 1.608.238          
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BRRL inicial C3 12/2008 em R$ 12/2008

Ativo BRRL inicial
C2 Dez08

Inv - Baixas C2 Dep acum Inv - 
Baixas C2

BRRL inicial 
C3

Mai04-Dez08 Mai04-Dez08 Dez08
Intangíveis 9.159                 -                    -                    9.159                 
Terrenos 108.989           -13.145            -                   95.845             
Tubulações 2.987.644         1.380.869         225.376            4.143.138         
Edifícios e benfeitorias 46.598             -                  -                   46.598             
Máqs e equips.operacionais 558.784             223.897             66.159               716.522             
Equips. de transporte -                  10.890             5.583                5.307               
Equips.móveis administrativos -                  5.727               96                     5.631               

Total 3.711.174       1.608.238       297.214            5.022.198        

Calculo BRRL Inicial do 3º Ciclo em dezembro 2008 (R$ DEZ/2008) 
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ANEXO II – DETERMINAÇÃO DO VALOR DA MARGEM MÁXIMA AO INÍCIO DO TERCEIRO 
CICLO TARIFÁRIO 

CÁLCULO P0_PD 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014

Capital 60%
Dívida 40%
Imp. sobre os Ganhos 34%

DESENVOLVIMENTO DO CÁLCULO DE P0

Dados de Entrada - Valores Monetários em R$ 12/2008 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014

Gás Vendido [MMm3] 4.805          4.259           4.959           5.429           5.596             5.816             
Gás Vendido Médio Diário [MMm3/d] 11,7             13,6             14,9             15,3               15,9               
Incremento vendas por ano [MMm 3 /d] -1,5             1,9              1,3               0,5                0,6                
% Incremento anual % -11% 16% 9% 3% 4%
P0 [R$/m3] 0,3176         0,3176          0,3176          0,3176          0,3176            0,3176            
Receitas @ P0 [MMR$] 1.353           1.575           1.724           1.777             1.847             
P0 real [R$/m3] 0,3242          0,3242          0,3242          0,3242            0,3242            
Preço G+T [R$/m3] 0,6600          0,6000          0,6000          0,6000            0,6000            
BRRL inicial C3 Dez08 [MMR$] 5.022          
Dep anual BRRL inicial C2 Dez08 [MMR$] 250              250              250               250                250                
Dep anual Inv - Baixas C2 Dez08 [MMR$] 59                59                59                 59                  59                  
Dep anual BRRL inicial C3 Dez08 310              310              310               310                310                

Investimentos C3 [MMR$] -              324              365              322               408                416                
Depreciação Investimentos C3 [MMR$] 13                27                40                 56                  72                  
Depreciação Anual BRRL C3 [MMR$] 322              337              350               366                382                

AB Contábil final período [MMR$] 3.169          3.493           3.858           4.180           4.588             5.005             
Depreciação Contábil [MMR$] 176             185              199              144               158                174                

[R$/m3]
Capital de Giro [MMR$] 0,012        56               50                58                63                 65                  68                  
% PD sobre vendas @ P0 para PD [%] 0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,25%
PD [MMR$] 3                  4                  4                   5                    5                   
Opex s/ (TF+Perdas) [MMR$] 352              373              395               415                435                
Taxa Fiscalização [MMR$] 16                23                25                 26                  27                  
Perdas [%] 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,8%
Perdas [MMR$] 59                60                64                 64                  65                  
Opex Total [MMR$] 431 460 488 510 531                

 A - DEMOSTRAÇAO DE RESULTADOS 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014

RECEITAS
Receitas Vendas (líquidas) [MR$] 1.353          1.575          1.724          1.777            1.847            

Receitas serviço de distribuição [MR$] 1.353           1.575           1.724           1.777             1.847             
Outras receitas [MR$] -              -              -              -                -                

Outras receitas [MR$] -              -              -               -                -                
Total Receitas [MR$] 1.353          1.575          1.724          1.777            1.847            

DESPESAS [MR$]
Custos de Gás Commodity [MR$] -              -              -              -                -                

Compras de Gás [MR$] -              -              -               -                -                
Custos de Transporte [MR$] -              -              -              -                -                

Compras de Transporte [MR$] -              -              -               -                -                
Custos de Distribuição [MR$] (616)            (659)            (632)            (668)              (705)              

Custos de Distribuição [MR$] (431)            (460)            (488)            (510)              (531)              
Depreciação Ativos Fixos [MR$] (185)            (199)            (144)            (158)              (174)              

Total Despesas [MR$] (616)            (659)            (632)            (668)              (705)              

Receitas antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (EBITDA) [MR$] 922               1.114            1.236            1.268            1.317            

Lucro (Prejuízos) antes de juros e impostos 
(EBIT) [MR$] 736               916               1.092            1.109            1.142            

 B - BALANÇO GERAL 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014

Ativos Negócio
Capital de Giro 56               50                58                63                 65                  68                  
Ativos Liquidos em Dez08 5.022          5.022           5.022           5.022           5.022             5.022             
Investimentos Brutos Acum C3 324              689              1.011           1.419             1.836             
Depreciações acumuladas Ativos Fixos Liquidos en Dez08 -310             -619             -929             -1.239            -1.548            
Depreciações acumuladas Investimentos Brutos C3 -13               -40               -80                -136               -208               

Total Ativo Negócio (Líquido) 5.078          5.074           5.110           5.088           5.133             5.169             
Passivos e Patrimônio

Dívida total 2.031          2.030           2.044           2.035           2.053             2.068             
Patrimônio 3.047          3.044           3.066           3.053           3.080             3.102             

Total Passivo e Patrimônio 5.078          5.074           5.110           5.088           5.133             5.169             

FLUXO LIVRE DE CAIXA 2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013 2013 / 2014

EBIT * (1 - taxa de imposto) 486              604              721               732                754                
(+) Depreciação Contabil 185              199              144               158                174                
(-) Investimentos de Capital -324             -365             -322             -408               -416               
(-) Câmbio Capital de Giro 6                  -8                -6                 -2                  -3                  
(+) Outros
Fluxo de caixa livre 354              430              537              480                509                

Valor residual (BRR e Capital de Giro) 5.169             
Fluxo do Negócio -5.022         354              430              537              480                5.679             

TIR 9,55%

WACC 9,55%

Valor presente líquido do fluxo livre de caixa 5.022            
Bens de uso ao início -5.022           
Diferença -                

P0 + PD -  [R$/m3] em R$ 12/2008 0,3176     
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