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MISSÃO 
 
O SindiEnergia - Sindicato da Indústria da Energia no Estado de São Paulo - tem como 
missão representar os interesses coletivos e individuais dos agentes do setor da indústria 
de energia perante as autoridades administrativas e judiciárias. 
  
VISÃO 
 
O SindiEnergia e suas lideranças aspiram influenciar positivamente os agentes do setor de 
energia na base territorial do estado de São Paulo e receber dos mesmos respaldo para 
representar o segmento legitimamente, de modo a ser referência como entidade sindical 
patronal. A partir de uma relação genuína e transparente, o órgão visa fortalecer 
continuamente a integração do setor, oferecendo estudos e liderando ações para a 
indústria. 



 A Nota Técnica 02/2014 estabelece mudanças importantes e significativas na 
metodologia de Revisão Tarifária. Ao contrário do que se esperava, a NT não 
apresenta e não esclarece a operacionalização de mecanismos críticos.  
 

 Há dúvidas de interpretação as quais não podem existir na metodologia que 
recompõe o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Isso 
não contribui positivamente para com o processo de revisão.   
 

 O conteúdo das Notas técnicas das RTQs 2004 e 2009 foi farto em detalhes, 
considerações, justificativas e desenvolvimentos conceituais. Na atual 
metodologia esses elementos essenciais inexistem. 
 

 É preciso dar oportunidade para aprofundar a discussão com os agentes da 
sociedade sobre os temas mais importantes da Metodologia. 

Metodologia de Revisão Tarifária das Concessionárias de 
Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo 



 
Alguns Exemplos: 
 
Base de Remuneração Regulatória (BRR) 

 Proposta pretende mudar um critério consagrado e que decorre do 
processo de privatização, com base em argumentos carentes de 
fundamento.  
 

 A NT cita a existência de pleito da COMGÁS e informa que solicitou 
parecer à Procuradoria Geral do Estado – PGE, mas desconsidera o pleito 
antes da PGE se manifestar.  
 

 Esse procedimento é, no mínimo, estranho. É preciso aguardar a 
manifestação da PGE para que o assunto seja considerado. 
 

Metodologia de Revisão Tarifária das Concessionárias de 
Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo 



                                                   
  

                                                   

 Inexistência de tratamento de pontos relevantes já levantados pelas 
concessionárias: 
 Fator K: Inconsistências matemáticas no cálculo com impacto a partir do 

terceiro ciclo. 
 Alto Fator de Carga: Metodologia não trata a reconciliação e 

compensação econômica dos descontos regulatórios efetivamente 
aplicados durante o ciclo para recompor o equilíbrio econômico-
financeiro. 

 
 A metodologia proposta para tratamento da projeção de volumes não 

resolve a discricionariedade nas alterações. 
 

Metodologia de Revisão Tarifária das Concessionárias de 
Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo 



Considerando a ausência de manifestação da ARSESP às 
solicitações de adiamento e considerando ainda os assuntos 

aqui levantados, a presente Audiência Pública fica 
prejudicada pois nos pontos mais importantes, inexiste 
informação para a discussão pelas partes interessadas. 
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Obrigado! 
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