
COMISSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA

AUDIÊNCIA PÚBLICA – REVISÃO TARIFÁRIA

COMGÁS – 2ª ETAPA – 23/03/2004

ZEVI KANN: Boa tarde, senhores. Estamos dando início à Audiência Pública nº 1 de

2004 da CSPE, em sua segunda etapa, tratando da revisão tarifária da Comgás.

Compõem a mesa também: o Comissário Chefe da Comissão de Serviços Públicos

de Energia, Aderbal de Arruda Penteado Jr., e o Comissário Chefe da área técnica

comercial, Moacir Trindade Oliveira Andrade. Todos aqui presentes receberam na

entrada o  roteiro  da  audiência,  esse  roteiro  é  um resumo do  regulamento,  não

substitui o regulamento da audiência que se encontra publicado desde o dia 10 no

site da CSPE, mas ele procura, de uma forma simplificada, colocar as regras para o

cumprimento  dessa  audiência  pública.  Essa  audiência  pública,  nessa  segunda
etapa, trata da discussão da Nota Técnica nº 4, publicada no site da CSPE, que

contém a proposta revisada da proposta  apresentada  pela Comgás,  a partir  das

discussões ocorridas na primeira etapa da audiência pública. Com as contribuições

e apresentações aqui e com a análise da CSPE chegou-se à Nota Técnica nº 4, que

por sua vez colocamos em discussão pública. Essa discussão agora é a discussão

final  da  parte  aberta  ao público  em termos  de audiência.  Com as contribuições

recebidas nesta etapa, a CSPE fará a revisão final e publicará, no dia 13 de abril, a

sua Nota Técnica final sobre a revisão tarifária.  Eu queria deixar claro que entre

essa audiência e o dia 3 haverá uma etapa interna à CSPE, que é submeter essa

proposta  consolidada ao nosso Conselho Deliberativo,  que deverá se manifestar

sobre  o  assunto.  Depois  do  dia  3  até  o  dia  31 de maio,  quando  passam a  ter

vigência as novas tabelas tarifárias da Comgás, ocorrerão ainda pequenos ajustes,

mas aí só serão ajustes como, por exemplo, a definição do IGPM de abril, que nós

tínhamos  estimado.  Então,  serão  ajustes  mínimos,  que  certamente  não  terão

impacto maior no que estiver decidido no dia 13. 
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Eu  queria  agradecer  especialmente  a  todas  as  pessoas  aqui  presentes,

representantes de entidades,  que efetivamente  colaboraram no decorrer  de todo

esse processo com as suas opiniões, com as suas contribuições e participações,

que  procuramos  de  todas  as  formas  aproveitar.  Acho  que  o  índice  de

aproveitamento  das sugestões,  não fizemos essa estatística,  mas desde a parte

metodológica até agora, deve ser dos mais altos, realmente procuramos aproveitar o

máximo possível das contribuições.  Queremos registrar  a  presença do deputado

Paulinho Crespo e também registrar uma correspondência dos deputados Antonio

Mentor e Sebastião Arcanjo, que por estarem envolvidos na 1ª Semana de Energia

e Cidadania, na Assembléia Legislativa, que conta também com a participação da

CSPE, não puderam estar aqui presentes nessa audiência pública. 

Isto posto, estaremos então iniciando a apresentação. A primeira parte, que eu devo

apresentar pela CSPE, são 40 minutos. Dessa vez, eu pedi que seja registrado que

estou nomeando o Dr. Moacyr como o controlador do tempo. Depois deveremos ter

uma apresentação  da Comgás. Essa apresentação é requisitada, está dentro do

regulamento, não é uma contribuição, é uma apresentação formal sobre a questão

dos encargos de capacidade que foram exigidos na  Nota Técnica 4. A Comgás,

então, deverá apresentar sua proposta durante 15 minutos. Após os 40 minutos da

CSPE e  os  15  sobre  encargos  de  capacidade,  abre-se  ao  público,  seguindo  a

ordem. Temos até o momento 15 inscritos para apresentar suas colocações.  Eu

queria  deixar  claro  também  o  seguinte:  as  audiências  públicas  não  foram

estruturadas  para  ter  a  argumentação  e  a  contra-argumentação  na  mesma

audiência. Então,  na primeira parte, a CSPE apresentou a sua Nota Técnica e a

Comgás apresentou sua Proposta Tarifária.  A CSPE não respondeu durante a 1ª

etapa da  audiência,  ela  preparou  a  sua Nota  Técnica  e  apresenta  agora  a sua

proposta. Nas apresentações formais cabe à Comgás responder somente a questão

de encargo de capacidade. Logicamente, durante as contribuições, como qualquer

outro  participante,  a  Comgás  pode  participar  também  para  comentar  a  Nota
Técnica 4 e a apresentação  da CSPE. Então está sendo bipartida dessa forma.

Vamos iniciar a apresentação.

Inicialmente, uma pequena visão geral do processo de revisão, relacionado então à

Nota Técnica 4. Os ajustes nos parâmetros do fluxo de caixa descontado para a
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determinação do P(0), que era antes referido a junho de 2003 e passou agora a ser

referido a abril de 2004, que é o que deve prevalecer para a revisão tarifária. Então

são ajustes basicamente de valores e correções. Também a análise da consistência

da estrutura e tabela tarifária da Comgás com o P(0) da CSPE. As observações da

CSPE sobre a proposta de estrutura e tabela tarifária da Comgás. E, finalmente, a

proposta da CSPE de estrutura e tabela tarifária para o segundo ciclo da Comgás,

aí constando algumas comparações de valores que também serão apresentadas.

Então vamos cobrir dentro desse tempo as questões. 

Não vou ler toda essa seqüência, mas é só para dar a idéia de que a gente está

naquele  penúltimo  quadradinho,  ou  seja,  cumprimos  todo  um ano  de  seqüência

nessa  revisão  tarifária,  estamos  ali  naquele  quadradinho  da  segunda  etapa  de

audiência  e  formalmente  o  processo  termina  no  dia  13.  Como  objetivo  dessa

segunda fase do processo, as portarias 246 e 258 definiram essa necessidade, e

para  os  fins  dessa  nova  fase,  a  CSPE  considerou  a  proposta  elaborada  pela

Comgás, as informações e contribuições obtidas no processo e as necessidades de

ajuste  dos  parâmetros  para  determinação  do  P(0)  e  estrutura  tarifária.  Na

apresentação  aqui  nós  vamos  analisar  então  cinco  pontos:  os  ajustes  dos

investimentos no  segundo ciclo,  os ajustes  dos volumes de vendas no  segundo

ciclo, os ajustes da BRR líquida para 31 de março de 2004, atualização dos valores

monetários dos CAPEX e OPEX até 30 de abril, e finalmente o ajuste no valor da

margem máxima inicial P(0). 

Inicialmente, o ajuste do CAPEX. Na contribuição da Comgás, na primeira fase da

audiência, nós havíamos cortado investimentos em Programas de Suporte e para

alguns  desses  programas  a  Comgás  apresentou  uma  justificativa,  abrindo

informações sobre esses programas, e a CSPE considerou justo voltar a incluí-los

dentro  dos  investimentos  para  o  segundo  ciclo.  Eram  programas  relativos  a

odorização,  proteção  catódica,  monitoração  da  pressão,  renovação  de  ramais  e

medidores.  Esses  itens  não  haviam  sido  considerados  pelo  motivo  de  que  a

Comgás não tinha aberto essas informações. A CSPE acabou cortando, talvez, por

falta de uma abertura maior por parte da Comgás. Voltamos a incluir esses valores

que somam R$ 97 milhões. Só que estamos fazendo isso de uma forma provisória,

estamos aceitando esses valores com a condição de que a Comgás abra todos os
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programas  na  área  de  suporte,  principalmente  para  se  verificar  se  não  está

ocorrendo, pela fragmentação de informações, uma migração de outros programas

para  esses  programas  que foram  identificados  como  o  corte  da  CSPE.  Nesses

termos, estamos solicitando, e a Comgás já nos enviou, um documento que será

disponibilizado  como  contribuição  relacionada  a  isso.  Se  estivermos  de  acordo,

serão mantidos então esses programas dentro do investimento. 

A segunda questão que a CSPE analisou é a questão dos volumes de vendas. Esse

é um assunto  bastante complexo  e delicado por  envolver uma identificação  dos

mercados futuros em todas as áreas do Plano de Negócios da concessionária. Para

a Nota Técnica 4, que é a que está sendo apresentada aqui, a CSPE considerou

volumes adicionais dos segmentos industrial e cogeração. Dessa forma, a estrutura

tarifária aqui apresentada,  e também o valor do P(0), está referida a um volume

adicional no setor industrial e cogeração. Como foi feito esse ajuste? Primeiro foi

considerada a justificativa da Comgás insuficiente no aspecto em que ela relacionou

a transferência de volumes do segmento industrial para o de cogeração. Vamos ver

depois nos gráficos, que essa justificativa foi considerada insuficiente. Também, na

primeira parte da audiência pública, em 16 de fevereiro, 3 diversos agentes fizeram

previsões, indicando possíveis mercados adicionais no setor industrial em particular.

A CSPE também realizou análise de mercado com uma base amostral estatística

em toda  a área de concessão da Comgás,  verificando o que seria um mercado

factível para os próximos cinco anos e alocando os volumes. Na contribuição da

Comgás, em 16 de fevereiro, na justificativa de passagem de volumes do industrial

para o de cogeração, a Comgás apresentou novos volumes para o segmento de

cogeração. Esses volumes que são maiores dos que estavam no Plano de Negócios

foram considerados aceitos pela CSPE e incluídos para fins tarifários, para fins do

cálculo do fluxo de caixa descontado. 

Um resumo  do  que foi  adicionado  de  volume  nessa  Nota Técnica  4.  No  setor

industrial, a Nota Técnica 4 adiciona mais 2.117 milhões de metros cúbicos durante

os cinco anos do Plano de Negócios. No segmento de cogeração, a CSPE adiciona,

seguindo a própria justificativa da Comgás, 787 milhões de metros cúbicos. Vamos

verificar nos gráficos o que isso significa. As duas curvas superiores são as curvas

da CSPE na Nota Técnica 4, a mais elevada, a vermelha, refere-se ao segmento
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industrial,  a seguir vem a azul, que é o segmento de cogeração.  O que a gente

observa  é  que  ao  longo  dos  cinco  anos  continuam  progredindo  os  mercados

industrial  e  de  cogeração,  as  curvas  são  ascendentes  em  termos  de  volume,

retratando então aqueles acréscimos citados pela CSPE. As duas curvas debaixo

são as curvas apresentadas no Plano de Negócios do industrial. Elas são curvas

quase  que  retas,  são  curvas  nas  quais  tanto  o  mercado  industrial  quanto  o  de

cogeração  praticamente  permanecem  estagnados  ao  longo  dos  cinco  anos.  Se

ocorressem transferências  do  industrial  para  o  cogeração,  alguma coisa  deveria

acontecer,  talvez  o  de  cogeração  poderia  aumentar.  Mas  as  duas  curvas

permanecerem quase que horizontais: é um cenário que vemos que para o Estado

de  São  Paulo  ainda  não  ocorrerá  nesse  ciclo,  porque  tem  um  grande
desenvolvimento ainda, os próprios investimentos da Comgás são fortes nesse ciclo

e  certamente  volumes  adicionais  deverão  ser  agregados  nesses  segmentos.

Evidentemente,  é  difícil  determinar  com  exatidão  dentro  de  um  planejamento

qüinqüenal, mas existe uma correlação entre os investimentos de praticamente um

bilhão de reais da Comgás e o acréscimo de volume.  Existe um mecanismo na

regulação da CSPE, caso os mercados não sejam atingidos, existe um Fator K que

será acompanhado durante quatro anos e feito um ajuste no quarto ano, para que

na próxima revisão tarifária a companhia entre com o valor ajustado da margem, já

levando em conta os volumes realmente obtidos. 

No slide seguinte se apresenta o histórico. A primeira curva que vai até 2003, aquela

curva  solitária  do  lado  esquerdo,  reflete  a  evolução  do  mercado  industrial  da

Comgás até dezembro de 2003. A curva rebaixada reflete o que consta no Plano de

Negócios da Comgás, saindo de um patamar de cerca de sete milhões de metros

cúbicos/dia e chegando a um patamar, depois de cinco anos, de cerca de 7.800 a

7.900. A curva acima dessa curva da Comgás é a proposta na Nota Técnica 4. Por
ela,  se  parte  dos  oito  milhões  de  dezembro  e são acrescentados cerca de  três

milhões  de  metros  cúbicos no  segmento  industrial  ao  longo desses  cinco anos.

Então,  é  uma  curva  que  tem  uma  declividade  um  pouco  menor  do  que  vinha

ocorrendo até agora no mercado industrial, mas ela mantém uma característica de

crescimento forte neste mercado. 
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O terceiro ponto é o ajuste da BRR líquida até 31 de março. Como foi feito isso? Foi

feito tomando o valor dela em 30 de junho, considerados os investimentos, baixas e

depreciações no período, e também a variação do IGPM de julho de 2003 até abril

de 2004. Com isso foi obtido o valor da BRR líquida de 3.4 bilhões. Não podemos

considerar esse valor ainda como definitivo, porque os investimentos nesse período

foram solicitados para a Comgás e ela deverá nos entregar os valores auditados,

referentes aos investimentos,  nesse período, que podem ser diferentes  daqueles

que foram estimados para a Nota Técnica 4. Também os IGPM, para os meses de

março e abril, foram simplesmente estimados pela CSPE e poderão ocorrer também

ajustes. Então, esse valor da Nota Técnica 4 pode sofrer ainda modificações, além

das questões aqui surgidas nesta audiência. 

Quanto aos valores do P(0), primeiro foram feitos os ajustes, também pelo IGPM,

nos OPEX e CAPEX calculados pela CSPE, e com os novos volumes do segmento

industrial e cogeração se chegou a um P(0) de R$ 0,2517 por metro cúbico.  No

trabalho da CSPE foi verificada a consistência da estrutura e dos valores tarifários

da Comgás, já que a CSPE tinha oferecido para a Comgás simplesmente o P(0) ou

X, e a estrutura toda foi proposta pela Comgás - todas aquelas tabelas com toda

aquela segmentação de mercado. A CSPE conferiu se aquela segmentação, toda

aquela estrutura levava realmente aos valores de P(0) e foi realmente verificado que

o cálculo estava correto; esse cálculo então da receita anual da Comgás, a cada

mês do segundo tarifário, associado à estrutura e valores tarifários por segmentos

de usuários e os volumes de venda do Plano de Negócios.  Então foi  feita  essa

confirmação de cálculos. 

Considerando então  a  proposta  da  Nota  Técnica  4 em  relação  à  da  Comgás,

verifica-se a necessidade de um ajuste de 0,71% na tabela tarifária proposta pela

Comgás, em função de todos esses novos ajustes do IGPM, dos investimentos, da

BRR e também dos volumes que levaram a essa nova situação que acresce então

nesse balanço 0,71%.  A análise  da estrutura  tarifária  da Comgás se baseou na

estrutura  vigente,  introduziu  ajustes  pouco  significativos  nos  encargos  dos

segmentos e bandas, e os encargos fixos, que devem refletir os custos de gestão

comercial em geral da concessionária, foram introduzidos na análise. 
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Ainda comentando  a estrutura  da Comgás no próximo slide,  o que se verificou?

Primeiro, em relação ao setor residencial ocorreu uma chamada socialização das

tarifas nos  seguintes  termos:  volumes menores  passaram a  ter  uma  tarifa  mais

adequada, uma sinalização volumétrica diferente do que ocorria, em que sempre

volumes  maiores  tinham tarifas  unitárias  menores.  Essa socialização  teve  como

principal  motivação  a  prioridade  na  competitividade  em  relação  aos  energéticos

alternativos.  Foi  feita  uma  análise  que  considerou  outros  competidores  do  gás

canalizado. Na tabela tarifária do segmento residencial, para volumes acima de 150

metros cúbicos ao mês os valores tarifários passam a ser mais elevados, embora

ainda  competitivos  com  o  GLP.  A  introdução  do  residencial  coletivo,  as  tarifas

incentivam, na verdade, a instalação de medição individual. Ocorreu um acréscimo

em relação aos valores efetivos praticados antes. Então, ainda é competitivo, mas

existem  situações  em  que  talvez  os  consumidores  possam  se  interessar  por

medição individual.  A proposta  ainda cria novas bandas no GNV para transporte

público e grandes frotas, que foram consideradas aceitas pela CSPE. A proposta da

Comgás,  no  entanto,  não  cumpre  o  requisito  da  aplicação  do  encargo  de

capacidade. Nesta audiência ela deve apresentar a sua proposta. Foi definido pela

CSPE que deve ser aplicado (o encargo de capacidade) somente aos consumidores

acima de 500 mil metros cúbicos por mês e para os grandes usuários, excluídas as

termoelétricas e cogeração. É uma proposta em que entendemos que, pelo número

mais reduzido de consumidores, se terá uma possibilidade de aplicação mais rápida

do que a sinalização da Comgás, de que demoraria dois anos para que todos os

consumidores acima de 500 mil fossem contemplados com esse tipo de estrutura. 

Na apresentação da estrutura tarifária três princípios devem prevalecer. Primeiro,

uma  alocação  tarifária  neutra,  de  forma  a  assegurar  a  recuperação  da  receita

associada  à  Margem  Máxima  (MM)  aprovada  para  o  ciclo  tarifário.  A  não

discriminação entre as classes de usuários, nos termos do Contrato de Concessão,

ou seja, dentro do conceito do que é considerado discriminação e o que não é no

Contrato de Concessão. E evitar subsídios cruzados entre as classes de usuários.

Essa é uma filosofia geral que tem que ser perseguida com critério para que seja

possível se construir as estruturas tarifárias. 
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No que diz respeito à incorporação de novos segmentos tarifários, aquelas tarifas

para frotas e transporte público, entendemos mais como uma segmentação dentro

do  GNV,  não  seria  propriamente  uma  nova  estrutura.  Como  nova  estrutura

consideramos,  na  verdade,  a  proposta  de  gás  canalizado  como  matéria-prima,

destinado às indústrias petroquímicas e outras. O entendimento  de utilização dos

seus componentes químicos para manufatura de insumos ou de produtos tem o seu

mérito e tem que ter assegurada sua competitividade para se tornar realmente um

segmento  viável  para  a  sociedade.  O  enquadramento  tarifário  da  CSPE  foi  por

aproximação, não queríamos criar uma nova estrutura, e é nossa proposta que o

segmento de cogeração abrigue o segmento de matéria-prima com a mesma prática

de margens que ocorre já nesse segmento. Então a proposta é matéria-prima dentro
da tabela de cogeração. 

Também  foi  solicitado  na  Nota  Técnica  4,  em  vista  da  manifestação  aqui  na

audiência pública, que no caso do gás natural comprimido, a Comgás apresente,

com prazo para que esse estude seja realizado até 30 de setembro, uma proposta

para  as  tarifas  considerando  algumas  características  específicas  desse  tipo  de

consumidor. Entre elas, a conexão dos consumidores, considerando aquele que vai

ainda  comprimir  o  gás  para  esse  fim,  quer  dizer,  a  venda  para  o  trabalho  de

compressão. A conexão em pontos de maior pressão da rede poderia justificar uma

tarifa talvez diferente da industrial e o menor investimento em extensões, desde que

realmente o consumidor faça o serviço de compressão junto à rede. Nesses casos,

poderia ser justificada uma tarifa mais reduzida do que a industrial, que é a que vem

sendo  praticada  hoje  como  tabela  de  tarifas  teto.  Esse  estudo  deverá  ser

apresentado até 30 de setembro pela Comgás e, deverá, nesse caso, ser objeto de

novas discussões com a sociedade. No segmento interruptível não houve mudança,

continuam valendo as margens do segmento industrial. 

Agora vamos fazer uma breve comparação das tabelas tarifárias. Aqui são somente

observações sobre  as tabelas.  Uma questão que eu gostaria aqui  de reparar é:

quando a  CSPE apresentou a sua comparação,  não chegou a ser na audiência

pública,  mas na nota à imprensa,  fez a comparação da sua Portaria 275 com a

proposta  da  Comgás,  houve  uma  diferenciação.  A  Portaria  275  da  CSPE,  na

verdade, estava carregada com o PIS-COFINS da venda do gás, enquanto a tabela
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apresentada pela Comgás, não estava. Então, nessa comparação  hoje está tudo

uniformizado, todas as tabelas tem o PIS-COFINS na origem, quer dizer, no gás

comprado  da  Petrobrás  ou  de  outros.  Nas  margens  e  na  venda  não  tem  PIS-

COFINS nem ICMS, mas é utilizada uma mesma base, ajustando-se tanto a nossa

portaria quanto  a proposta  da Comgás.  A proposta  que nós estamos chamando

CSPE  Nota  Técnica  3 seria  manter  os  volumes  da  nota  técnica  anterior  e

simplesmente ajustar os demais parâmetros de acordo com a Nota Técnica 4. Essa

Nota  Técnica  3 refletiria  a  situação  das  tarifas,  caso  a  CSPE  não  tivesse

aumentado  os volumes somente,  as demais condições são idênticas às da  Nota
Técnica 4 e a  Nota Técnica 4 é que seriam as tarifas propostas nesta audiência
pública. 

Segregamos alguns valores tarifários e se observa que um consumidor que não

consome, não sei se a gente pode chamar de consumidor, mas ele está ligado à

rede e naquele mês não consumiu porque foi viajar ou fechou, pagava pela Portaria

275, excluído o PIS-COFINS e excluído o ICMS, R$ 11,72. Ele vai passar a pagar

R$ 9,76, significa uma redução de 16,71%. Aí seguem os consumidores que estão

numa faixa de competição  com o GLP. Treze quilos de GLP equivalem mais ou

menos a seis metros cúbicos de gás canalizado. Numa faixa de 16 metros cúbicos,

que é equivalente a um botijão de gás, ele paga hoje em dia uma conta de R$ 37

mais PIS-COFINS e ICMS. Passa a pagar então, R$ 31,32, 15% de redução. Essas

faixas de consumo típico para cocção, em geral, nas residências, vão ter descontos

significativos na faixa de  15%.  Para consumos maiores  do residencial,  ainda na

faixa de um aquecedor de gás até 50 metros cúbicos se mantém uma neutralidade

em relação ao regime anterior. A partir daí, até 100 metros cúbicos, acréscimo de

15%, e um virtual grande consumidor residencial, aquele que tem sauna, piscina,

etc., passaria a pagar 57% a mais do que paga hoje, mas ainda assim, como essas

tarifas eram bastante decrescentes, continua competitivo com o GLP. É interessante

essa situação,  porque aqui  estamos  tratando de acréscimos relativos à situação

anterior, mas a situação da competição é preservada. A observação nossa é de que

acima de 150 metros cúbicos os valores começam a ficar um pouco elevados.

No segmento industrial, os consumos baixos não são muito típicos, aí na faixa de

500 metros cúbicos/mês. Esses teriam um acréscimo de cerca de 8% ou 7% nas
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suas faturas. Esses valores decrescem no volume de 300 mil metros cúbicos/mês,

que  já  seria  um consumidor  industrial  grande,  não  dos  maiores  mas  é  grande.

Teríamos um acréscimo de 1,38%. O que se observa aí é que não é contínua a

redução. A tabela está certa, ela não está errada. Como a tarifa é um valor fixo e um

valor variável, o valor fixo nos pontos de mudança da curva gera uma nova série de

valores de diferenças tarifárias em relação a hoje, que vão ser reduzidas à medida

que o variável aumenta, até chegar no novo valor do fixo, que pode gerar de repente

uma nova diferença.  Então se percebe que está reduzindo até 1,38. No próximo

slide, para 500 mil já fica 2,76% acima da de hoje. Vejam bem, essa é uma tabela

comparativa e o que se percebe é que de qualquer forma nessa faixa dos grandes

consumidores os maiores valores são da ordem de 3% de acréscimo tarifários. Para
grandes volumes se chega aí  a uma neutralidade  em termos de 10 milhões de

m3/mês e até uma ligeira redução em torno de 20 milhões de m3/mês. Essa tabela

industrial proposta é comparada numa mesma base então e já atualizada.

A próxima é do comercial. Conforme já tinha sido comentado, não tem muito sentido

falar em comercial até 20 metros cúbicos, porque é um falso comercial. Então, nos

valores intermediários, entre 50 até 200 metros cúbicos, as variações são pequenas

e começam a aumentar na faixa dos 400 metros cúbicos, com acréscimos tarifários

da ordem de 10%, 11%. 

No segmento  de cogeração,  pela proposta  da Comgás, passa a ser uma tabela

única da pequena cogeração, que era até 500 mil, e da chamada grande cogeração,

que era acima de 500 mil. Para fins de comparação aqui na tabela, nós estamos

mantendo a separação da pequena e da grande cogeração e o que se pode verificar

é que, embora a Comgás tenha aumentado as margens, a CSPE propôs na Nota
Técnica 4 uma ligeira redução em relação à proposta da Comgás, chegando a um

valor intermediário entre o que vinha se praticando e a proposta da Comgás. Com

isso, a situação fica de reajustes até 500 mil metros cúbicos da ordem de 3%, e

para a grande cogeração certamente esses volumes de 30 milhões não são sequer

praticados,  mas valores intermediários  aí  chegam a diferenças  de  5% para dois
milhões, para cinco milhões. São esses os níveis que estão propostos pela CSPE

nesses ajustes. Para a tabela de termoelétrica não ocorreu alteração na proposta da

CSPE.
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A seguir  são  apresentadas  as  tabelas  que  são simplesmente  a  forma  como se

chegou aos valores aqui apresentados. Não vou me ater a elas. Essa apresentação

vai  estar  à  disposição  dos  senhores  no  site  da  CSPE  a  partir  de  amanhã.  E

finalmente os próximos passos: a publicação e as tarifas até 31 de maio. Queria

agradecer  pelas  contribuições  e  as  apresentações  nesta  audiência,  pública  e

informar a todos aqui, e gostaria que vocês nos ajudassem a multiplicar, que a partir

de segunda-feira a CSPE estará em novo endereço, estaremos no centro da cidade,

na rua Boa Vista,  170, 3º e 4º andares,  para onde devem ser dirigidas todas as

correspondências. Os e-mails permanecem os mesmos, o site continua o mesmo,

alteram-se os telefones.  Estamos fornecendo  provisoriamente esses telefones  de

PABX e à medida do possível os telefones  individuais serão informados a todos.
Muito  obrigado.  E  agora  15  minutos  para  a  apresentação  da  Comgás  sobre  a

questão dos encargos de capacidade para consumidores acima de 500 mil metros

cúbicos/mês.  

MARCELO GASPAR / COMGÁS: Boa tarde, Dr. Zevi, demais membros da mesa,
senhoras e senhores.  Atendendo a solicitação da CSPE, estarei  apresentando  a

seguir detalhamento sobre a proposta feita pela Comgás em relação ao encargo de

capacidade. A aplicação do encargo de capacidade terá sua implantação, de acordo

com a proposta  da Comgás,  a  partir  de  junho de 2006.  Os usuários que serão

contemplados com essa nova forma de tarifação são usuários com consumo mensal

superior  a  500  mil  metros  cúbicos,  conforme  solicitação  da  CSPE  enviada  à

Comgás. Essa nova forma de tarifação está prevista no contrato de concessão e a

Comgás  está  nesse  momento  apresentando  a  sua  proposta  de  estrutura.  Essa

fórmula aqui apresentada visa demonstrar como vai ser a diferença entre o modelo

binomial e o modelo trinomial. No modelo binomial, nós tínhamos um termo fixo, que

é o valor definido para cada uma das bandas, e o encargo variável que era aplicado

em relação ao volume consumido por cada um dos usuários. Esse encargo variável
remunerava tanto o custo de gás mais transporte quanto o custo de capacidade, a

remuneração dos investimentos feitos pela Comgás. A partir da criação do encargo

trinomial, do sistema de tarifação trinomial, qual é a mudança? Parte dos custos que

estavam  contidos  no  termo  binomial  no  encargo  volumétrico  fica  destacado  no
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termo do encargo de capacidade, ali demonstrado com as letras K e C, que seria a

capacidade  contratada.  Portanto,  essa  nova  forma  de  tarifação  não  aumenta  a

margem e não reduz margem da Comgás, é apenas uma outra maneira de se tarifar

os usuários e o resumo de todo esse modelo de tarifação resulta no mesmo valor da

margem para a Comgás. Portanto, o sistema proposto atende ao requisito da CSPE

de ser neutro, não tem acréscimo e nem redução de margem para a Comgás. 

Nos próximos slides eu vou detalhar um pouco mais como foi feito o estudo para

definir  a  capacidade  contratada.  A proposta da Comgás é que essa capacidade

contratada seja feita com base numa medição durante o segundo ano do segundo

ciclo tarifário  individualizada em cada um dos consumidores.  Dessa forma,  cada

consumidor poderá saber quanto está consumindo, qual é o valor máximo horário

que  está  consumindo  a  cada  mês.  Dessa  forma,  a  Comgás  poderá  avaliar

juntamente com os consumidores toda a sazonalidade que existe na produção ao

longo de um ano para se definir exatamente qual seria esse valor. A proposta da

Comgás é que se calcule a máxima desses valores máximos. Aqui um exemplo que

eu coloquei: um consumidor em janeiro consumiu 2.000, em fevereiro 2.200 e assim

por diante, nós vamos pegar os valores máximos medidos ao longo de um ano e

calcular  a  média  dele.  Esse  valor  passa  a  ser  a  capacidade  contratada  desse

consumidor. Essa é a proposta da Comgás.

Em relação à determinação do encargo de capacidade, o estudo foi feito tomando-

se como base um trabalho realizado pelo IPT para caracterização das cargas de

todos  os  segmentos  da  Comgás.  O  IPT  indicou,  com  base  em  diversos  dados

fornecidos pela Comgás do consumo de seus consumidores, qual seria o fator de

carga de cada um desses segmentos, quando aconteceriam as coincidências dos

picos de consumo industrial, comercial, residencial e GNV, e definiu para a Comgás

qual seria o fator de carga por banda como resultado dessa análise toda. Então, nós

queríamos saber: um usuário industrial que se enquadra na banda 9 consome por

volta de 500 metros cúbicos, o fator  de carga dessa banda seria o valor que foi

informado pelo IPT. A Comgás utilizou esses valores e realizou alguns ajustes na

amostra  de  dados  utilizada  pelo  IPT,  por  exemplo,  a  incorporação  de  novos

consumidores que nós passamos a ter os dados referentes a seu consumo nesse

período, após o estudo feito pelo IPT. Alguns consumidores tiveram acréscimo de
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consumo e alguns ajustes que nós percebemos que foram desvios dessa amostra.

Chegamos a um valor de capacidade contratada para esses consumidores. Feito o

histograma de impacto, ou seja, capacidade contratada por cliente vezes o encargo

de capacidade teríamos como resultado um modelo tarifário neutro, que era esse o

nosso  objetivo  original.  Feitos  todos esses cálculos,  a  Comgás  chegou no  valor

aproximado de R$ 89,00 por metro cúbico/hora. Esse é um termo novo que nós

estamos passando a utilizar para já ir habituando os ouvidos de todo mundo. É algo

muito semelhante ao que o setor elétrico tem de capacidade contratada. 

Para exemplificar como seria o cálculo de uma conta no modelo trinomial, aqui está

o caso de 500 metros cúbicos mensais. Nesse exemplo, o consumidor possui uma

demanda contratada de 2.100 metros cúbicos por hora e no modelo binominal, da

mesma forma que nós fazemos hoje, temos lá o encargo fixo, R$ 33 mil, o volume

mensal medido  de 500 mil metros cúbicos multiplicado pelo encargo volumétrico

resulta  na  sua conta  de gás.  Passando para  o modelo  trinomial,  a  proposta  da

Comgás é que o termo fixo seja o mesmo, ou seja, R$ 33 mil. Aplicamos o encargo

volumétrico,  que  seria  o  consumo  mensal  medido,  os  500  mil  metros  cúbicos,

multiplicado pelo custo de gás mais comercialização, nesse exemplo 0,42 centavos.

Finalmente, nós adicionamos o encargo de capacidade, ou seja, R$ 89,00 por metro

cúbico/hora,  multiplicado  por  1.100  metros  cúbicos/hora,  que  é  a  sua  demanda

contratada, que resulta no mesmo valor de conta final para o consumidor. 

A proposta da Comgás para a efetiva implantação desse encargo de capacidade em

tarifação trinomial leva em consideração que, a partir de junho, nós já tenhamos,

publicadas  pela  CSPE,  quais  seriam as  tarifas  binomiais  e  trinomiais,  para  que

possamos iniciar as conversas com nossos usuários para já verificar quais são suas

tarifas, qual será o impacto quando efetivamente for implementada essa mudança, e

para que os novos contratos que sejam firmados já possam conter na sua descrição

qual será a tarifa após a mudança do modelo binomial para trinomial. Então, nós
precisamos ter as duas portarias desde já para podermos fazer nossa negociação.

No período de junho de 2004 a maio de 2006, a nossa proposta é manutenção da

estrutura  atual  binomial  para  todos  os  usuários  industriais,  e  a  partir  de  então

mudaríamos o esquema. Eventuais descontos que a Comgás pratique em relação

às tarifas teto binomiais, a proposta da Comgás é de que esses descontos sejam
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concedidos no termo encargo de capacidade.  Ou seja, os descontos da Comgás

vão estar alocados naquela parcela 89 que eu coloquei na transparência anterior, de

tal forma que a conta final do consumidor seja igual, quer seja no modelo binomial,

quer seja no modelo trinomial, a conta não muda. 

Durante o período de junho de 2005 até maio de 2006, nós estaríamos realizando a

apuração das demandas máximas de cada um dos consumidores. Vamos verificar

no nosso equipamento de medição quanto cada um está utilizando de capacidade

para podermos chegar àquela conta que eu demonstrei no início. E finalmente, em

junho  de  2006,  seria  o  início  da  vigência  do  faturamento  através  das  tarifas

trinomiais. Para os consumidores cuja concessão de desconto ultrapasse junho de

2006, quando entra a nova sistemática tarifária, a proposta da Comgás é que sejam

mantidas  as  mesmas  margens  praticadas  atualmente  no  sistema  binomial,

atualizadas  pelo  IGPM e  Fator  X  anualmente.  Ou  seja,  vamos  definir  qual  é  a

margem  de  cada  consumidor  após  a  aplicação  do  desconto  e  esse  número

anualmente  é  reajustado,  algo  muito  semelhante  ao  que  acontece  hoje  com  a

própria margem da Comgás como um todo. 

Um pouco  mais  de  detalhamento  a  respeito  desse  período  de  transição.  Ela  é

necessária para que exista a manutenção das condições contratuais acordadas com

os  usuários,  atendendo  os  requisitos  regulatórios  de  não  haver  mudança

significativa.  Nós  temos  tempo  suficiente  para  levantar  todos  os  dados  que

entendemos  necessários  para  a  aplicação  da  nova  sistemática  de  tarifação  e

adequar  o  sistema  de  leitura  para  todos  os  usuários  situados  nessa  faixa  de

consumo.  Hoje,  a  Comgás já  possui  leitura eletrônica  desses  consumidores e a

correção de volumes, mas eu vou detalhar um pouquinho mais  adiante  que nós

precisamos fazer alguns ajustes.  Outro objetivo é evitar a mudança repentina na

sistemática de tarifação,  o objetivo da Comgás não é causar  nenhuma surpresa

para os seus usuários,  nós queremos que eles entendam realmente  que é uma
mudança que não veio para piorar ou aumentar sua tarifa, é uma mudança que veio

para  beneficiar  os  usuários  que  possuem  o  consumo  médio  mais  próximo  do

consumo máximo, não têm picos de consumo que acabam onerando o sistema de

distribuição da Comgás. Esses serão os usuários mais beneficiados com esse novo

modelo de tarifação. E nós precisamos finalmente proceder ajustes no sistema de
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faturamento  da  Comgás.  Nós  temos  hoje  o  sistema  estruturado  para  tarifação

binomial  e  precisamos  rever  alguns  dos nossos  sistemas  para  passar  a  faturar

dessa nova maneira.

Nesse slide, eu coloquei alguns dados que nós temos de todos os nossos usuários.

Partindo de uma rede de distribuição da Comgás que possui diversas classes de

pressão,  a  Comgás  instala  em  cada  um  dos  seus  usuários  um  conjunto  de

regulagem  e  medição.  Esse  conjunto  de  válvulas  redutoras  e  medidor  têm  a

finalidade de reduzir a pressão da rede da Comgás para a pressão interna que o

usuário vai utilizar. Nesse exemplo, eu coloquei a pressão interna de 1 bar. Nesse

equipamento,  a Comgás possui um medidor mecânico, é um relógio que verifica

quanto de gás está passando a cada instante, um relógio com um contador. Esse

contador mecânico informa quanto de gás está passando pela tubulação para um

equipamento chamado conversor de volume, na Comgás o conhecemos como PTZ,

que recebe essa informação de quanto de gás está passando pelo relógio, mede

quanto é a pressão a cada instante, mede a temperatura que está sendo verificada

a cada instante, e realiza a correção desse volume on-line. Esse dado é utilizado no

faturamento de cada um dos usuários. A Comgás possui equipamentos instalados

em todos os usuários com consumo  superior  a  50  mil  metros  cúbicos  mensais.

Porém,  esse equipamento  ainda não está pronto para fazer a leitura do sistema

trinomial, porque o leiturista da Comgás, quando vai até o consumidor tirar a leitura

no fim do mês, só pega os números consolidados, quanto foi consumido no mês.

Ele não tem como anotar qual é o pico horário naquele mesmo período. Portanto, a

Comgás precisa instalar sistemas que permita leitura remota desses dados,  para

poder  acessar  da  sua  sala  de  controle  o  equipamento,  para  poder  levantar

detalhamento quais seriam os dados ou enviar um leiturista não só munido com um

pedaço de papel para anotar o volume total do mês, mas com um computador para

que ele possa fazer a conexão ao sistema PTZ, que possui uma memória de cerca

de 45 dias de leitura. Ele armazena os dados da vazão máxima horária até 45 dias,

então ele pode realmente baixar esses dados que estão lá disponíveis hoje, mas

não dá para fazer isso de imediato,  precisamos fazer um programa de ajuste de

toda essa parte técnica relacionada à medição. Dessa forma, a proposta da Comgás

é que exista um período de adaptação para essas mudanças que nós precisamos. 
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A apresentação da Comgás sobre encargo de capacidade é essa, espero que tenha

sido esclarecedora para todos os presentes. Obrigado.

ADERBAL PENTEADO: O primeiro expositor inscrito é Carlos Eduardo de Freitas
Brescia, da Comgás. Estamos dando um tempo de 10 minutos por participante.

CARLOS EDUARDO DE FREITAS BRESCIA: Muito boa tarde, Dr. Zevi. Boa tarde,

membros  da  mesa,  senhoras  e  senhores.  A  Comgás  vem  aqui  nessa  terceira

audiência pública, conforme já colocado pela CSPE, para contrapor alguns pontos

relativos ao apresentado na  Nota Técnica 4. Fazendo uma comparação entre as

notas técnicas, nós temos na Nota Técnica 3, base 30/06/2004, o P(0) de 0,2644

reais por metro cúbico para um volume de 23,5 bilhões de metros cúbicos ao longo

dos  cincos  anos  e  no  caso  da  Nota  Técnica  4,  além  de  pequenos  ajustes  já

explicados pelo Dr. Zevi no CAPEX e OPEX. 

Final da Fita

A Comgás gostaria de colocar que o levantamento do volume industrial feito teve

como base os seus anos de experiência nesse mercado, sendo ratificados por um

estudo apresentado  em 2001  pela  Fundação  Getúlio  Vargas,  com projeções  de

volumes  para  o  próximo  período.  Nós  entendemos  desse  modo  que  pela

experiência da Comgás, embora reconhecendo aquela curva apresentada pelo Dr.

Zevi,  algumas  coisas  não  foram  consideradas  quando  do  levantamento  desse

gráfico, como por exemplo a redução de consumo da Cosipa e queda desde 2003, o

crescimento de redes para municípios como Tambaú, Araras, Leme, etc., que vão

agregar muito pouco volume nesse segundo período, a migração de alguns clientes

para  a  área  de  cogeração,  que  não  foram  considerados  quando  da  primeira

apresentação  daquele  gráfico,  e  os  volumes  disponíveis  para  penetração  no

mercado de óleo combustível e GLP, apresentados pela própria estatística da ANP,

que agora eu coloco nesse outro slide. Eu mostro que considerando todos os 26%

das ligações de 2004 a 2006 mais os clientes já ligados em 2003 e tirando fora os

ultraviscosos, você teria um mercado potencial de 30%, que seria alguma coisa em

torno de 450 milhões de metros cúbicos de gás natural equivalente. 
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Desse modo, o volume total considerado pela Comgás no Plano de Negócios inicial

de 22,2 bilhões foi acrescido quando da Nota Técnica 3 com mais 1,3 bilhão de

metros cúbicos que foram absorvidos pela Comgás. Portanto,  já entendendo que

um esforço adicional foi feito no sentido de que esse volume passaria a integrar a

composição das  margens.  O que significa  que,  se esses  três bilhões adicionais

tiverem que ser acrescidos, nós entenderíamos que pelo menos fosse pulverizado e

não concentrado ao longo dos segmentos, o que dificultaria, sobremaneira, porque

volume não é uma coisa que nós podemos simplesmente pegar, na medida em que

outras variáveis macroeconômicas possam estar interferindo. Muito ao contrário, se

uma distribuidora de gás vende gás, quanto mais volume, melhor é. 

Por outro lado, eu queria chamar a atenção agora com relação à questão do IGPM.

Os nossos custos deverão ser corrigidos, conforme metodologia da CSPE, a partir

de uma projeção feita ou estimada em 30/06/2003. Então, essa variação pelo IGPM,

adotada pela CSPE, deveria pegar o período de julho até abril, o que daria o IGPM

pleno de 5,72% e não 4,7%, conforme projetado. É claro que, como disse o Dr. Zevi,

esse IGPM ainda vai ser sujeito a variações em função de que os meses de março e

abril estão estimados. Desse modo, o CAPEX atualizado dessa maneira iria para

esse valor de 940 milhões,  o OPEX para 1,215 bilhão e a BRR, considerando o

outro ajuste que deveria ser feito, que seriam os ativos dos meses relativos a março

e fevereiro, chegaria a 3,6 bilhões, todas referências de abril de 2004. Aí no caso

tem um erro, não é maio, mas é abril no CAPEX, e abril no OPEX.

Desse  modo,  não  como  proposta  da  Comgás,  mas  como  resultado  da  própria

metodologia considerando os volumes de 23,5 bilhões, o P(0) resultante seria de

0,2901, o que projetado em cima do 0,2517 dá uma redução real nas margens em

torno de 13%. Desse modo, a nossa proposta é que as tarifas oferecidas na última

audiência pública, quando da Nota Técnica 3, fossem consideradas com esse fator

de correção. 

Além disso, eu gostaria de fazer rápidas considerações sobre alguns outros pontos.

A questão das margens da cogeração. Nós tivemos, como o Dr. Zevi explicou, uma

redução nas margens da cogeração, o que faz com que você tenha valores muito

pouco  competitivos  em  termos  de  investimentos  a  serem  feitos.  Na  realidade,
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quando  se  faz  a  correta  alocação  dos  custos,  as  margens  da  cogeração  se

aproximam  muito  das  margens  do  segmento  industrial.  Embora  entendamos  e

compartilhamos com a necessidade de expansão do segmento de cogeração, mas

acaba-se criando uma situação que, por conta de um custo de gás mais transporte

elevado, acaba sacrificando um pouco as margens da distribuição, o que faz com

que não se atinja o objetivo que é ter um gás competitivo com o megawatt gerado e

nem uma margem que possa vir a atender a necessidade de investimento nesse

segmento.  E aí eu  gostaria  de chamar  um pouco a atenção  para  a questão da

fixação da margem de matéria-prima.  As margens de matéria-prima,  pela própria

característica, têm necessidade de se transformar numa tarifa que seja competitiva

com esse segmento do mercado e a competição vai se dar com valores de gás,
transporte e margens que resultem numa tarifa extremamente mais baixa do que a

que a gente tem hoje. Conversando com, por exemplo, o diretor de operações da

Ultrafértil,  ele  colocou  que a  necessidade  para  uma  tarifa  de  matéria-prima  em

termos de preço e de valor deveria estar em alguma coisa entre dois dólares a 2,4 o

milhões de BTUs. Ou seja, de toda forma nós não teríamos a menor condição de

praticar margens com os preços de gás e transporte que temos hoje para chegar

nesse nível de competição. Por isso a Comgás fez a proposta e mantém a proposta

agora  de  que  os  agentes  envolvidos  nesse  processo  possam  estar  estudando

alternativas para oferecer tarifas de matéria-prima que possam não repetir o que

aconteceu com a térmica, ou seja, se criou uma margem artificial para a térmica,

que não possibilitava que os investimentos fossem feitos a qualquer térmica que

estivesse um pouco mais distante do citygate. Por outro, se partiu para a redução do

preço do  gás também  de uma  forma artificial  que acabou  não  resolvendo  essa

equação. Então, a nossa proposta é de que isso seja estudado um pouco mais e

que até lá a gente tivesse como balizador o que temos hoje nas tarifas do industrial,

até porque os custos alocados são os mesmos, quer seja para matéria-prima, quer

seja para um outro segmento.

Carga  de  capacidade  já  foi  falada.  Eu  só  queria  concluir  rapidamente.  Não  foi

apresentada aqui a proposta da estrutura tarifária, mas ela consta do documento

que está sendo entregue. E acrescentar que na questão do GNC, efetivamente o Dr.

Zevi tem razão, vai ser estudada uma proposta da Comgás. Mas a gente gostaria de
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estender também para o GNL, que é o gás natural liquefeito. Nós entendemos que o

princípio é o mesmo e a gente poderia estar oferecendo para a sociedade analisar,

conforme  disse  o  Dr.  Zevi,  uma  proposta  de  tarifa  que  acabasse  também

contemplando as atividades relativas ao gás natural liquefeito. Praticamente era isso

que eu queria dizer, espero ter ficado dentro do tempo. Muito obrigado a todos.

ADERBAL: Agora chamamos para representar a Cogen, o Silvestrim.

CARLOS SILVESTRIM: Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o Zevi em
nome de toda a  CSPE pela participação de que teve e inclusive pela forma da

condução dessas audiências públicas, que eu acho que são pioneiras aqui no Brasil,

principalmente aqui  no Estado de São Paulo.  Uma constatação:  temos mercado

para  cogeração  a  gás.  Uma  afirmativa:  o  nosso  sistema  ainda  é  limitado  para

atendimento desse mercado. Praticamente após seis anos de Gasbol, só 5% dos

municípios receberam rede. Um prognóstico: para o gás de Santos sair da reserva

temos que ter duas coisas principais, preço e margem para poder fazer expansão. 

Aqui uma colocação: me disse um cidadão de Manhattan que estava arrependido

por não ter feito um processo de cogeração no último blecaute. Eu acho que isso

aqui é um processo de reflexão, a geração distribuída está vindo para isso, quem

está aqui estava com geração distribuída. Portanto, sete horas depois do blecaute

continuava  aceso.  Uma  realidade:  temos  aqui  uma  descoberta  e  descoberta  é

alguma  coisa  para  ser  trabalhada,  não  é  uma  coisa  planejada.  O  que  nós

precisamos agora realmente é fazer um plano de desenvolvimento desse campo. 

Aqui uma visão que nós temos na Cogen, um mapa do que nós podemos chegar.

Isso não é uma meta quantitativa que as distribuidoras estão estabelecendo, mas é

uma visão: temos mercado para chegar no patamar de quatro mil  megawatts de

cogeração. Vai depender de uma série de decisões que estão relacionadas com a

política,  com a matriz energética e com uma estratégia sobretudo em termos de

preço do gás e em termos de rede. O resultado que podemos ter seria a conquista

desse mercado que já começa a fazer sentido. 
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Aqui mostro  três realidades  do que nós estamos afirmando.  Para cogeração em

termos de mercado temos o Gasbol e futuramente o gás de Santos. Precisamos de

uma estratégia: ter as margens adequadas para poder expandir a rede. Aqui uma

visão de futuro de quais seriam os grandes centros de demanda no Estado de São

Paulo, as cores representam as três distribuidoras, apenas uma ilustração. Aqui é a

região metropolitana de São Paulo com as áreas principais de produção industrial,

de serviço, de expansão, etc. E aqui é o sistema que nós temos hoje da Comgás.

Por  exemplo,  Campos  do  Jordão  pode  ser  um  bom  mercado  potencial  para

cogeração em hotéis,  podemos  chegar com a rede lá.  Então a constatação que

estou  fazendo  é  de  que  nós  precisamos  ter  o  preço  e  a  questão  da  rede  no

compasso dentro de uma banda aí do que seja possível ser administrado. 

Como nós estamos interpretando isso? A questão da molécula gás e do transporte

faz parte de uma agenda política do governo federal e do governo de São Paulo. O

objetivo disso é ter um gás competitivo. O ator principal aqui é a Petrobrás, que tem

a  chave  na  mão  desse  processo.  Ela  tem  suas  razões  para  dar  as  suas

considerações para fixação do preço. Aqui tem uma variação do preço final do gás.

O  que  isso  representa?  Estamos  falando  de  praticamente  dois  terços  do  que

representa o preço final e temos aqui nessa outra ponta a margem. A margem é

uma  metodologia  que  a  CSPE  desenvolveu,  o  objetivo  é  ter  as  redes  e  as

distribuidoras terem mercado e com isso a gente ter o componente complementar

do preço do gás.  Nós temos que trabalhar  então preço competitivo,  margem de

distribuição para ter as redes. Qual é o nosso roadmap? Quatro mil megawatts. Isso

é mais ou menos como 4.500 motores e 250 turbinas nesse período. É um senhor

mercado a ser conquistado. Na nossa avaliação preliminar, nós teríamos cerca de

1.200 desses quatro, o que depende apenas de gás competitivo para se tornar uma

realidade. Porém os 2.800 vão depender de rede e também do gás competitivo.

Aqui,  os  cinco  pontos  principais  do  que  nós  entendemos  ser  um  fomento  da

cogeração a gás: preço; as redes,  que é uma condição inclusive de estabelecer

âncoras para o próprio gás de Santos; comercialização de excedentes, que é uma

coisa que está em andamento e depende muito mais da legislação do setor elétrico;

facilitar o acesso à rede, aí é uma questão de tarifas e de uso dos sistemas; e a
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carga fiscal, que é todo um plano que está sendo desenvolvido. A própria Cogen

está trabalhando esses fatores. 

Finalmente, algumas sugestões que nós consideramos, tendo isso como alvo. Nós

temos que trabalhar os clientes que já têm rede para buscar um gás competitivo. Aí

é uma ação conjunta de todos os agentes do setor. Trabalhar os clientes que não

têm rede,  aqueles  que precisam da  expansão.  Depende  muito  da  CSPE e das

próprias  distribuidoras,  que  são  as  regras  e  a  estratégia.  E  o  que  chamei  de

estratégia São Paulo. Nós precisamos fomentar  a cogeração, temos possibilidade

de reduzir a dependência da importação de energia que hoje está em praticamente

56%. E os procedimentos de comercialização,  aqui entram todos esses agentes.

Motivação: cogeração ainda é um assunto pouco conhecido, nós precisamos fazer

uma difusão de tecnologia e de aplicações, um trabalho em que estão a Cogen, as

distribuidoras  e  outros  agentes  interessados.  Enfim,  essa  é  uma visão  que  nós

temos,  que poderá  ser  uma  grande  âncora  do  gás  de  Santos.  Dentro  da  visão

colocada  aqui  das  metodologias,  entendemos  ser  oportuno  fixar  o  mercado

estabelecido na  Nota 4 e alguma coisa que contemple uma margem factível, que

seria em torno da Nota 3, ou seja, os dois patamares. Muito obrigado. 

ADERBAL: Agora a palavra vai ser dada ao Lucien Bernard, da Abividro.

LUCIEN BERNARD MULDER BELMONTE: Boa tarde, senhores Comissários. Nós

gostaríamos simplesmente de fazer observações em cima de  três pequenos pontos

discutidos até  agora.  O primeiro deles é  a questão do crescimento  do mercado.

Houve uma discussão  bastante  interessante,  inclusive com o pessoal  da própria
Comgás, sobre a perspectiva de crescimento, principalmente a substituição do óleo

pesado no mercado de vidro. A gente reconhece que é um óleo pesado e depende

de um preço, depende da Petrobrás querer soltar esse mercado, mas é um mercado

potencial  e  para  isso  existe  o  Fator  K  para  corrigir,  depois  do  terceiro  ano,  do

segundo ciclo tarifário. Então existe espaço para a gente estar discutindo isso.

Alguma coisa do encargo de capacidade. A primeira proposta pela própria Comgás

acima de 50 mil metros cúbicos e depois a posição da própria CSPE acima de 500
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mil metros cúbicos. São 100 clientes, não muito mais do que isso. Dois anos para

aplicar é um pouco excessivo. Nós acreditamos que existem formas de trabalhar

nas quais poderia ser antecipado rapidamente isso. Quanto à estrutura tarifária do

encargo de capacidade como foi apresentada hoje, pediríamos para encaminhar por

escrito à CSPE os comentários do setor de vidro sobre isso.

E a terceira coisa é que, pela própria projeção da CSPE, de qualquer forma, por

mais que a gente esteja discutindo e mensurando aumentos de mercado, discutindo

OPEX e CAPEX, o que interessa é que para o consumidor industrial inevitavelmente

o gás vai subir e isso enfraquece a nossa competitividade, não só como indústria

mas também como indústria instalada no Estado de São Paulo. Obrigado.

ADERBAL: O próximo inscrito é o Adriano Pires Rodrigues, do Centro Brasileiro de
Infra-Estrutura. 

ADRIANO PIRES RODRIGUES: Eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui

nesta audiência pública, é sempre um prazer estar participando de um ambiente de

debate.  Realmente  é  uma  experiência  inédita  no  Brasil,  se  pensarmos  que  há
alguns anos atrás as tarifas do setor público, de gás, de energia elétrica, eram todas

discutidas em função de política  econômica  e de política  industrial,  se  é que já

houve alguma política industrial no Brasil. Então agora acho que esse processo que

está  se  completando  hoje  com essa  terceira  audiência  pública  é  realmente  um

marco, a gente que milita há tanto tempo sabe disso. 

Hoje,  não  vou  entrar  em  números,  quero  mais  discutir  um  pouco  a  lógica  do

processo e fazer algumas críticas, porque fiquei surpreso com essa Nota Técnica 4.

Primeiro,  vamos  recordar  que  tem  uma  lógica  para  determinação  da  margem

máxima. Você tem uma definição de volume, a elaboração do CAPEX e do Plano de

Negócios, determinação do P(0), o reajuste de parâmetros pelo IGPM para abril de

2004 e a gente chega lá na margem máxima.  Então qualquer mudança naquele

primeiro retângulo, definição de volume, acarreta mudanças posteriores. Como foi já

dito aqui hoje, na  Nota Técnica 1 foi  exposto o Plano de Negócios da Comgás,

onde ela determinou o volume que achava ideal, depois tivemos a Nota Técnica 3,
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onde a CSPE apresentou a correção, acrescentando cerca de um milhão de metros

cúbicos,  e  agora  a  Nota  Técnica  4,  onde  houve  um  aumento  maior  ainda  do

volume. Isso, na minha opinião, está causando três equívocos ou vai causar três

equívocos. O primeiro é o seguinte: a definição de novo volume para o segmento

industrial  e  de  cogeração  de  forma  unilateral  está  sendo  feita  através  de  uma

utilização de prerrogativa do poder discricionário do regulador. Eu acho que essa

coisa de poder discricionário é um debate muito amplo, o órgão regulador tem poder

discricionário, não nego isso. Agora, tem que tomar muito cuidado ao usar o poder

discricionário, porque pode acarretar custos para o regulado, custos que vão afetar

rentabilidade,  vão  afetar  os  investimentos,  uma série  de  coisas.  Então  tem que

tomar muito cuidado ao usar o poder discricionário, eu acho que no caso a CSPE

usou  esse  poder  discricionário  cometendo  erros.  Não  adequou,  por  exemplo,

CAPEX e  o Plano de  Negócios  ao mesmo volume.  Na hora  em que mexeu no

volume,  não  adequou  o  CAPEX  e  o  Plano  de  Negócios.  E  a  correção  dos

parâmetros do  fluxo de caixa pelo  IGPM antes  da  definição do volume final  vai

causar  problemas  outros.  A  redução  do  CAPEX  unitário  vai  trazer  um

comprometimento dos planos de investimento da empresa concessionária, é óbvio,

aumentou volume e não mexeu no CAPEX, então está comprometendo os planos

de investimento da concessionária. E aí tem uma coisa que a gente observou e que

eu queria deixar aqui para a gente refletir como contribuição para a CSPE, que é o

seguinte: na hora em que você mexe no volume e exatamente aumenta o volume de

dois segmentos onde as margens são menores, a margem requerida vai ficar maior

do  que  a  margem  proposta.  Conseqüência:  você  pode  punir  no  próximo  ciclo

tarifário a regulada, porque provavelmente ela não vai conseguir cumprir as metas

de volume nesse segundo ciclo tarifário e, conseqüentemente, você vai penalizar a

concessionária no próximo ciclo tarifário porque o Fator K vai ser maior que zero.

Então, acho que isso tem que estar entendido. Além de usar o poder discricionário

para  aumentar  o  volume  nessa  Nota  Técnica  4,  vocês  usaram  exatamente

aumentar volume nos dois segmentos, industrial e cogeração, onde as margens são

menores.  Então  aí  piorou  mais  ainda,  porque  provavelmente  vai  trazer  uma

conseqüência que é o possível não cumprimento das metas de volume do segundo

ciclo  tarifário  e  penalizar  a  empresa  no  próximo  ciclo  porque  o  Fator  K
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provavelmente vai ser maior que zero. Obrigado.

ADERBAL: O próximo inscrito é, representando a Fundação Getúlio Vargas, Goret

Pereira Paulo. 

GORET PEREIRA PAULO: Primeiramente,  boa tarde, Comissário Geral e demais

membros da mesa. Eu estou aqui para falar em nome da Fundação Getúlio Vargas,

em especial do FGV Energia, que é um centro recentemente criado pela Fundação

para a realização de estudos na área de energia. Especificamente  é do interesse
desse centro elaborar estudos e pesquisas visando o desenvolvimento do mercado

de  energia,  insumo  fundamental  para  viabilização  do  crescimento  do  país.  A

viabilização desse crescimento passa pela viabilização e crescimento da indústria

de energia. 

Dentro desse objetivo para dar suporte à tomada de decisão, tanto dos investidores

privados  quanto  dos  órgãos  reguladores  e  empresas  públicas,  nós  estamos

realizando  nesse  momento  um  estudo  do  mercado  potencial  de  gás.  Que  o

potencial do mercado de gás é grande todos concordam. Todos aqui fizeram uma

alusão de que o mercado de gás tem um potencial de crescimento fantástico, seja

pela cogeração,  seja pelo  segmento  industrial,  seja  pelo  segmento  residencial  e

novos  segmentos  como  uso  de  matéria-prima.  Então  nós  resolvemos  focar  um

pouco em como viabilizar que esse potencial se efetive, porque se esse potencial

continuar potencial, ninguém ganha. Então, ele tem que se tornar volume, porque a

realização desse potencial implica em ganhos para o consumidor que tem acesso a

uma matéria-prima competitiva a preço competitivo, ganhos para o país em termos

de  crescimento,  ganhos  para  o  Estado  em  termos  de  impostos,  geração  de

atividade  econômica.  Quais  os  elementos  que  viabilizariam a  efetivação  desse

potencial? O mercado residencial  hoje já tem grande parte na área da Comgás,

vamos focar  aqui  na área da Comgás,que é o objeto  desta  audiência  pública e

também a  área  mais  desenvolvida  aqui  no  Estado  de  São  Paulo.  No  mercado

residencial a gente verifica uma expansão em direção a áreas mais afastadas, com

menor densidade populacional e com uma renda média menor, ou seja, uma renda

per capita menor, o que implicaria num consumo menor. Dessa forma, o que nós
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estamos  dizendo?  São  necessários  mais  investimentos  para  um  consumo

relativamente menor. Esse é o evento aqui do mercado residencial. No campo do

mercado residencial já existente, ou seja, de concessões já efetivadas, é preciso na

verdade um incentivo para a conversão. As obras em infra-estrutura de prédios, etc.

para a utilização do gás natural necessitam de um incentivo, caso contrário não vai

haver a conversão. E no caso da expansão imobiliária, cai no caso que eu falei de

ser  mais  afastada,  ou  seja,  requerer  mais  investimentos  para  a  sua  efetivação.

Então esse é o ponto do mercado residencial.

No mercado comercial surge uma questão que está sendo muito discutida, o uso do

gás  para  refrigeração.  O  uso  de  eletricidade  para  refrigeração  é  extremamente

ineficiente, usar eletricidade para refrigerar ou para esquentar água como é o caso

dos chuveiros é um uso pobre da energia,  seria muito mais eficiente utilizar gás

natural.  No  entanto,  mais  uma  vez,  os  equipamentos  para  esse  segmento  são

importados.  Hoje  já  existe  toda  uma  infra-estrutura  para  colocação  de  ar

condicionado em janelas, etc., que necessita portanto também de incentivos para

que haja a conversão para o gás natural. Então até aí a gente vê que a realização

desse potencial que tanto se fala do mercado de gás natural depende de uma série

de fatores de políticas para remover as barreiras hoje existentes. 

No mercado industrial nós podemos falar de duplicar o potencial que hoje é atendido

ou até mesmo triplicar, se forem considerados todos os competidores: carvão, com

que hoje o gás não compete em termos de custo, lenha, também não compete e em

alguns casos nunca vai competir. No segmento, por exemplo, de papel e celulose

existem resíduos do processo que são reaproveitados, então nunca esse volume vai

ser substituído.  Óleo diesel é um volume não significativo. Óleo combustível, o gás

tem significativos ganhos ambientais  na sua substituição. GLP e energia elétrica,

porque  hoje  ainda  existem  caldeiras  operando  da  época  da  crise  do  petróleo,

quando ficou viável converter para energia  elétrica e  hoje ainda existe operação
dessas  caldeiras.  Então,  para  viabilizar  o  potencial  do  gás  natural  no  mercado

industrial, ele tem que competir com todos esses energéticos, tem que competir em

termos de custo. E aí vem a questão: o custo total do gás natural, mais de dois

terços desse custo é o custo da molécula mais transportes e mais impostos. Então a

margem no custo total  tem uma contribuição pequena, fazendo com que no item
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competitividade ela venha a contribuir  pouco.  Ou seja,  a competitividade do gás

natural para todos os segmentos passa por uma política de custo da molécula de

gás e uma política de custo de tarifas para o transporte do gás, desenvolvimento de

infra-estrutura.

O  segmento  de  cogeração  também  tem  um  grande  potencial.  No  entanto,  no

segmento de cogeração a competição do gás natural se dá com todas as geradoras,

comercializadoras e distribuidoras de energia elétrica. Ou seja, para um projeto de
cogeração,  o  consumidor  vai  fazer  a  conta:  hoje  eu  tenho  uma tarifa "x",  se  eu

instalar um projeto que vai me dar vapor, energia elétrica e outras atividades, quanto

vai  ser  o  custo  total  da  minha  energia? Então,  mais uma vez a  competição  no

segmento  de cogeração,  ou seja,  para  desenvolver esse volume, para realizar o

potencial,  é  complicada.  Aqui  nós  pegamos  alguns  exemplos  do  mercado  da

Comgás para ilustrar essa questão do competidor. Se vocês olharem no segmento

de papel e papelão,  por exemplo, os competidores do gás são óleo combustível,

lenha  e  resíduos.  Lenha  e  resíduos  nunca  vão  ser  substituídos,  porque  é  um

produto do próprio processo. Se pegarmos o setor têxtil, no próprio estudo que a

Fundação  Getúlio  Vargas  está  realizando  aqui  para  São  Paulo,  esse  segmento

poderia  duplicar  o  seu potencial.  Mas duplicar  como? Se  considerarmos  toda  a

substituição de  óleo  combustível,  lenha  e GLP.  Mas para  isso existem algumas

especificidades, ou seja, com lenha é muito difícil competir por causa do custo, e

óleo combustível nós vamos detalhar  no exemplo mais à frente.  Então,  estamos

dizendo  que  para  a  viabilização  do  potencial  nós  temos  uma  questão  de

competitividade que está pouco relacionada à margem, está relacionada ao custo

de gás. 

A  expansão  em  direção  à  localidades  mais  distantes  do  eixo  principal  de

distribuição.  É  o  que  mostra  esse  gráfico  no  caso  da  área  de  concessão  da

Comgás. As áreas em vermelho representam distâncias muito maiores do que as
que vêm sendo verificadas para a distribuição do volume hoje distribuído. Então,

essa é a tendência. Aqui, o exemplo que eu mencionei da indústria têxtil. O volume

atual  na  área  de  concessão  da  Comgás  é  de  161,260  milhões  de  metros

cúbicos/ano. Pegamos nesse segmento um exemplo real, um cliente que utiliza óleo

combustível  7-A,  chamado  ultraviscoso,  que  é  um  competidor  do  gás  nesse
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segmento, um dos competidores junto com a lenha. Ele consome cerca de 2.200

toneladas por  mês,  o  que  seria  o  equivalente  em gás natural  a  2.4  milhões  de

metros cúbicos/mês. O custo desse óleo combustível entregue para o cliente estaria

na faixa de R$ 480,00 por tonelada. O preço do gás natural equivalente, ou seja,

considerando que o cliente vai deixar de ter  custo para manutenção desse óleo

diesel e de aquecimento, enfim, o custo equivalente do gás natural seria de R$ 0,45

por  metro  cúbico.  Segundo  a portaria  da  CSPE,  com a margem hoje  em vigor,

teríamos uma tarifa teto para esse cliente de 0,5754. Ora, o desconto necessário

para empatar, só para empatar,  seria de 12 centavos aproximadamente,  ou seja,

22%. Isso só para empatar. Mas para empatar, o consumidor vai dizer: por que vou

ter que investir? Porque vai ter  um custo de conversão. E do ponto  de vista da
Comgás representaria um gasoduto de cerca de 13 quilômetros. Como eu consigo

fechar essa equação? Não fecha. Hoje o custo do gás, porque na tarifa teto está

considerado  o  custo  do  gás  mais  a  margem,  não  permitiria  que  esse  cliente

conseguisse ser atendido. Então verificamos na prática uma barreira à efetivação do

potencial. É isso que a gente está discutindo aqui.

No mercado  de  cogeração nós  vemos que compete  diretamente  com a energia

elétrica. Então, fora as questões de indefinição do mercado elétrico que vão afetar

diretamente  o custo  de  capacidade de energia  de  backup  e comercialização  de
energia excedente, que é um obstáculo à realização do potencial de cogeração, nós

temos preço e fórmula de reajuste do gás natural. Mais a vez da necessidade de

uma política que dê competitividade ao gás natural. 

Algumas considerações sobre a Nota Técnica da CSPE. A idéia é que a passagem

da Nota Técnica  3 para a  Nota Técnica 4 desajustou um pouco a equação ou o

quebra-cabeça.  No  momento  em  que  houve  uma  redução  na  margem  máxima

média, um aumento do volume e a necessidade de investimentos adicionais para

atender esse volume, o quebra-cabeça não fecha. Eu não consigo expandir redes,

aumentar investimentos para viabilizar a expansão do volume e ao mesmo tempo

garantir a remuneração para o investidor. O quebra-cabeça se desarrumou, essa

seria  a  observação  com relação  à  Nota  Técnica  4.  E  para  encerrar,  então,  as

conclusões. Observando as Notas Técnicas e o objetivo de realização do potencial

de  gás,  seria  necessária  uma margem adequada  para garantir  remuneração  de
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investimentos,  porque  é  consenso  a  necessidade  de  expansão  de  redes,  e  é

consenso a  necessidade  de  viabilizar  o  aumento do  consumo  do  gás natural  e

conseqüentemente aumentar  a sua participação na matriz energética.  Com essa

equação viabilizada, todos têm a ganhar, consumidor e investidor. Muito obrigado

pela atenção. 

ADERBAL: O próximo inscrito é o Paulo Ludmer, da Abrace, que tem dez minutos.

PAULO LUDMER: Boa tarde a todos. Eu vou pedir aos acionistas da British Gas e

da  Shell  que  não  consultem  essa  palestra,  porque  eles  vão  recomendar  o

fechamento da companhia e o nosso objetivo é que a companhia nos atenda e seja

robusta. Peço desculpas à Goret, minha amiga, pelo sarcasmo, mas não é possível.
Vamos  então  ver  o  que  nós  temos  a  dizer.  Esse  processo  tem  o  mérito  da

transparência, a pro-atividade dos agentes, como disse o Adriano Pires Rodrigues, é

um marco no mercado de gás natural, tem o pioneirismo de São Paulo e nós das

quatro associações envolvidas nesse esforço queremos e vamos fazer um empenho

muito grande para estender o exemplo desses paulistas para os outros Estados. 

Comparando as Notas Técnicas 3 e 4, nós verificamos que a OPEX ficou mais ou

menos estável,  muito pequenas alterações. Na questão dos investimentos houve
também um aumento  que nós registramos. Na base de remuneração  os ajustes,

como anunciou o Dr. Zevi, estão corretos. No mercado, entendemos que houve um

ajuste coerente, vou voltar ao assunto logo mais, diferentemente da apresentação

da Getúlio Vargas. E na matéria-prima, celebramos a sensibilidade da Comgás, da

CSPE e de todos os agentes criando essa classe tarifária em São Paulo, o que trará

benefícios muito rápidos, muito profundos e muito importantes para o Estado, se ele

souber  aproveitar  essa  oportunidade.  Nós  podemos  provavelmente  dobrar  o

consumo de gás da Bolívia muito rapidamente,  em planta nova, se formos todos

felizes nos contornos dessa classe tarifária. 

Vamos aos custos operacionais. Houve, entre a Nota 3 e a 4, uma manutenção da

tendência decrescente desses custos, o que é razoável porque nós entendemos que

aumentará  o volume de consumo na área da Comgás, e isso tem que provocar

então essas duas curvas. O mérito da Nota 4 é que a OPEX, ela mesma, diminui
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nessa  proporção  descrita,  que  é  um  pouquinho  mais  acentuada  que  na  Nota
Técnica  3,  mas  nós  acreditamos  que  isso  é  possível  e  nós  consumidores

deveríamos lutar para que seja melhor ainda, é nossa meta. Aí entra, então, um dos

meus conflitos com o que disse a Fundação Getúlio Vargas, o estranhamento que

essas duas curvas provocam. Sempre de acordo com a Nota Técnica 4 e falando

de investimentos, os senhores vêem que tem uma absoluta anomalia entre 2003 e

2005 nos investimentos novos da Comgás. Por exemplo, por mais que ela passe a

investir em áreas mais caras e urbanas mais complexas, aqueles valores de 2003 e

2005 são inexplicáveis. Nós entendemos que possa aumentar, mas nossa sensação

é  de  estranhamento.  Cotejando  aqui  com  os  investimentos  por  metro  cúbico,

aqueles da esquerda são os investimentos por quilômetro e aqui por metro cúbico.

Ora, também há uma anomalia em 2004 que não se coaduna com a anomalia do
outro gráfico. Certamente a CSPE interpretou esses dois fenômenos e tirou essas

conclusões que nós aprovamos como as melhores possíveis. Digamos que em 2004

houvesse uma retração nos investimentos  aqui  do lado direito  e houvesse esse

mergulho na curva, mas como é que eu posso gastar menos por metro cúbico e

gastar mais por quilômetro? É claro que tem explicações, mas não bate com o que

disse a representante da Fundação Getúlio Vargas. 

Quanto ao mercado na  Nota Técnica 4, aí sim nós achamos que a Comissão de
Serviços Públicos acertou a mão numa aposta correta num futuro razoável. Vejam

que a taxa de crescimento anual entre 2000 e 2003 foi de 30% ao ano no mercado
total. Na Nota Técnica 3, a CSPE já tinha, com alto grau de sensibilidade, reduzido

para 8% ao ano a visão de 2003 a 2008.  Com as nossas considerações, ainda

prudentemente, a CSPE enxergou um crescimento de 12% ao ano, que pode até vir

a ser conservador dependendo dos resultados dos nossos esforços conjuntos. Para

a  indústria,  a  situação  é  muito  mais  grave.  Houve,  entre  2000  e  2003,  um

crescimento  de  27%  anual.  No  que  foi  divulgado  na  Nota  Técnica  3 isso  era

reduzido em 1/27 (um vinte e sete avos), de repente o mercado 1/27 (um vinte e
sete  avos)  a  menos.  Então,  explicamos,  trouxemos  dados,  argumentamos,  a

Abividro,  a  Abiquim,  e  todos  os  sócios  grandes  consumidores  do  nosso  clube,

entendendo que no mínimo cresceria 7,5% ao ano, o que está demonstrado nos

dois gráficos e parece absolutamente possível. Ao contrário dos que defendem que
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o mercado vai sucumbir  por  causa da lenha,  etc.,  nós entendemos  que precisar

ampliar isso é muito. Nós já estamos trabalhando nisso, estamos atuando junto à

Petrobrás, levamos 30 milhões de metros cúbicos diários de consumo à Petrobrás.

A Comissão está acompanhando isso em termos nacionais e uma boa parte em São

Paulo,  distribuidoras,  Abegás,  estão  todos  envolvidos  no  mesmo  esforço.  Nós

estamos  juntos  com  a  Comgás  nisso.  Estamos  trabalhando  com  o  Ministério,

estamos no grupo da Maria das Graças, estamos no grupo da ANP, das agências

reguladoras, estamos num diálogo nessa direção e estivemos na Câmara Boliviana

de Hidrocarburos, junto com a Abegás e a Comgás, também com essa expectativa,

criando condições para que isso ocorra. 

Os objetivos são expandir e amadurecer o mercado, conforme apresentamos com

detalhes  na  etapa  anterior  dessa  audiência.  Reduzir  o  preço  da  commodity

transporte é possível e de encargos e tributos. Essa é uma luta coletiva nossa, de

todos aqui presentes. Sabemos que podemos, portanto, superar as metas. Então eu

coloco aqui um chamamento de todos, juntos nós podemos fazer esse mercado, ou

melhor, com a Comgás robusta e forte sem sucumbir aos negativismos até então

aqui vistos. 

ADERBAL: O próximo inscrito, pela Abiquim, Fátima Coviello Ferreira.

FÁTIMA  GIOVANNA  COVIELLO  FERREIRA: Boa  tarde,  Dr.  Zevi,  demais

componentes da mesa e a todos. Eu vim aqui hoje principalmente para agradecer à

CSPE pela inclusão da sugestão da criação da classe tarifária  matéria-prima em

São Paulo, bem como pela definição das margens iguais às da cogeração para essa

categoria. Diferentemente  dos demais segmentos industriais,  o uso do gás como

matéria-prima não tem substituto. Feito o investimento numa planta à base de gás, a

empresa vai ter que usar gás, seja com o preço que for, a não ser que ela faça

novos e altos investimentos para poder fazer essa adaptação. Então eu defendo a

manutenção da sugestão de vocês de margens iguais às da cogeração. 

Agora,  é  evidente  que,  apesar  de  ser  um  passo  importantíssimo  para  o

desenvolvimento do gás natural em São Paulo,  não é o suficiente para atrair os
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investimentos  que  a  Abiquim  tem  colocado,  juntamente  com  a  Abrace  e  com

algumas empresas que já falaram diretamente até com a CSPE. Então, eu estou

aqui  agora  também  para  pedir  o  apoio  da  CSPE  nesse  trabalho  que  o  Paulo

colocou, da mesma forma que a Abrace e a Abiquim já estão trabalhando com a

Petrobrás. Nós apresentamos à diretoria da Petrobrás alguns projetos que eu vou

em breve enviar  à  CSPE,  estamos  no meio  da  pesquisa de  intenção  de  novos

consumos. Não queremos ficar só na intenção, queremos que esses investimentos

se efetivem, o Brasil precisa desses investimentos e eu acho que a gente está num

momento  oportuno,  porque  há  a  vontade  política  de  desenvolver  o  gás,

diferentemente de alguns anos atrás, quando a Abiquim iniciou nessa batalha, que a

CSPE acompanhou também uma parte. Então, há intenção do governo, não só do
governo aqui do Estado de São Paulo, mas também do próprio MME e também da

Petrobrás, já que foi inclusive eles que nos procuraram para falar de expansão de

gás. A gente até tem uma reunião agendada para o início de abril. Eu gostaria de

pedir o apoio da CSPE nessas negociações que a gente vai criar daqui para a frente

para reduzir o preço da commodity, porque sem isso realmente não vai ser possível

ter os novos adicionais de gás. Era isso que eu tinha para colocar e gostaria de

parabenizá-los  novamente  pela  transparência  com  que  tudo  isso  está  sendo

acompanhado e desenvolvido. Obrigada.

ADERBAL: O próximo inscrito que é convidado a falar é o Waldemar Deccache, do

Escritório de Advocacia Waldemar Deccache.

WALDEMAR DECCACHE: Eu vou apenas entregar a contribuição.

ADERBAL: O seguinte é Romero de Oliveira e Silva, da Abegás.

ROMERO DE OLIVEIRA E SILVA: Boa tarde a todos. Na pessoa do Zevi Kann, eu

cumprimento os demais integrantes da mesa. A nossa passagem aqui hoje é muito

para registrar, Zevi, a importância do processo e dizer que a gente está fazendo

escola. O avanço que a gente teve aqui nesse episódio serve de escola e, como
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presidente  das  empresas  distribuidoras,  eu diria  que  a gente tem muito  que se

espelhar pelo Brasil afora no que estamos vendo ocorrer aqui, juntamente com a

CSPE. 

Algumas  peculiaridades  que  a  gente  observa  com  muita  riqueza  em  cima  da

indústria do gás, uma indústria  infante,  que está nascendo e dentro do mercado

brasileiro  tem  muito  o  que  aprender  com  a  indústria  do  setor  elétrico.  Nesse

particular,  é  sempre  bom  ressaltar  que  no  setor  elétrico  existiu  um  perfil

completamente diferente de gestão de recursos advindos do governo para poder dar

sustentação ao crescimento das redes,  ao crescimento  do potencial  hidroelétrico

que  a gente  tem no  país.  Diferentemente,  o  gás tem se  apoiado  com  as suas

próprias pernas e tem uma peculiaridade daquilo que a gente está acostumado a

ver. O cuidado que a gente deve ter é para não estar cobrando do setor de gás uma

performance e um perfil semelhantes ao do setor elétrico, onde a configuração é

diferente, as empresas na sua maioria são empresas de economia mista, têm uma

participação  do  governo,  da  Petrobrás  e  do  setor  privado,  têm  um  desenho

diferente. Dentro dessa linha é muito importante que ela tenha sustentação dentro

da sua receita para poder realizar os seus investimentos. Esses investimentos que o

país precisa só vão ser possíveis na hora em que tivermos um processo onde seja

trabalhada muito bem essa questão da margem das distribuidoras,  e ela conviva

dentro de um processo como foi visto aqui. Então, repito, ao se fazer escola como a

gente  está  fazendo  aqui,  digo  escola  porque  os  demais  Estados  estão  num

processo, que eu diria que a sua pessoa é sabedora porque tem acompanhado todo

o movimento das agências que estão nascendo e se espelhando no trabalho que

está sendo feito por aqui, é muito importante para um setor que está nascendo já ter

uma experiência plantada e tirar proveito do melhor. O setor elétrico é um setor que

deve  ser  espelhado,  mas  sem  que  a  gente  possa  estar  utilizando  as  mesmas

variáveis, já que o modelo é diferente. 

Então as minhas palavras são muito mais para parabenizar pelo trabalho que está

sendo realizado e o quanto ele está sendo útil para as empresas distribuidoras. A

Abegás  se  sente  fortalecida  com  essas  informações  que  trazem  para  as

distribuidoras de um modo geral. Muito obrigado.
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ADERBAL: O próximo inscrito é o Marco Aurélio Martins Moisés, da Gás Natural.

MARCO  AURÉLIO  MARTINS  MOISÉS: Boa  tarde  a  todos.  Estamos  aqui

representando a Gás Natural e na mesma data no ano que vem estaremos aqui,

como  a  Comgás  está  participando  agora.  A  nossa  área  hoje  já  está  mais

desenvolvida,  mas  nós  sabemos  de  todas  as  dificuldades  para  desenvolver  um

mercado. Como a Goret falou, existem ainda clientes com grande potencial, mas em

redes distantes.  A  gente  queria  parabenizar,  todos  falaram,  mas a  gente  queria

repetir  que  está  sendo  um  processo  realmente  transparente  e  isso  nos  deixa

orgulhoso, porque a gente vê que realmente a seriedade está acima de tudo. 

A nossa colocação é uma colocação simples, de que a CSPE está no momento

crucial para definir esses parâmetros e a gente entende que o bom senso vai ser a

palavra de ordem para o fechamento da revisão tarifária da Comgás. Partindo desse

princípio, a gente só queria salientar um pouco o que vai ser a nossa preocupação

no ano que vem, quanto aos fatores externos que podem influenciar de alguma

forma na captação do cliente e todo o cenário político que possa advir acima das

nossas metas. Eu acho que a CSPE tem também essa visão, então a gente fica

tranqüilo em saber que a melhor solução vai ser dada para a questão da margem. A

gente entende, por exemplo, que no transporte da Gasbol, que vem da Bolívia, uma

das premissas é a questão da rentabilidade ser em dólar e uma taxa de retorno do

investimento. A gente vê aí a preocupação de um gasoduto que foi construído e em

cima  desse  gasoduto  tem  uma  rentabilidade  que  hoje  é  fator  talvez  que  está

atrapalhando o desenvolvimento do nosso mercado. Diante dessa preocupação que

a  Petrobrás  tem  e  os  investidores  tiveram,  a  gente  também  tem  uma  certa

preocupação de que a capacidade de reinvestir seja uma coisa sempre analisada

pelo órgão regulador. Muito obrigado.

ADERBAL: O próximo inscrito, com dez minutos de tempo, é o Ronaldo Kolmann,

da Gás Brasiliano.
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RONALDO  KOLMANN: Dr.  Zevi,  senhores  Comissários,  boa  tarde.  A  Gás

Brasiliano é a distribuidora da região noroeste do Estado de São Paulo e nós somos

a próxima empresa que estará aqui conversando com os senhores e com a CSPE

sobre revisão tarifária. Então, a intervenção nossa aqui é uma intervenção pequena

e é uma manifestação de preocupação, que já foi colocada pelo Paulo ao levantar

vários aspectos sobre o problema de mercado, o volume. A Goret fez colocações

muito  importantes  sobre  como  viabilizar  o  mercado.  O  Adriano  também  fez

colocações que eu acredito que a CSPE seguramente deverá avaliar. 

Então, como Gás Brasiliano, nós vamos fazer uma leitura aqui de alguma coisa que

a gente preparou, já que o nosso diretor infelizmente não pôde estar presente. Sem

querer entrar na tecnicidade do recálculo da margem máxima inicial P(0), uma vez

que a determinação dessa margem está definida na metodologia da revisão tarifária

apresentada e discutida em consulta pública, e muito menos ainda na justificativa e

argumentação tanto da Comgás como da CSPE, quanto ao mercado de vendas

previsto em termos de negócios. ,Gostaríamos de enfatizar uma preocupação que

nos assaltou nessa etapa final do processo de revisão de tarifas da Comgás. Trata-

se da previsão de vendas feita pelas distribuidoras no seu Plano de Negócio e o seu

reflexo na determinação da margem inicial  máxima.  A captação do mercado das

distribuidoras  e as vendas já  consignadas  podem vir  a  ser  afetadas por  fatores

externos que independem das distribuidoras e que ficam fora do seu alcance e do

alcance inclusive da própria CSPE. É o caso, por exemplo, de ações de governo

que afetam a política energética,  a criação de impostos,  políticas  comerciais  de

empresas  de  refino  e  comercialização  de  óleos  combustíveis  ou  qualquer  outra

situação em que a competitividade do gás em relação aos energéticos concorrentes

fique significativamente afetada. 

Assim,  entendemos  que  deve  haver  uma  certa  cautela  no  trato  dos  volumes
projetados  de  vendas,  não  superestimando  mercados  que  dificilmente  se

concretizarão. Já vivenciamos no passado uma euforia com base num mercado de

gás que não se realizou. Exemplos recentes mostram a necessidade dessa cautela.

Há  pouco  mais  de  dois  anos  tivemos  uma  situação  em  que  o  preço  do  gás

importado  boliviano  no  citygate era  maior  que  o  preço  do  óleo  combustível  no

usuário  final.  Tivemos  também  o  programa  prioritário  de  termoeletricidade,  o
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programa PPT que, como todos se recordam, contemplava um número significativo

de  usinas  que  deveriam  estar  operando  e  consumindo  gás  já  no  final  do  ano

passado. É oportuno ressaltar que será sempre o interesse da distribuidora vender

cada vez mais e, em isso ocorrendo e resultando em margens efetivas maiores, os

mecanismos previstos permitem que os seus efeitos sejam repassados ao mercado.

Temos a certeza de que, pautada no que sempre tem ocorrido,  a CSPE saberá

adotar  o  melhor  critério  nas  avaliações  de  mercado  apresentadas  nas  revisões

tarifárias, tanto da Comgás como nas seguintes, da Gás Brasiliano e da São Paulo

Sul. Obrigado.

ADERBAL: O próximo inscrito é o deputado Arnaldo Jardim, que é deputado pela

Assembléia Legislativa de São Paulo.

ARNALDO  JARDIM: Caro  doutor  Zevi  Kann,  nosso  comissário  da  CSPE,  Dr.

Moacyr, Dr. Aderbal, quero cumprimentar toda a equipe da CSPE, os senhores que

aqui  estão  representando  as  empresas,  clientes,  sociedade  de  forma  geral,

estudiosos do assunto. Eu quero até me desculpar, o Dr. Zevi Kann sabe que eu

acabei tendo que chegar um pouco mais tarde porque estava com o governador

Geraldo Alckmin, tive um encontro com o governador, e quero inclusive dizer que

tive a liberdade de com ele comentar que viria aqui participar dessa audiência, como

participei de todos os momentos da revisão tarifária que entra agora na sua fase

decisiva.  O  governador  reiterou  aquilo  que  de  resto  todos  nós  sabemos  e

festejamos,  que é  o  entusiasmo com relação à  utilização  do  gás  como  insumo

básico de produtividade e incremento  da atividade econômica no Estado de São

Paulo. Certamente,  o governador tem um entusiasmo muito grande por isso que

está acontecendo aqui nesse instante.

Final da Fita

Nesse processo, o Dr. Zevi Kann está colaborando muito para isso. Eu acho que é

quase que um momento de batismo definitivo da CSPE esse momento de revisão

que está sendo procedido. De minha parte e da parte da Assembléia Legislativa de

São Paulo, eu quero reiterar aquilo que tem sido aqui recorrente nesse instante, que
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é o aplauso com relação aos procedimentos, com relação à transparência, ao final

dos quais, sem ignorar conflitos que ainda existem, como a discussão da margem

sobre  a  qual  não  tenho  condições  nesse  instante  de  me  posicionar,  toda  a

discussão sobre a evolução da tarifa  nos diferentes segmentos,  o desafio  de se

trabalhar de forma definitiva o conceito de encargo de capacidade, que eu acho que

pode também estabelecer regras duradouras ao fornecimento do setor, mas tudo

isso serão detalhes, porque há um cenário, há uma moldura em que contradições e

disputas podem se processar, que é a moldura de regras estáveis e o debate feito

de uma forma transparente. De minha parte é isso que eu quero aplaudir e dizer,

que temos orgulho do ponto de vista do Poder Legislativo de ver um órgão regulador

funcionando como deve. É assim que eu acredito que nós vamos traçar cenários

positivos para que as empresas possam ter o seu plano de expansão, para que o

usuário possa ter as suas vantagens e nós possamos cada vez mais introduzir de

uma forma definitiva na nossa matriz energética a questão do gás natural. Parabéns

a todos.

ADERBAL: Chamo  o  próximo  inscrito,  representando  o  Sindigasista,  Djalma

Oliveira.

DJALMA OLIVEIRA: Boa tarde, Comissário Zevi Kann, demais membros da mesa e

componentes  da  platéia.  O  Sindigasista  já  tem  defendido  aqui  o  consumidor

residencial. É bem verdade que nós entendemos a importância do gás como infra-

estrutura para geração de empregos no processo produtivo e nos demais processos

que aqui foram defendidos. Mas nós entendemos que um dos setores que não são

muito veiculados nas audiências públicas é exatamente o setor residencial. Por isso,

Comissário,  nós  vamos reiterar  o  nosso  posicionamento  com relação  à  posição

anteriormente tomada pelo Sindigasista. 

Com o objetivo de continuar a contribuir com o processo de revisão tarifária ora em

andamento, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Produção, Transporte,
Instalação e Distribuição de Gás Canalizado do Estado de São Paulo, Sindigasista,

deseja  reiterar  nessa  audiência  pública  a  implementação  de  uma  política

diferenciada para o segmento de consumidores residenciais e a proposição de uma
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nova categoria tarifária destinada a atender famílias de menor poder aquisitivo, qual

seja a tarifa social. A questão energética é uma preocupação mundial, a busca de

fontes alternativas de energia com modicidade de preço e ambientalmente corretas

constitui ponto estratégico na maioria dos países industrializados. Dessa forma, a

matriz  energética  paulista  deve  ser  enriquecida,  a  fim  de  proporcionar  mais

alternativas para os consumidores e menor dependência da energia hidráulica. Os

riscos de sobrecarga aos quais o sistema elétrico hoje é submetido, nos horários de

maior demanda, principalmente nas grandes regiões menores, seriam menores se

houvesse  uma  política  governamental  direcionando  o  consumo  residencial  para

outras formas de energia. Esse ponto de vista nos parece relevante, na medida em

que  incorpora  questões  que  vão  além  das  relacionadas  especificamente  ao
problema da matriz energética,  mas atinge as áreas  de segurança pública  e de

política social. 

Corroborando esse ponto de vista, é possível afirmar  que a atual  capacidade de

geração e fornecimento  de energia elétrica estará próxima dos seus limites se a

média de crescimento projetada para o PIB brasileiro de 4% nos próximos dois anos

realmente se verificar. Nesse sentido, o gás natural aparece novamente como uma

possibilidade  de  atenuar  esses  problemas,  contribuindo  para  que  se  evite  os

eventuais  gargalos  nos  fornecimentos  de  energia.  Considerando-se  a

heterogeneidade  econômica  e  social  da  população  brasileira,  a  massificação  e

universalização do uso do gás natural, principalmente no segmento residencial, será

mais  facilmente  alcançada  com  a  redução  da  tarifa  para  os  consumidores

residenciais e/ou pequenos consumidores, além de um olhar dos poderes públicos

para a classe da população com baixo poder aquisitivo.

A abordagem da questão a partir da redução de tarifa não é nova, as empresas

distribuidoras  de  energia  elétrica  e  mesmo  de  água  encanada  já  utilizam essa

prática:  para um dado nível de consumo,  o preço unitário da energia elétrica ou

água é reduzido. Essa política se reveste de grande importância social e é factível

na medida que o Estado contribua com a redução da carga tributária sobre as taxas

de consumo residenciais, que a empresa reduza sua margem de lucratividade nesse

segmento e que seja possível a prática de subsídio cruzado entre as classes de

tarifa.  A  legislação  faculta  à  CSPE  a  autonomia  de  criar  e  introduzir  novas
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categorias tarifárias. Além disso, não há impedimento legal ou contratual quanto ao

estabelecimento de subsídio cruzado entre as categorias tarifárias.  A essas duas

facilidades legais podemos considerar também o significativo potencial de aumento

de oferta do gás natural a partir da recente descoberta da jazida na bacia de Santos.

Acresça-se ainda o expresso desejo do governador do Estado de São Paulo  de

antecipar  a  produção,  distribuição  e  utilização  do  gás  natural  da  nova  jazida.

Observa-se  que  o  volume  de  gás  consumido  pelas  residências  vem  sofrendo

redução  em  relação  ao  volume  de  gás  distribuído.  Essa  tendência  deve  ser

revertida,  pois  um  dos  objetivos  da  CSPE e  do  governo  é  o  de  agregar  maior

número de consumidores residenciais à rede de distribuição de gás natural. 

Soluções técnicas como consumidor âncora, medidores coletivos e outras na certa

contribuirão  para a massificação do consumo natural  do gás no  Estado  de  São

Paulo. O Sindigasista acredita que a criação da modalidade tarifa social irá atender

ao mesmo tempo aos interesses dessa classe de usuários, à política energética e

de meio ambiente do governo e também aos objetivos de expansão e crescimento

da concessionária, não comprometendo seu equilíbrio financeiro-econômico. 

Por  julgarmos  oportuno  e  diante  da  proposta  do  Sindigasista  de  um  olhar

diferenciado  para  o  segmento  residencial,  desejamos  aqui  manifestar  nossa

estranheza diante da tabela tarifária publicada pela CSPE em sua Nota Técnica 4,

que apresenta  valores para  as tarifas  residenciais,  em média,  3,16% acima das

tarifas propostas pela concessionária. Muito obrigado, Dr. Zevi.

ADERBAL: Como esse foi o último inscrito, eu gostaria de pedir desculpas a Goret

por chamá-la de Gorê,  agradecer  as palavras do  deputado Arnaldo Jardim e  de

Paulo Ludmer, que são um incentivo a que a CSPE continue com a transparência

que  lhe  é  habitual  nesse  processo,  e  transferir  ao  Zevi  para  que  ele  possa

eventualmente convidar mais alguém.

ZEVI KANN: Inicialmente estamos fazendo uma busca no recinto para ver se o Dr.

Luís Nélson se encontra. Na última audiência a gente cassou a palavra dele, acho

que ele levou a sério realmente e resolveu assumir a decisão da CSPE. (risos) Mas
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antes de encerrar eu queria, como temos algum tempo disponível, facultar a palavra

para  contribuições  adicionais  do  público,  se  tiverem interesse  em fazer  alguma

colocação a respeito do processo. Se houver interessados, por favor, levante a mão.

Ninguém?  Então,  não  havendo  mais  inscrições,  eu  gostaria  ainda  de  passar  a

palavra para o Dr. Moacyr, que realizou aqui firmemente o controle do tempo, para

umas observações sobre o processo.

MOACYR: Obrigado, Zevi. Na verdade, eu gostaria de parabenizar a contribuição da

sociedade  como  um  todo  no  processo  de  abertura,  porque  a  CSPE  reflete  o

dinamismo  do  Estado  de  São  Paulo,  da  sua  indústria  e  de  seus  integrantes.

Realmente nós estamos numa fase de evolução, devemos ainda enfrentar muitas

discussões  e  muitos  entraves  no  nosso  processo,  estamos  em  um  período  de

implantação de um novo energético e de viabilização de acesso desse energético a

sociedade como um todo. Não é uma coisa simples, como podem provar as nossas

concessionárias no Estado. E ao mesmo tempo lidar com interesses diversos, de

questões  sociais,  de  questões  comerciais,  de  questões  de  disputa  energética.
Dentro  desse  processo,  a  necessidade  de  efetivamente  encontrar  uma  matriz

energética não só para o país mas para São Paulo, de forma a efetivamente traçar

um caminho de forma mais duradoura, independente das características dos atuais

governantes, ou seja, que o país encontre um caminho de forma definitiva como o

gás se apresenta. Então a ajuda dos diversos poderes do país de forma a que a

gente consolide efetivamente uma evolução contínua e precisa das nossas soluções

energéticas,  que o início desse processo em São Paulo realmente  se reflita  e a

gente busque no país a consolidação da transparência global e da real participação

da sociedade cada vez mais intensa, como já foi demonstrado aqui. Obrigado, Zevi.

ZEVI KANN: Aproveitando o gancho do colega Moacyr e refletindo sobre a questão

da  revisão  tarifária,  é  interessante  ver  o  processo  dentro  de  uma  agência  de

regulação, como é possível estabilizar toda uma área regulada. Há seis anos atrás

aproximadamente se discutia as minutas dos contratos de concessão e se iniciava o

processo de privatização da Comgás e depois a outorga de concessões das outras

áreas no Estado de São Paulo. Naquela época, exatamente todas essas regras que
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estão agora sendo aplicadas estavam na teoria, na concepção e na discussão, para

a qual também ocorreram audiências públicas. Na época eram audiências públicas

de interesse maior dos investidores do que da população em geral, mas exatamente

essas regras estavam entrando no jogo. A preocupação em todo o decorrer das

gestões da CSPE foi exatamente fazer cumprir essas regras já estabelecidas, com o

foco sempre no mercado e no desenvolvimento. Eu imagino uma comparação de

uma situação com agência e uma situação sem agência, se é possível dentro do

poder  político,  dentro  do  governo,  onde  ocorrem sucessões  e  trocas  de  cargos

freqüentes,  a  manutenção  do marco regulatório  com essa  constância,  com essa

credibilidade e com esse desenvolvimento. Eu vejo como muito difícil. 

Nesse sentido, eu gostaria de reforçar a posição que temos tanto defendido,  e o

deputado Arnaldo Jardim é um dos principais defensores em todos os foros, bem

como vários outros colegas aqui também têm colocado, de que um processo que

exige investimentos a longo prazo tenha uma situação estável que com certeza vai

acabar beneficiando o próprio consumidor, porque as incertezas geram riscos, os

riscos geram taxas de remuneração elevadas e com isso também o afastamento

dos investimentos. Essa é uma mensagem, eu imagino, para o futuro, quiçá de novo

discussão do papel  das agências,  projetos de lei  sobre as agências,  os PPPs e

todas essas questões. Eu vejo que uma boa regulação e uma regulação estável

com condições de atuação certamente permitem uma condição bem melhor para o

desenvolvimento em benefício da sociedade. Obrigado a todos e está encerrada a

Audiência Pública.
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