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O PAPEL DA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
CANALIZADO NO BRASIL:

Em grande parte dos países, é a demanda de gás para calefação residencial que
viabiliza a distribuição de gás canalizado. Comum que grandes consumidores, tais
como indústrias e térmicas sejam ligados diretamente ao sistema de transporte e
não ao de distribuição.

No Brasil temos uma situação muito particular. Praticamente não existe demanda
de gás para calefação residencial. No mais das vezes, a receita gerada pelo
consumo residencial não é suficiente para amortizar investimentos na construção
e operação da malha de distribuição.

O resultado é que, para se viabilizarem, as distribuidoras precisam obter receita
dos grandes consumidores industriais e termelétricos. Na prática, o regime
tarifário das distribuidoras se baseia em um mecanismo de subsídio cruzado:
grandes consumidores acabam pagando pela construção e operação de gasodutos
para atender pequenos consumidores.

Não dá para negar a importância da distribuição de gás canalizado para a economia
e a sociedade. Ela constitui uma importante fonte de geração de emprego. De certa
forma, até mais do que outros elos da cadeia. Além disso, em regiões densamente
povoadas a distribuição de gás canalizado elimina a grande inconveniência na
movimentação de caminhões com botijões de GLP.

Mas essa situação vem constituindo uma fonte inesgotável de conflitos entre as
distribuidoras e os grandes consumidores. De um lado, as distribuidoras
defendendo um monopólio da entrega do gás natural a todo e qualquer consumidor
final. Do outro, grandes consumidores industriais buscando fugir desse monopólio
para conseguir comprar gás a um custo mais baixo e ganhar competitividade no
mercado internacional.

 



Para tornar o ambiente ainda mais conflituoso, a MP da privatização da Eletrobras
obriga a construção de térmicas no interior do Brasil, para o que será necessário
construir novos gasodutos para levar gás até essas térmicas. Aparentemente, essa
medida não está sendo motivada por indústrias localizadas nessas regiões que
desejam acesso ao gás. Mas sim, por donos de concessionárias de gás canalizado
localizadas no interior que, por enquanto, existem só no papel porque não há gás
para ser distribuído.

O conceito do usuário livre, geralmente um grande consumidor, foi criado pela Lei
do Gás de 2011 para ajudar a resolver esse conflito.

Entretanto, para muitos grandes consumidores essa solução ainda não é suficiente.
Por exemplo, a indústria de fertilizante e a indústria petroquímica (baseada no gás
e não nafta) alegam que a sua viabilidade no Brasil exige gás a um preço muito
baixo. Para tanto, dentre outras medidas seria necessário não terem custos de
intermediação que não são necessários para elas.

a)Como vocês enxergam essa situação?

b)Seria possível conviver com um modelo híbrido em que determinadas atividades
poderiam ficar fora do monopólio das distribuidoras para se viabilizarem? Estado
de Sergipe deu um exemplo disso no caso do projeto da Celse.



APRIMORAMENTO DAS REGRAS DA
CONCESSÃO DO SERVIÇO DE GÁS

CANALIZADO:

Contratos de concessionárias que foram objeto de processo de privatização
(CEG e Comgás) e

Contratos de concessionárias que não passaram por esse processo.

A principal fonte de normas para a distribuição de gás canalizado é o próprio
contrato de concessão.

De forma simplificada, convivemos basicamente com dois grupos de contratos:

O primeiro grupo segue as melhores práticas regulatórias. Por exemplo, existem
normas que tratam da revisão tarifária periódica para contemplar variação do
custo do capital, etc.

O mesmo não acontece com o segundo grupo. A remuneração corresponde ao
reembolso de todos os custos mais uma margem resultante da aplicação de um
percentual fixo (15-20%) sobre o investimento e custos operacionais.

Esses contratos possuem prazos de até 50 anos, renováveis. Ou seja, essas regras
ainda podem vigorar por muito tempo. 

a)     Na opinião de vocês, existe necessidade de rever os contratos que não
seguem as melhores práticas regulatórias?

b)     Do ponto de vista legal, haveria possibilidade de o poder concedente
promover uma alteração unilateral dos contratos para adequá-los às melhores
práticas regulatórias?

c)     Será que ao adequar esses contratos às melhores práticas regulatórias, as
próprias distribuidoras não sairão ganhando com o crescimento do mercado?



REGULAÇÃO DO MERCADO
LIVRE/COMERCIALIZADOR PELOS ESTADOS:

Os estados começam a criar regulações para disciplinar o mercado livre.

A ARSESP publicou uma regulação que vem suscitando muitas questões.

Primeiro, porque trata de matérias entendidas como não sendo da competência dos
estados, mas sim da ANP, e que inclusive já são reguladas pela ANP.

Se essa situação for repetida em cada estado, os comercializadores terão que
gerenciar uma relação com múltiplas agências reguladoras, quando poderiam ter
que se preocupar apenas com uma, a própria ANP.

Além disso, aparentemente, exige que o comercializador abra um estabelecimento
no Estado de São Paulo. Esse estabelecimento que deverá vender o gás natural para
o usuário final. Existem graves ineficiências fiscais nesse modelo. Ineficiências que
podem prejudicar comercializadores que compram gás natural fora do Estado de São
Paulo. Ou seja, essa exigência acaba funcionando com uma espécie de barreira.

Inúmeras outras questões vêm também suscitando controvérsias:

·pagamento de taxa de fiscalização pelo comercializador (0,5%);

·permissão do self-dealing (negócios entre a distribuidora e comercializadores do
mesmo grupo econômico);

·direito do consumidor de construir o próprio gasoduto para se ligar a uma fonte de
suprimento (ainda que tendo que contratar a distribuidora para fazer a operação e
manutenção desse gasoduto);

·forma de calcular a tarifa específica no caso de gasoduto dedicado (remuneração
calculada apenas sobre o investimento no duto dedicado).

Qual a visão de vocês sobre esses pontos?
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