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As contribuições que fazemos baseiam-se na analise 
do documento “Suporte à 4ª Revisão Tarifária das 

Concessionárias CEG e CEG RIO – Relatório 4 –
Relatório Final” da Fundação Euclides da Cunha –Relatório Final” da Fundação Euclides da Cunha –

Universidade Federal Fluminense de 20 de agosto de 
2018. 



Lamentamos profundamente o atraso das 
contribuições da CEG e CEG RIO. Há nítido desrespeito 

à seriedade e higidez do processo regulatório. As 
contribuições ficam fortemente prejudicadas e contribuições ficam fortemente prejudicadas e 
colocam em risco todo o processo regulatório 



Primeira Parte
Contribuições 

CEGCEG



Mesmo critério utilizado para a projeção da demanda do mercado residencial no Relatório 2 UFF (jun/18) e
no Relatório 4 UFF (ago/18): multiplicação da quantidade de clientes da proposta da CEG pela soma do
consumo unitário projetado pelo modelo econométrico utilizado pela UFF;

Ambas projeções resultam em taxa de crescimento de 0,3% a.a. no período 2018-2022, ano base 2017,
enquanto a CEG propõe um crescimento de 0,1% a.a. no mesmo período;

A Tabela 5 do Relatório 4 UFF apresenta estimativa da demanda para o quinquênio similar ao projetado
pela CEG (diferença de 1%), diferentemente do Relatório 2 UFF (Tabela 21) no qual a projeção ficou
significativamente superior ao projetado pela concessionária (diferença de 51%);

Projeção da Demanda Residencial

significativamente superior ao projetado pela concessionária (diferença de 51%);

As diferenças de projeção em relação ao cenário da CEG não foram justificadas pela UFF, tampouco podem
ser simuladas devido à indisponibilidade de dados;

Solicitamos esclarecimentos quanto a memória de cálculo que permita avaliar a
razoabilidade da projeção da demanda residencial considerada na proposta da
consultoria.

TOTAL

875

585116 117 117 117 117Relatório UFF 4

Relatório UFF 2 175 175 175 175 174

Mercado Residencial 2018 2019 2020 2021 2022



Projeção Demanda Termelétrica

A projeção de demanda de gás natural da UFF é significativamente maior para a CEG em relação ao projetado pela

concessionária, da ordem de 131%.

A analise revelou que a razão é motivada pela premissa utilizada pela UFF, que se baseou em estimativas mais

realistas em termos da situação hidrológica, e dos modelos de precificação de energia, que exigirão mais

despacho das unidades termelétricas, especificamente das localizadas no Rio de Janeiro. Como o segmento

termelétrico tem grande participação na demanda de gás das duas distribuidoras, a previsão de utilização das

térmicas é de grande importância para projeção de demanda das concessionárias.

Entendemos que a premissa utilizada pela UFF é a mais correta, considerando as atuais condições de hidrologia.

Nossos estudos indicam a necessidade de manutenção do atual despacho de usinas térmicas por um período de

pelo menos até 2020, como mostram os próximos slides.

As usinas continuarão a serem utilizadas em larga escala, diferentemente das projeções propostas pelas

concessionárias.



As baixas chuvas afetam principalmente os submercados SE/CO e NE.

N e S possuem valores mais próximos a MLT, apesar da média anual também estar abaixo de 100%.

Devido à baixa vazão, os despachos térmicos devem continuar por pelo menos 3 meses.

Caso não haja aumento de chuvas expressiva, o ano de 2019 deve continuar com alto índice de despacho térmico.

Despacho Térmicas - Energia Natural Afluente
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Com a baixa vazão, os reservatórios estão vazios. Para proteger os reservatórios, o CMSE planeja Gerar Fora da

Ordem de Mérito (GFOM) para algumas térmicas.

Devido a projeção de piora em relação ao ano passado, a CMSE antecipou o GFOM em 2 meses

CPAMP estuda acrescentar no programa limites mínimos de reservatório – aumento do PLD

Despacho Térmicas - Energia Armazenada
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Demanda – Risco da Concessionária
O Relatório 4 UFF recomenda revisão extraordinária em caso de se verificarem variações na demanda das

concessionárias, ressaltamos que:

No modelo de regulação praticado no RJ, conhecido como price-cap, o risco de mercado ou demanda, está

associado a concessionária.

Com isso a Concessionária pode se apropriar do crescimento de mercado não previsto na revisão

tarifária, com receita maior que a inicialmente prevista, ou de eventuais ganhos extras de eficiência. Mas

também pode vir a perder, caso o desempenho da demanda seja menor.

Como a projeção de mercado foi baseada na realidade do período da revisão tarifária, a Agência deveria

estabelecer critérios prévios, após consulta e audiência pública, em que a concessionária poderia ter direito a

reivindicar eventuais compensações por variações significativas da demanda, valendo também para a

situação oposta

Portanto, sugerimos a elaboração e abertura de audiência para discussão do tema.



Pelo Relatório 4 UFF os custos operacionais devem acompanhar o crescimento da base de clientes da

concessionária, porem alguns itens apresentam crescimento desproporcional e injustificado.

A UFF recomenda considerar uma projeção ajustada de custos atrelada ao crescimento esperado da base de

clientes da CEG, corrigido pelo IGP-M, e propõe anular gastos decorrentes da especificidade do controle

acionário estrangeiro da empresa.

A análise das projeções de custos operacionais de 2018-2022, propõe considerar a menor relação OPEX/cliente

Projeção do OPEX CEG

A análise das projeções de custos operacionais de 2018-2022, propõe considerar a menor relação OPEX/cliente

observada no quinquênio 2013-2017 para:

consultorias, publicidade, serviço de teleatendimento, subscrições e provisões;

Para a projeção de itens como gastos de atividade comercial, leitura de medidores e perdas de gás, adotou-se a

menor relação OPEX/cliente observada no quinquênio 2013-2017 a partir de 2018, com crescimento da base de

clientes nos anos subsequentes, considerando que tratam-se de custos associados ao número de clientes da

concessionária.



Projeção do OPEX CEG

Menor valor observado no 
quinquênio



A nova projeção do OPEX para o período 2018-2022 resultou em R$ 2,24 bilhões, o que representa uma

redução de R$ 162 MM em relação a projeção de OPEX da UFF (R$ 2,40 bilhões);

Considerando essa redução no fluxo de caixa, a recomposição tarifária da CEG para o próximo quinquênio é de -

1,77%.

Projeção do OPEX CEG



Custo de Capital CEG e CEG Rio

CUSTO DE CAPITAL: o regime de price-cap válido para a CEG e CEG Rio tem como premissa um retorno razoável

sobre o capital investido relacionado ao risco dessas atividades.

O método mais usual é o WACC/CAPM, tanto no uso financeiro como regulatório.

Partindo-se da premissa de que a operação e expansão das redes se financiam tanto com capital próprio como de

terceiros (endividamento), a maioria das agências reguladoras utiliza o custo médio ponderado do capital (Weighted

Average Cost Of Capital - WACC).

Essa metodologia adiciona ao custo de capital do investidor (capital próprio), o custo marginal de

endividamento, ponderado pela participação de cada componente no capital total.endividamento, ponderado pela participação de cada componente no capital total.

Para o custo do capital próprio (Retorno requerido pelos acionistas), o método CAPM (Capital Asset Pricing Model)

é de maior aceitação.

Permite comparar empresas que pertencem à mesma indústria e desempenham atividades em condições de risco

similar. No modelo estima-se a taxa de retorno como uma taxa livre de risco para o país ou região onde a empresa

desenvolve a sua atividade, mais o produto do risco sistemático das atividades de distribuição de gás canalizado e o

prêmio pelo risco de mercado. Este risco corresponde à diferença entre a rentabilidade de uma carteira diversificada

e a taxa livre de risco.



Custo de Capital CEG e CEG Rio

A combinação do WACC com o CAPM tornou-se escolha preferida por várias agências reguladoras do mundo: Grã-

Bretanha (OFGEM), Austrália (AER), Brasil (ANEEL), Colômbia (CREG).

A atual regulação no estado do Rio de janeiro não prevê o cálculo do custo de capital completo, via WACC. Esse

fato causa distorções na aplicação mais correta do conceito de custo de capital, e consequentemente, da

remuneração dos investimentos da concessionária.

A analise do cálculo efetuado pela UFF no Relatório 4, verificou que no caso da variável Risco País – Brasil, foi

utilizada uma “janela” de 15 anos.

Apesar da utilização de dados passados, o que se está fazendo de fato é projetando uma remuneração para oApesar da utilização de dados passados, o que se está fazendo de fato é projetando uma remuneração para o

futuro. Em que pese o cálculo por mediana, a janela de 15 anos engloba um período de grande incerteza e

volatilidade na econômica brasileira que podemos verificar no gráfico que consta do relatório da UFF, página 97, no

ano de 2002 e 2003

Em que pese as incertezas do atual processo eleitoral, não se espera nada parecido com que aconteceu há 15 anos

quanto às expectativas que se refletem no risco Brasil.

Como a própria UFF admite “ao utilizar dados históricos, o regulador deve ser prudente com os prazos

escolhidos, de forma a não cometer o erro de projetar para o futuro distorções do passado

Dessa forma, sugerimos que a janela utilizada seja de 10 anos, que abarca período de maior consolidação

macroeconômica e do risco país. Assim, a taxa de remuneração passa para 8,08%.



Custo de Capital CEG e CEG Rio

CEG UFF Thymos

CAPM (Real) 12,23% 9,42% 8,08%

CAPM (Nominal) 14,27% 11,41% 10,05%
a) Risk Free 5,12% 5,12% 5,12%
b) Inflação Americana 1,82% 1,82% 1,82%
c) Prêmio de Mercado 6,94% 6,94% 6,94%
d) Beta 0,737 0,537 0,3859

Beta Desalavancado 0,537 0,537 0,3859

Risco Regulatório 0,2Risco Regulatório 0,2

e) Risco País 4,04% 2,56% 2,25%

Premissas

a) CEG /UFF/ Thymos: Média de 30 anos do Ten - Year Treasury Constant Maturity (Dez/2016 - Jan/1987);
b) Inflação média americana no período de 10 anos (Dez/2007 - Dez/2016);
c) Metodologia da Duff & Phelps 2017 Valuation Handbook – U.S. Guide to Cost of Capital, que estima o prêmio de risco de 
mercado a partir do índice S&P500. Utilização do “USTB10”;
d) CEG: Lista de empresas Orbis refinada, no prazo de 5 anos (2012 - 2016). Exclusão de empresas que atuam com atividades 
secundárias de distribuição e transmissão de gás. Em seguida, os betas foram desalavancados pela estrutura de capital das 
empresas. A média dos betas desalavancados das 23 empresas foi calculada em 0,537;
Inclusão de 0,20 como beta regulatório, justificando o risco setorial. 
Thymos: Levantamento do beta desalavancado de empresas do setor de Gás do mercado americano no sistema Bloomberg (2006 a 
2016). Para o cálculo do beta setorial, foi feita uma média ponderada pelo marketcap das respectivas empresas. Não foi 
contemplado risco regulatório devido a já aplicação do risco pais, esta em linha com NT's nº 95/11, nº 180/2014, e nº 22/2015.
e) CEG: EMBI + Brasil - 21 anos (Dez/2016 - Dez/1995)
UFF: EMBI + Brasil - 15 anos (Dez/2016 - Dez/2001)
Thymos: EMBI + Brasil - 10 anos (Dez/2016 - Dez/2006) próximo ao benchmark MG SEDE/SPME Nº 01/2016.



Na sua análise sobre a projeção de investimentos, a UFF faz recomendações, com redução do montante destinado

a futuros investimentos na tarifa. Essas recomendações foram:

Exclusão do investimento no projeto AMBEV, no valor de R$ 10,5 milhões, por considerar que não

comprovação de sua viabilidade;

Também há exclusão do projeto Biometano, no valor de R$ 30,3 milhões, também por dúvidas quanto à sua

viabilidade;

Projeção do CAPEX CEG

viabilidade;

Na parte de investimentos fixos, retira da projeção R$ 20,3 milhões, referente ao item Outros Investimentos

do segmentos fixos, além da manutenção dos valores médios do ultimo quinquênio para projetar para o

período 2018-2022 no item Instalações Auxiliares de Rede.

Quanto ao item investimentos variáveis, a UFF identificou que existe um significativo crescimento dos custos

por cliente referente a novas redes de Média e Baixa Pressão e Novos Ramais, reduzindo então o custo

unitário ao último quinquênio.



Identificamos também que houve um grande acréscimo em Renovação de Redes, referente ao item investimento

fixo, também por conta de utilização na projeção de um custo unitário 50% maior que no período anterior.

Utilizamos o mesmo método, de se projetar a quantidade e para projetar seu custo, utilizar o custo unitário

anterior, e com isso, reduzindo em mais R$ 88 milhões. Obteve-se uma redução adicional de 8,1% sobre o total da

UFF.

Assim, a nova projeção está assim demonstrada:

Projeção do CAPEX CEG

UFF 2018 2019 2020 2021 2022 2018-2022

Singulares 31,2 20,5 13,6 5,4 4,3 75,1

Fixos 97,3 106,5 103,1 100,5 99,8 507,2

Variáveis 85,5 80,9 81,5 82,4 87,3 417,6

Total 214,0 207,9 198,2 188,3 191,4 999,8

Var.Thymos/

UFF
-6,1 -8,1 -8,5

-

8,9

-

8,9
-8,1



Proposta Índice de Reposicionamento Tarifário 
CEG 

Valores em R$ MM (moeda dez/16) taxa de remuneração = 8,08%

2018 2019 2020 2021 2022 VP

I = 0,66 * margem não reposicionada 693,07 682,41 677,83 675,38 684,59 2.721,49

II = 0,66 * custos e despesas operacionais 280,31 291,84 299,44 302,41 305,67 1.175,25

III = 0,66 * receitas correlatas 16,11 16,29 16,54 16,83 17,12 65,89

IV = 0,34 * depreciação 59,28 61,43 63,55 64,77 66,10 250,06

V = 0,34 * juros s/ capital próprio 34,22 38,44 42,97 42,97 42,97 159,23V = 0,34 * juros s/ capital próprio 34,22 38,44 42,97 42,97 42,97 159,23

VI = investimentos 214,03 207,81 198,20 188,30 191,47 800,74

VII = compensação de retroatividade 25,18

VIII = gastos processos regulatórios 3,65

IX = base inicial 3384,35

X = base final 0 0 0 0 3584,16 2.430,30

XI = compensação dos investimentos não realizados 124,72

m = receita requerida/margens não reposicionadas

m = [IX + VP(II) - VP (III) - VP (IV) - VP(V) + VP(VI) - VII 

+ VIII - VP(X) - XI] / VP(I)

m = 0,8483

-15,17%



É nosso entendimento a necessidade de aprimorar os instrumentos regulatórios da Agência, no sentido de

melhorar a regulação da distribuição do gás natural, tais como:

A consideração da conta gráfica;

O uso do WACC para remuneração do capital investido em serviço;

A efetiva fiscalização dos investimentos no ciclo tarifário, de forma a se formatar da melhor maneira a

BRR, e eliminar possibilidade de sub-investimentos;

Considerações 
Gerais

BRR, e eliminar possibilidade de sub-investimentos;

Aprimorar a regulação dos investimentos em GNC, com a adoção de limitadores de custos e de tempo da

operação das instalações e, comprovação da viabilidade econômica;

Melhorar a análise dos contratos de compra de suprimento de gás natural para distribuição;

Atuar no sentido de se ampliar as fontes de fornecimento de gás natural.



Segunda Parte
Contribuições 

CEG RIOCEG RIO



Pelo Relatório 4 UFF os custos operacionais devem acompanhar o crescimento da base de clientes da

concessionária, porem alguns itens apresentam crescimento desproporcional e injustificado.

A UFF recomenda considerar uma projeção ajustada de custos atrelada ao crescimento esperado da base de

clientes da CEG Rio, corrigido pelo IGP-M, e propõe anular gastos decorrentes da especificidade do controle

acionário estrangeiro da empresa.

A análise das projeções de custos operacionais de 2018-2022, propõe considerar a menor relação OPEX/cliente

Projeção do OPEX CEG Rio

A análise das projeções de custos operacionais de 2018-2022, propõe considerar a menor relação OPEX/cliente

observada no quinquênio 2013-2017 para:

consultorias, publicidade, serviço de teleatendimento, subscrições e provisões;

Para a projeção de itens como gastos de atividade comercial, leitura de medidores e perdas de gás, adotou-se a

menor relação OPEX/cliente observada no quinquênio 2013-2017 a partir de 2018, com crescimento da base de

clientes nos anos subsequentes, considerando que tratam-se de custos associados ao número de clientes da

concessionária.



Projeção do OPEX CEG Rio

Menor valor observado no 
quinquênio



A nova projeção do OPEX - período 2018-2022, resultou em R$ 337 milhões, com redução de R$ 91 MM em relação a

projeção de OPEX da UFF (R$ 428 milhões);

Considerando essa redução no fluxo de caixa, a recomposição tarifária da CEG para o próximo quinquênio é de -20%.

Projeção do OPEX CEG Rio



Projeção Demanda Termelétrica

A projeção de demanda de gás natural da UFF é de 20% - uma diferença menor que a CEG, mas também

expressiva.

A análise revelou que a razão é motivada pela premissa utilizada pela UFF, que se baseou em estimativas mais

realistas em termos da situação hidrológica, e dos modelos de precificação de energia, que exigirão mais

despacho das unidades termelétricas, especificamente das localizadas no Rio de Janeiro. Como o segmento

termelétrico tem grande participação na demanda de gás das duas distribuidoras, a previsão de utilização das

térmicas é de grande importância para projeção de demanda das concessionárias.

A premissa da UFF é a mais correta, considerando as atuais condições de hidrologia. Nossos estudos indicam a

necessidade de manutenção do atual despacho de usinas térmicas pelo menos até 2020.

As usinas continuarão sendo utilizadas em larga escala, diferentemente das projeções das concessionárias.



As baixas chuvas afetam principalmente os submercados SE/CO e NE.

N e S possuem valores mais próximos a MLT, apesar da média anual também estar abaixo de 100%.

Devido à baixa vazão, os despachos térmicos devem continuar por pelo menos 3 meses.

Caso não haja aumento de chuvas expressiva, o ano de 2019 deve continuar com alto índice de despacho

térmico.

Despacho Térmicas - Energia Natural Afluente

Energia Natural Afluente
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Com a baixa vazão, os reservatórios estão vazios.

O CMSE planeja Gerar Fora da Ordem de Mérito (GFOM) para algumas térmicas para proteger os reservatórios.

Devido a projeção de piora em relação ao ano passado, a CMSE antecipou o GFOM em 2 meses

CPAMP estuda acrescentar no programa limites mínimos de reservatório – aumento do PLD

Despacho Térmicas - Energia Armazenada

Energia Armazenada
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Considerando que o Relatório 4 UFF recomenda revisão extraordinária em caso de se verificarem variações na

demanda das concessionárias, ressaltamos:

No modelo de regulação praticado no RJ - price-cap, o risco de mercado ou demanda, está associado a

concessionária.

Propicia que a concessionária se aproprie do crescimento de mercado não previsto na revisão

tarifária, auferindo receita maior que a inicialmente prevista, ou de eventuais ganhos extras de eficiência.

Demanda – Risco da Concessionária

tarifária, auferindo receita maior que a inicialmente prevista, ou de eventuais ganhos extras de eficiência.

Mas também pode vir a perder, caso o desempenho da demanda seja menor.

Como a projeção de mercado foi baseada na realidade do período da revisão tarifária, a Agência deveria

estabelecer critérios prévios, após consulta e audiência pública, em que a concessionária poderia ter direito

a reivindicar eventuais compensações por variações significativas da demanda, valendo também para a

situação oposta.

Sugerimos a elaboração e abertura de audiência para discussão do tema.



Custo de Capital CEG e CEG Rio

CUSTO DE CAPITAL: o regime de price-cap válido para a CEG e CEG Rio tem como premissa um retorno razoável

sobre o capital investido relacionado ao risco dessas atividades.

O método mais usual é o WACC/CAPM, tanto no uso financeiro como regulatório.

Partindo-se da premissa de que a operação e expansão das redes se financiam tanto com capital próprio como de

terceiros (endividamento), a maioria das agências reguladoras utiliza o custo médio ponderado do capital (Weighted

Average Cost Of Capital - WACC).

Essa metodologia adiciona ao custo de capital do investidor (capital próprio), o custo marginal de

endividamento, ponderado pela participação de cada componente no capital total.endividamento, ponderado pela participação de cada componente no capital total.

Para o custo do capital próprio (Retorno requerido pelos acionistas), o método CAPM (Capital Asset Pricing Model)

é de maior aceitação.

Permite comparar empresas que pertencem à mesma indústria e desempenham atividades em condições de risco

similar. No modelo estima-se a taxa de retorno como uma taxa livre de risco para o país ou região onde a empresa

desenvolve a sua atividade, mais o produto do risco sistemático das atividades de distribuição de gás canalizado e o

prêmio pelo risco de mercado. Este risco corresponde à diferença entre a rentabilidade de uma carteira diversificada

e a taxa livre de risco.



Custo de Capital CEG e CEG Rio

A combinação do WACC com o CAPM tornou-se escolha preferida por várias agências reguladoras do mundo: Grã-

Bretanha (OFGEM), Austrália (AER), Brasil (ANEEL), Colômbia (CREG).

A atual regulação no estado do Rio de janeiro não prevê o cálculo do custo de capital completo, via WACC. Esse

fato causa distorções na aplicação mais correta do conceito de custo de capital, e consequentemente, da

remuneração dos investimentos da concessionária.

A analise do cálculo efetuado pela UFF no Relatório 4, verificou que no caso da variável Risco País – Brasil, foi

utilizada uma “janela” de 15 anos.

Apesar da utilização de dados passados, o que se está fazendo de fato é projetando uma remuneração para oApesar da utilização de dados passados, o que se está fazendo de fato é projetando uma remuneração para o

futuro. Em que pese o cálculo por mediana, a janela de 15 anos engloba um período de grande incerteza e

volatilidade na econômica brasileira que podemos verificar no gráfico que consta do relatório da UFF, página 97, no

ano de 2002 e 2003

Em que pese as incertezas do atual processo eleitoral, não se espera nada parecido com que aconteceu há 15 anos

quanto às expectativas que se refletem no risco Brasil.

Como a própria UFF admite “ao utilizar dados históricos, o regulador deve ser prudente com os prazos

escolhidos, de forma a não cometer o erro de projetar para o futuro distorções do passado

Dessa forma, sugerimos que a janela utilizada seja de 10 anos, que abarca período de maior consolidação

macroeconômica e do risco país. Assim, a taxa de remuneração passa para 8,08%.



Custo de Capital CEG e CEG Rio

CEG UFF Thymos

CAPM (Real) 12,23% 9,42% 8,08%

CAPM (Nominal) 14,27% 11,41% 10,05%
a) Risk Free 5,12% 5,12% 5,12%
b) Inflação Americana 1,82% 1,82% 1,82%
c) Prêmio de Mercado 6,94% 6,94% 6,94%
d) Beta 0,737 0,537 0,3859

Beta Desalavancado 0,537 0,537 0,3859

Risco Regulatório 0,2Risco Regulatório 0,2

e) Risco País 4,04% 2,56% 2,25%

Premissas

a) CEG /UFF/ Thymos: Média de 30 anos do Ten - Year Treasury Constant Maturity (Dez/2016 - Jan/1987);
b) Inflação média americana no período de 10 anos (Dez/2007 - Dez/2016);

c) Metodologia da Duff & Phelps 2017 Valuation Handbook – U.S. Guide to Cost of Capital, que estima o prêmio de risco de 
mercado a partir do índice S&P500. Utilização do “USTB10”;
d) CEG: Lista de empresas Orbis refinada, no prazo de 5 anos (2012 - 2016). Exclusão de empresas que atuam com atividades 
secundárias de distribuição e transmissão de gás. Em seguida, os betas foram desalavancados pela estrutura de capital das 
empresas. A média dos betas desalavancados das 23 empresas foi calculada em 0,537;
Inclusão de 0,20 como beta regulatório, justificando o risco setorial. 
Thymos: Levantamento do beta desalavancado de empresas do setor de Gás do mercado americano no sistema Bloomberg (2006 a 
2016). Para o cálculo do beta setorial, foi feita uma média ponderada pelo marketcap das respectivas empresas. Não foi 
contemplado risco regulatório devido a já aplicação do risco pais, esta em linha com NT's nº 95/11, nº 180/2014, e nº 22/2015.
e) CEG: EMBI + Brasil - 21 anos (Dez/2016 - Dez/1995)
UFF: EMBI + Brasil - 15 anos (Dez/2016 - Dez/2001)
Thymos: EMBI + Brasil - 10 anos (Dez/2016 - Dez/2006) próximo ao benchmark MG SEDE/SPME Nº 01/2016.



Na CEG Rio encontramos as mesmas questões relativas à superestimação do investimento, e não se consegue

efetivar esse montante no ciclo tarifário;

A nova projeção do CAPEX da CEG Rio para 2018-2022 resultou em R$ 332 milhões. A UFF aponta que apesar de

maior do que o efetivamente realizado, cerca de 12%, apresenta uma significativa redução em relação ao projetado

no ciclo anterior, de 55%;

A UFF identificou vários itens que recomenda retirar da projeção de investimentos no ciclo tarifário:

Retirada de R$ 6,8 milhões, referente ao projeto Biometano.

Manutenção do custo médio referente a Instalações de Rede e Novas Redes de Média e Baixa Pressão.

Projeção do CAPEX CEG Rio

A UFF também mantém o custo médio do ciclo anterior para projetar os investimentos em Novas Redes de

Média e Baixa Pressão;

Identificamos um grande crescimento no custo unitário das ERM – Estações de Redução e Medições. No ciclo

2013-2017, o custo unitário estava em R$ 188,9 mil. O realizado foi de R$ 523 mil, e o projetado em R$ 612,7

mil. Depois a UFF desmembrou essa rubrica em investimentos fixos e variáveis, e incorporando à construção de

instalações GNC – Gás Natural Comprimido. Assim, apesar de a propria UFF ter identificado o crescimento do

custo variável, não foi possível identificar onde entram esses investimentos e o seus valores por ano.

Seria importante que a UFF/Agenersa pudessem esclarecer essa questão. Dessa forma, mantemos o atual valor

proposto pela UFF para projeção de investimentos.



Com isso, a diferença entre o projetado pela concessionária e o recomendado pela UFF é de 19%, o que irá

impactar o resultado final do reposicionamento tarifário;

A nova projeção do CAPEX efetuada pela CEG Rio para o período 2018-2022 resultou em R$ 332 milhões. A UFF

aponta que apesar de maior do que o efetivamente realizado, cerca de 12%, apresenta uma significativa redução

em relação ao projetado no ciclo anterior, de 55%;

Projeção do CAPEX CEG Rio



Proposta Índice de Reposicionamento Tarifário 
CEG Rio 

Valores em R$ MM (moeda dez/16) taxa de remuneração = 8,08%

2018 2019 2020 2021 2022 VP

I = 0,66 * margem não reposicionada 174,87 168,28 164,60 165,19 170,31 672,77

II = 0,66 * custos e despesas operacionais 41,79 42,87 44,72 46,00 47,42 176,66

III = 0,66 * receitas correlatas 0,66 0,71 0,75 0,79 0,84 2,96

IV = 0,34 * depreciação 14,89 15,71 16,27 16,82 17,40 64,24

V = 0,34 * juros s/ capital próprio 9,49 10,72 12,11 12,11 12,11 44,64

VI = investimentos 50,53 54,46 57,37 53,20 53,32 213,96VI = investimentos 50,53 54,46 57,37 53,20 53,32 213,96

VII = compensação de retroatividade 3,75

VIII = gastos processos regulatórios 0,30

IX = base inicial 668,57

X = base final 0 0 0 0 760,42 515,62

XI = compensação dos investimentos não realizados 97,57

m = receita requerida/margens não reposicionadas

m = [IX + VP(II) - VP (III) - VP (IV) - VP(V) + VP(VI) - VII 

+ VIII - VP(X) - XI] / VP(I)

m = 0,4916

-50,84%



Entendimento ser necessário o aprimoramento dos instrumentos regulatórios da Agência, no sentido de

melhorar a regulação da distribuição do gás natural, tais como:

A consideração da conta gráfica;

O uso do WACC para remuneração do capital investido em serviço;

A efetiva fiscalização dos investimentos no ciclo tarifário, de forma a se formatar da melhor maneira a

BRR, e eliminar possibilidade de sub-investimentos;

Considerações Gerais

Aprimorar a regulação dos investimentos em GNC, com a adoção de limitadores de custos e de tempo da

operação das instalações e, comprovação da viabilidade econômica;

Melhorar a análise dos contratos de compra de suprimento de gás natural para distribuição;

Atuar no sentido de se ampliar as fontes de fornecimento de gás natural.




