
uma déca-
da de abertura, o segmento de óleo e gás ain-
da tira o sono de seus executivos. Nos últi-
mos quatro anos, a procura por gás natural
cresceu 12% ao ano -já é o terceiro combus-
tível mais usado na indústria - e o Brasil
passou a ter a segunda maior frota de
veículos convertidos para o gás natural
veicular do mundo, perdendo para a Ar-
gentina. Isso elevou a dependência ex-
terna de 45% para 53%, entre 2001 e
2006, sendo que a instável vizinha Bolívia é
responsável por metade dos quase 50 mi-
lhões de metros cúbicos consumidos diaria-
mente no Brasil. Esses dados acendem um
sinal amarelo na indústria e analistas aler-
tam para a urgência em se regular o setor,
expandir a produção e
investir nas redes de
transporte. O deputa-
do Arnaldo Jardim
(PPS/SP), membro da
Comissão Especial que
trabalha na Lei do Gás,
diz que é possível
atrair investimentos
privados para a logísti-
ca. "É só olhar as con-
cessionárias de gás ca-
nalizado em São Paulo.
A rede de gasodutos

de distribuição cresceu 160% entre 2001 e
2006", diz o deputado.

É aqui que entra a vencedora de AS ME-
LHORES DA DINHEIRO no setor de
Óleo e Gás: a Companhia de Gás de São Pau-
lo (Comgás), a maior distribuidora de gás
natural do País, que tem investido pesado na
sua área de concessão. "Em nenhum mo-
mento a companhia deixou de investir. So-
mente no ano passado foram mais de R$ 400
milhões", diz o presidente da companhia, o
argentino Luis Domenech. Mas para isso foi
preciso muito jogo de cintura, principalmen-
te para driblar a decisão da Bolívia de redu-
zir as exportações para a empresa. A Com-
gás vende diariamente uma média de 13 mi-
lhões de metros cúbicos e 75% desse volume



vem do país vizinho. Apesar disso, em
2006, a empresa registrou crescimento
de 9,7% no volume de gás natural dis-
tribuído, na comparação com 2005. Fo-
ram 4,76 bilhões de metros cúbicos ven-
didos. Com isso a receita líquida subiu
18,3% e o lucro líquido, 33,39% em rela-
cão ao ano passado. Ao mesmo tempo,
os gastos operacionais da Comgás
caíram 1,61% e a empresa conse-
guiu financiamento de longo prazo
do BNDES de R$ 940 milhões, o que
enquadra a empresa em um perfil de
endividamento saudável, com custo
abaixo de 100% do GDI. "O bom resul-
tado em 2006 é fruto do crescimento do
volume, associado a um melhor mix de
vendas e ao forte controle de despesas
operacionais", diz o diretor de Finanças
e Relações com Investidores da Com-
gás, Roberto Lage. "O crescimento
também está atrelado à expansão da
nossa rede", completa Domenech.

A área de concessão da Comgás com-
preende 25% do PIB nacional. Dos mais
de 540 mil clientes, 97% são do segmen-
to residencial. Mesmo assim, em 2006 a

empresa iniciou um plano
de expansão focado no
consumidor doméstico e
entregou a área de TI
para a Edinfor, que ficou
responsável pela out-
sourcing de infra-estru-
tura e gerenciamento das
aplicações. Foi a forma
encontrada para dar su-
porte a essa crescente
base de clientes fragmen-
tada. A indústria, por sua
vez, foi responsável por
80% de todo o gás vendi-
do pela empresa, que au-
mentou 12,5% em 2006.

O segundo grande filão
da companhia, o segmen-
to automotivo, também
deu bons frutos. De ja-
neiro a dezembro os postos de gás natu-
ral veicular (GNV), localizados dentro
da área de concessão da Comgás, distri-
buíram 535 milhões de metros cúbicos
de gás natural e o número de postos
passou de 317 para 369. Desde que os

DOMENECH, DA
COMGÁS:

investimento de
R$ 400 milhões para
atender à demanda

novos controladores, o
Grupo BG e a Shell, as-
sumiram o controle acio-
nário da Comgás, em
maio de 1999, já foram
investidos mais de R$
2 bilhões para amplia-
ção e modernização
das redes de distribui-
ção de gás, que so-
mam, hoje, cinco mil
quilômetros. O volume
de vendas da companhia
quadruplicou e as cida-
des atendidas passaram
de 17 para 64. "As pers-
pectivas de crescimento
para a indústria do gás
natural no Brasil são
bastante positivas", diz
Domenech.

Mais expressivo fica o resultado da
Comgás quando se olha para a segunda
posição no ranking da DINHEIRO. Lá
está a Petrobras, maior empresa do
Brasil, com seus números avassalado-
res - ela atingiu lucro de R$ 25,9 bi-
lhões e investimentos de R$ 33 bilhões.
A Copagaz ficou com a terceira posição.
A companhia engarrafa, distribui e
transporta cerca de 40 mil toneladas
por mês de Gás Liqüefeito de Petróleo
(GLP) para 19 Estados brasileiros e
DF. "Meu forte é a responsabilidade so-
cial. Temos inúmeros programas. Da-
mos 70% de bolsas de estudo para os
funcionários e oferecemos cursos de in-
formática gratuitos para a sociedade
em cinco escolas que construímos", diz
o presidente da Copagaz, Ueze Zahran.
"E isso que me faz dormir melhor." H


