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São apresentados aspectos metodológicos de estudo de «ercado,
realizado na área geográfica coberta pela rede íe distribuição de gás de
nafta c que deverá ser convertida para gás natural através de u»
programa de 2 anos de duração.
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T h i s — papjsr- present s "' met hodolcoi cr.l aspects et ixsricet " studs»
dcveiopea at the geoar «KÍ> í uai círta served l>» «;;•=,». *i;s :..:'»cri of n?.pht?.
gas, wich will be converted to natural s»s in s two years conversion
progr am.>' •" J. -; - ; - -.-". • -

1 - INTRODUÇÃO

0 estudo de mercado cuja metodologia é a<?u i discutida, far parte de
um amplo programa da COMPANHIA DE GA"S DE S&O PAULO - COMGAS que visa
transformar a sua rede de distribuição de gás de nafta para 3ás natural.
Como em todos os estudos desta natureza, a análise do mercado tew por
objetivo gerar ou organizar informações para «.ubsid iâr as decisões de
natureza técnica e empresarial, no caso ligadas ^a alternativas técnicas
de conversão da rede de distribuição existente, bem como « definição de
us* plano diretor da empresa no que diz respeito à ampliação desta mesna
retíe, tanto ei» extensão na busca de novas áreas a servir, como no
aumento da capacidade de distribuição e«» áreas já servidas.

Pelo fato de basear-se em uma rede já existente, a área abrangida
•_!«. ..iiuJo d; terc'd- r!."i rs? • t-sys-ír *> s(rev r «nnriíf ir ̂ rir influencia
desta mesma rede. Pela mesma razão adotou-se C C M O cr teV.io de distinção
dos grandes consumidores potenciais (ligados ou não a rede), um valor
relativamente baixo de consumo (33 Gcal/mês) se comparado aos adotados
em estudos semelhantes.

Na área de estudo, focai izou-se ar, segmentos residencial,
comercial/serviços c industrial, com o objetivo de identificar e
quantificar as demandas potenciais, atual e futura, seguiua da
quantificação da parcela captável fiesta demanda, dentro de condições
definidas em comum acordo com a
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2 - DIVXSRO DA AREA DE ESTUDO EM ZONAS DE USO E OCUPAÇÃO HOMOGÊNEAS

DadcKi as objetivos propostos ao tstudo de mercado, optou-se por

dividir a área de estudo E M microzonas de aso e ocupação homogíneas.

Esta divisão permite que as demandas de g«s natural, identificadas en>

cart* tu ter ozona, sejam manipuladas de modo a fornecer as demandas em

divisões territoriais diferentes, usando-se conio parâmetro a área

geográfica.

As ronas homogêneas foram definidas a partir de e::tenea análise do

usa e ocupação do iolo urbano na Região Metropolitana de São Paulo. 0

por.to iie partas, para esta análise foi o trabalho ei abo-ad a Pela EMPLASA

- Empresa Metropolitana de Planejamento S/A. ligada b Secretaria de

Transportes, Habitação e Desenvolvimento Urbano, que analisou as

populações residentes, as ta.-;as de ocupação e os respectivo?, índices de

saturação oar* horfronte de longo prazo. Estes dados da ErtPLASA foram

cruzados cei» o roneamento legal do município e complementados por

observações de campo. Ao final obteve-sc um total de P.A3 zonas

hcmo3£neas dentro de uma área de estudo, que dividem-se por oito tipos

de uso descritas na Tabela í, a seguir:

TABELA 1 - TIPIFICAÇÃO DOS USOS NAS ZONAS HOMOGÊNEAS DA rtREA D£ ESTUDO

TIPO

RS

R4

R3

DESCRIÇÃO

Estritamente residencial não verticalirado

RI

0

C

I

Estritamente residencial com ba»;:o índice di-

vert i cali nação

E s t r i t a m e n t e r e s i d e n c i a l m m o i t o í adi te àe
v e r t i c a l i

Predominantemente residencial cow usos não
residenciais em bai::a escala

Predominantemente residencial com usos nao
residenciais em média escala

Usos residencialf comercial e industrial sem
predom inâncí a

Predominantemente comercial

Predominantemente industrial

Ponte» C0PLA5A, 1991.
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3 - GUANTIFICACaO 00 NUMERO DE CONSUMIDORES

3.1 - 'JUANTIFICACRO DE CONSUMIDORES RESIDENCIAIS POR ZONA HOMOGCNCA

Aprfs a definição das nonas homogêneas obteve-st a quantificação «io

n>iotero de potenciais consumidores residenciais nelas existentes através

de duas fontes. A primeira, utilizada como fonte-base, foi a contagem do

IBGE do n'inero de unidades habitacionais por setor ccnsitáVio. Estes

setores censitários são em maior míinero que as zonas homogêneas e

compreendem, via de regra, quadras fechadas, usados cosa toma para o

trabalho dos recenseádores. Os valores fornecidos pela contagem IBGE

foram confrontados aos valorei fornecidos pelo cadastro PROGArt

Processamento de Dados do Município de São Paulo, aceitando-se o limite

de 5% para as diferenças referentes a defasageni do cadastro pela

eliminação de registros de unidades habitacionais já desativadas O>J,

ainda, na inclusão de registros de unidades habitacionais já licenciadas

(habite-se) mas não ocupadas.

3.2 - QUANTIFICAÇÃO DOS PEQUENOS ESTABELECIMENTOS CE COMÉRCIO E SERVIÇOS

POR ZONA HOMOGÊNEA

0 n>imero de potenciais consumidores de comeVcio e serviços foi

quantificado, por zena homog&nea, através do cadastro PRODAM que fornece

o n'Intero de edificações cadastradas para usos do comércio e serviços,

por quadra do município.

Este cadastro não F>ereiitp identificar a atividade existente na

edificação, por estar voltado V coleta de tributos municipais, onde a

atividade nso é um ft et» a discriminar. Esta Imntatau fui super «da com

o uso do cadastro de consumidores da concessionária de eletricidade

(ELETROPAULO) que permite conhecer o mímero de consumidores do comercio

e serviços por atividade especifica, bem como seus consumos médios de

eletricidade, por unidades territoriais do Município conhecidas por

distritos e subdistrftos. As atividades classificadas pela ELETROPAULO

corrfcsponde» àquelas codificadas pelo IBGE que, por sua vez,

corresponde» c» codificação de atividades empresariais internacionalmente

conhecida pela sigla SIU.

3.3 - ÔUANTIFICACAO DAS PEQUENAS INDUSTRIAS POR ZONA HOMOCCNEA

ft scuelhanca dos procedimentos adotados com os pequenos

estabelecimentos de comercio e serviços, o mimero de estabelecimentos

industriais por zona homogênea foi obtido do cadastre FHOOfín, que nio

fornece a atividade específica existente no estabelecimento cadastrado.
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O cadastro de consum • dores indtj^tr iais tia LLL1 tfOHAUL'J, por s^a vez,

permite a identificação dos estabelecimentos: rs^ão social, endereço de

consumo, atividade e consumo médio de eletricidade. Através deste

cadastro foi possível caracterirar os subdit ritos do municTpio através

do mimero de indústrias e do consumo médio de eletricidade por

atividade. As atividades industriais codificadas no cadastro ELETROPAULO

correspondem também bs usadas pelo IBGE e tem origem no sistema

internacional SIU.

Os núoieros de estabelecimentos industriais por zona homogênea,

uütidur» üo cadastro PRODAM, foram campat • b i 1 i nados >s caract er > zaç^o

dessas mesmas industrias - atividades e consumos médios de eletricidade

- fornecidos pelo Cadastro ELETROPAULO.

3.4 - QUANTIFICAÇÃO DOS GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS E DE

COMERCIO/SERVIÇOS

A exemplo de todos os estudos na área de gás, os grandes

consumidores potenciais dos segmentos industrial e de serviços foram

identificados individualmente, tendo sido localizados em plantas

i: li).000.

A necessidade de localizar estes grandes consumidores punt ualniente

decorre do fato de, numa rede de gás, sua demanda horária pode

interferir criticamente nas condições de operação da rede. Este cuidado

é tão mais necessário por tratar-se da conversão de uma rede já

existente, onde a análise da influência da carga c" vital porque trata-se

ae aproveitar o • A K I M O , por raiSes econbtoiaiu, i* fiüic já £;:istente

embora adaptada ou recondicionada.

A fonte para a localização dos grandes consumidores potenciais do

segmento industrial foi feito a partir do cadastro dos consumidores

industriais de; eletricidade, adotando-se como critíírio que todos os

consumos maiores flue 100.0Ô0 KWh indicavam potenciais de grandes

consum i dores.

Os grandes; consumidores de serviços foram identificados em seis

grupos de atividades: hot<*ií., motéis, hospitais, shopping centers e

hipermercados, clubes e um 'íltimo grupo que inclui grandes sedes de

empresas e lavanderias industriais.

As fontes parãv\ÊStc segmento forai» as listagens fornecidas por

sindicados e associações setoriais, catálogo telefônico e revista»

especializadas. f
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4 - ÚUANTIFICAC30 I'O CONSUMO POTENCIAL DE CAS NATURAL

4.1 - SEGMENTO RESIDENCIAL

O segmento residencial teve seu consumo potencial atual quantificado
COMO primeira aproximação, a cada zona homogênea, através de con SUMOS
médios verificados na rede de distribuicio da COMGAS. 0 «odeio de
projeção c captação contemplará a estrutura potencial de consumo
residencial para diferentes cenários*.

A estrutura atual aproximada do consumo residencial de tis
canalizado apresenta-se com-

- "3?A - consumo para fins de coecao e aquecimento de água

- ~ 1" - consumo de gás em secadores c outros usos

- "79% - Apenas consumo de gás para coecão

Cs consumos médios verificados, nestas condições s*o #,9 o3/d para
cocçSo e 2,ô m3/c quando ocorre cocçSo c aquecimento de igu» cm
aquecedores instantâneos. Dado o baixo consumo médio por 'consumidor
residencial verificado entre os atuais consumidores da CCMGAS c as
dificuldades cm estabelecer índices diferentes destes verificados, o
mercado no segmento residencial foi caracterizado pelo número aproximado
de consumidores existentes: 690 mil em toda área .de estudo que. se
considerados os usos atuais representam um consuno potencial de 1.18

cs de m3/dia.

4.S - fEGUÊNAS E ME[iIAS INDÚSTRIAS

Paralelamente a quantificação do número de pequenas c médias
indústria», através do cadastro de eletricidade, a cada atividade foram
anftüiad«s at desandas potenciais de cncrscticcs co«!>u*tív*i*,
sutrstituívcís por gás natural, cm função do porte dos estabelecimentos
indicado pelo consumo de eletricidade. A> indústrias cadastradas cujo
consuMO médio de eletricidade é menor ou igual a 3.*d« KWh/mês nXo foram
consideradas, pelo fato de constituírem tipicamente «icro-indústrias que
dificilmente deslocararão o processo produtivo para o uso de git natural.

Ao mesmo tempo, considerou-sc como limite mixino o consumo médio de
iOO.CCO KWh/aês, desd» que acima deste valor encontram-se grandes
cCfm<«idQrct potencial*.
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As fontes usadas para a atribuição de consumos potenciais de gás
natural por Atividade industrial, em funeso ao porte ao consumo
elétrico, foram pesquisas de campo realizadas durante a década de 1980
por diferentes órgãost Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT,
Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico - FDTE, Instituto Hausí de
Tecnolosia - IHT, Centro d» Apoio a Pequena e Média Empresa - CEAE/3P.
Estas pesquisas de campo permite» caracterizar a relação entre consumos
mtfdios de eletricidade e combustíveis, válida a cada atividade dentro de
•j>a fai:-.a de valores que é tanto «ais definida quanto mars homogínea a
atividade CM termos de processos e produtos.

C resultado obtido por estes procedimentos, ç'i?nío V demanda da*
• nd'istrias de pequeno e médio portes em toda a área de estudo, é
expresso na Tabela 2, a seguir.

TABELA 2 - DEMANDA POTENCIAL DE GAS NATURAL DAS INDUSTRIAS DE PEQUENO E
MÉDIO PORTES NA AREA 0E ESTUDO, PARA 1999

PARÂMETROS

Ntímero de Estabeleci-
mentos

Consumo Potencial de
Cis Natural

Consumo Médio por
Est abe1ec i men t o

UNIDADE

' uni d.

m3/d.

•3/d.estab.

VALOR

1.852

94.804

51,19

Fontei COPLASA, 1991.

4.3 - PEAUENOS E MÉDIOS ESTABELECIMENTOS DO COMERCIO/SERVIÇOS

A demanda potencial de gás natural por estabelecimentos de pequeno

porte do comércio/serviços, por zona homogênea, resultou do uso das três

fontes. Eu primeiro lugar o cadastro PRODAM, que forneceu o rui mero de

cstabelec iaientos do segmento por zona homogênea. Em segundo lugar o

cadastro ELETROPAULO, que forneceu o número de estabelec i*e~tos -por

subdistrito, por ati/idade c seus respectivos consumos Médios de

eletricidade. £* terceiro lugar uma pesquisa de campo realizada entre

1987 c 1988 pela JW - Consultoria e pela CESP, que permitiu quantificar

os consumos médios potenciais de gás natural por estabelecimento» cm

função da atividade e do consumo médio de eletricidade.
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O resultado final deste procedimtri.to pode "::*r >;;:pr • *:>'..un i>el* T-*bv\-\

3, a se'Miir, onde r e s u m e — T E or> v^lorír*1; fnTintri.in-: r--.r • • ••rrr- •;»•

estudo-

TABELA 3 - DEMANDA POTENCIAL DE PEQUENOS ESTABELECIMENTO:?. I'O roilíTPf; 10

SERVIÇOS, IDENTIFICADA NA AREA DE ES JUDO PARA IV? O

PARÂMETROS

N'imero de E s t a b e l e c i -
mentos

Consumo P o t e n c i a l de
Gás N a t u r a l

Consumo He'd i o por
Cãtabelec intento

UNIDADE

i.i n i d .

i»3/d.

•

m3/d , . :s t ,*b .

VALOR

130.3*3

604.304

Fonte: COPl.ASA, 1991.

4.4 - GRANDES ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E DE COMERCIO/SERVIÇOS

Após a seleção das indústrias potencialmente con&'íBndora% cie

natural em grandes volume* <acima de 33 Gcal/mêe), as

identificadas foram anal isadas uma a unia, t>u.íc,*ntJo-rie eventuais

pesquisas de campo nelas realizadas pelos rut SIM o1;: òrgüior r\nt cr i ormtntc

usados no caso das pequenus e mrf d i as industrias. Como era previsto. es»

quase todas elas jíí havia sido realizado um levantamento interior, onde

estava identificado o uso «ia eletricidade e de comou-st i've i ã, por uso

final e por tipo de energt-ítico consumido.

UAÍÍ industrias cr.i que n5io fora» loca 1 i ra<3:i", prcqii i r.̂  - .'!>f.rrr«r*'=

naqueles drgâos, procedeu-se o contato para levantamento >.io cons o

atual de eletricidade e combustfveis por giz natural. Os valorei as «

obtidos foram confrontados aos consumos de eletricidade <lo cadastro

elétrico t: aos verificados cm industrias similares sobre as quais havia»

pesquisas de campo. As respostas cbtidas foram bastante expeditas, não

ocorrençLo casos de resistências «» comunicação tios dados de consumo.

Nos estabelecimentos de comercio r serviços, os consumos potenciais

por estabelecimento foram calculados com base em parâmetros por

atividade? mlmero de leitos, mímero de apartamentos, mimrro de

associados, rnimero de restaurantes (shopping centers), rnimero de

funcionários e produção média <lavanderias ) .
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Este* parSattroç fors» obtidos das prdpriõs fontes de dados.
citadas. o»t «inda de contates coa cs csta&eltc í

A demand» potencial de S Ã S K*t>iral »stes cttabcIcciBcntos foi
obtida pelo produto do* parâmetros por estabelecimento -cios C O A V I M S

específicos verificados pel» própria CCHGáS ca estabelecimentos do m*sa«
t ipo e porte.

As demandas obtidas nos grandes cstabclec i«cntou ca .«-..-Mitr ia c de
services é apresentada na Tabela 4. a

TA6CLA 4 - NUMERO DE ESTASELECIKEMTOS E DEtUVKDA POTENCIAL DE GÍS NATURAL
NOS GftANDcS ESTA8ELECihtf»T05 INDUSTRIAIS £ Dt CEãvICOS, ?AS«

SEGKENTO NUMERO DE ESTAS. OErtANCA PGTÍNCIAL «2/01A

Industrial 173 5O3.OJ3

Serviços 5ó9 2*e.l5l

TOTAL 742 821.784

Fonte: COPLASA, 1991.

5 - PROJEÇÃO OA DEMANDA POTENCIAL E DA CAPTAÇÃO

5.1 - PROJEÇÃO DA DEKANDA

A quantificação da demanda potencial p*r* os tre* segmentos do

mercado (residencial, comercial/serviços, industrial) foi o primeiro

passo na caracterização do mercado potencial para o «ás natural

existente na área de estudo. As demandas identificadas em 1999 foram

projetadas, através do uso de índices específicos, *\é o ano de 20*5.

0 sesmento residencial foi quantificado através do nimero de

domicílios existentes cm cada zona homo«cnca. Este n>Jmcro, a cada zona

nomo«enca, foi projetado até o ano de 299Z através do uso de dois

parftmctrosi aumento da população c nJmero de habitantes por domicílio.

Tanto a taxa de crescimento da população como o número de habitantes por

domicílios, sao diferenciados a caca zona «homogênea dependendo da

densidade atualmente existente (considera-se uma densidade de saturado

diferente para cada zona) c do nível de renda familiar verificado.



al fr"'itiaJa •.os» b**c na norte e n«> atividades C-ÍKC f f «c ss - -^

0« peque»-?* estabe lec inentos tivera» sua desanda projetada co«» base
* • dois períodos distintos: no período I ° ° * a 1TVS a desanda cresceria a
razão de 3,EZ a .a . , enquanto no per Todo 1993 a 2NS esta taxa Mudaria
para 4,£Z a.ã.

Eiias t£..:£& sÃs ta^tar.tc altss se ccsip&rsâas às ver : • :ciáis para &
ecanuaia nos últiaiot anos. Entretanto* corresponde» a tendência
verificada ta»béct recentemente na área de estudo, da terctarizacao da
econces!» acompanhada do awertto «ia participação, do% serviços de
aitatentavãcr aloia*cnti c serviços pessoa»*, na ceapesicao Co sc<)Mnto.

Para os jrandes estabelecimentos de correio c serviços por sua vrz
fora» projetadas as ta::as <iue reflete» indicadores setoriais. Assi», os
notpitais t<vcr»« sua demanda projetada i razÃâ dr 12 a .a . , cs het^is ^
r i : i o de 2X a .a . , os aot^is e clubes à ta::a de »,5I a .a . , os snoppinff
centers e hiocrmercadas <» ta::a de 22 a .a . , enquanto os serviços pessoais
c »rano«c* seits de eapresas/corporacões > ta::a de 4Z a.a.

Co» rcli íão à* taxas de crcsci»ento da dc»anda industrial de *<«
natural, é preciso considerar que a área de estudo caracteriza-se pela
participação descrcsccntc das atividades industriais c» seu interior. Os
principais fatores «uc concorrera» para isto pode» ser encontradas na
valoriracSo crescente do solo urbano, já que corresponde a área c» *uc a
»nt*r a-estrutura cncor.tr.-ss consol iá+£* t.Á ira&tantc t t w c , í-e» COMO H»%
sucessivas restrições V i«plantação e a»pliacão das atividades
industriais trazidas pelos zonca»entos sancionados por várias
lC9i*l»turas.

0 resultado prát ico'desta situação e" oue pode-se prever u» au»cnto

na de«anda tic «ás natural pelo sc«»ento industrial já e::istentc na área,

«penas pelo auacnto da produtividade e não pela aapliaçao das industrias

jí existentes ou i»plantac»o de novas industrias.

Por esta razão, optou-se por projetar u crescimento da drnanda de

*é% natural a ta;;« de í,i<»* * . a . r no período \?9Ç » 1995, seguida de u«a

t»;:a rfc lr6Z a.a. entre 1995 e 29*5. Estas ta:;»s, dentro das hipóteses

•dotadas seria» suficientes para recompor o nível de atividade

industrial no Município aos níveis vigentes c» 198*, por volt» do «no

2?tt.
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••> - P R O J L C M O DOS ÍNDICES Í.»E CAPTAÇÃO DO MERCADO POTENCIAL

O mercado potencial existente n« área de eçt-ido, apresentado
-ttravifs das <dem«ndas potenciais por segmento rios capítulos anteriores, <í
do ponto de vi st a da empresa distribuictora oe a.vr. caririli;aclo 'COMMA'S)
apenas o retrato mais despojado de universo de potenciais consumidores
existentes em parte da sua ires de concessão.

Em ioda;» ã& atividades empresar i a • <s, entre o mercado potencial e o

mercada efetivamente c apt five 1 existem diferentes fatGrce deperi-Jcntes c

independentes da aeao da empresa que exigem esforços ítrabalho c

capital) na conquista do potencial cliente.

Foi elaborado um modelo matemático para « projeção .íe índices de

onde, para cada zona homogênea, diversos fatcr.-s intervenientes

na captação sao quantificados a c&da ano de projeto.

Assim, foram elaboradas quinze nratri^e . uma para cada sno, *is ntodo

que o simples produto dos el>. .entos da mat'iz de demanda potencial aos

elementos correspondentes da matriz de capt:»:ão resultaram nas demandas

capt;<veiç> ano a ano e a cada zona homogênea. '

Os valores assim obtidos do mercado captavcl para
homogênea c a cada ano entre 1990 e 2005 fora- uti1izsdo» na

i

de fiar ülrztor cia convfr-."n ria rrr*.ç ;ic g^s de na'f? »»rr> "

da

cada ::ona

elaboração

7 - CONCLUSÕES FINAIS

A metodologia desenvolvida para o estalo cie mercado, cuja

característica é voltar-se exclusivamente: à Are. de influência da rede

já ewistente, gerou resultados que rstiío sendo usados' con» êxito na

elaborarão do Plano Diretor de conversão da redt de gái de nafta c,

subs id i ir i ament e, *u::i liará nas ações de makctin<j da empresa

distribuidora (COMGrtS) drntro da área estudada.


