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MSGÁS – UM PATRIMÔNIO SUL-MATO-GROSSENSE
A MSGÁS é um importante patrimônio da so-
ciedade sul-mato-grossense e recurso para o 
desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Está 
presente em setores importantes, como: hos-
pitais, térmicas, indústrias, postos de combus-
tíveis, comércio, residências, entre outros. Além 
de conferir uma participação ativa no fomento à 
indústria, comércio e no desenvolvimento social 
do Estado.

À medida que o Gás Natural se apresenta como 
alternativa energética mais sustentável e econô-
mica, atrai grandes empresas que contribuem 
para a expansão industrial de Mato Grosso do 
Sul, gera empregos, incrementa a economia, a  
arrecadação do Estado (ICMS) e confere ao Esta-
do o título de Pólo Brasileiro da Celulose. 

A importância do gás natural na matriz econômi-
ca de Mato Grosso do Sul é visível no processo de 
expansão industrial, especialmente nos últimos 
dois anos, com a chegada de grandes conglome-
rados no estado, tais como a ADM (maior indús-
tria de proteína texturizada de soja da América 
Latina), com uma planta industrial em Campo 
Grande; e as indústrias de celulose, setor que 
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concentra hoje os maiores investimentos reali-
zados no Estado, por conta das ampliações da 
Fibria – Projeto Horizonte 2 e a futura expansão 
da Eldorado, ambas operando no município de 
Três Lagoas. Outros novos projetos industriais 
estão em andamento no Estado, sendo a MSGÁS 
parceira do Governo para viabilização desses 
projetos. 

Motivos para se manter a MSGÁS 
como ativo do Estado:

- A empresa registrou nos últimos dois anos, um 
relevante aumento de sua carteira de clientes, 
apresentando um aumento do lucro líqui-
do de 154% no ano de 2016, comparado com  
2014;

- No ano de 2016, os investimentos em expan-
são das redes de distribuição resultaram num 
crescimento de mais de 40% na média de 
Gás Natural distribuído ao setor não térmico;

- O histórico de crescimento e números apresen-
tados pela MSGÁS apontam para uma gestão 
pública efi ciente e de participação do Estado 
em setores da economia que são de funda-
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mental interesse público;

- A MSGÁS investe intensamente na expansão de 
suas redes de distribuição, acompanhando as 
tendências de melhorias contínuas de seus 
serviços e as demandas para desenvolvi-
mento do Estado;

- É importante para o Estado manter controle 
sobre áreas estratégicas de infraestrutura e da 
economia, e a MSGÁS é um instrumento para 
tanto, pois mesmo em tempos de crise vem 
trazendo benefícios ao Estado que vão além 
da criação de infraestrutura para o consumo de 
energia mais sustentável, segura e versátil;

- Seu quadro de pessoal é formado por em-
pregados qualifi cados, sendo 67 egressos de 
três concursos públicos realizados desde a cria-
ção da companhia em 1998, e que possuem for-
mação profi ssional para o desempenho de suas 
tarefas e experiência formada ao longo dos qua-
se vinte anos da criação da MSGÁS;

- Também os cargos de gerenciamento e asses-
soramento são, em sua grande maioria, ocupa-
dos por empregados concursados. Pode-se, sem 
sombra de dúvidas, afi rmar que a força de tra-
balho constitui-se em um grande capital huma-
no e tornou-se uma vantagem competitiva 
para a MSGÁS;

- Muitas das atividades desenvolvidas: opera-
ção, manutenção, segurança, administrativas, 
comerciais, e tantas outras são realizadas por 
funcionários próprios conferindo segurança e 
confi ança aos usuários;

- Quando comparada com outras companhias 
distribuidoras de gás natural, a MSGÁS se des-
taca como a empresa com o menor índice 

de acidentes na rede de distribuição de gás 
natural no país;

- As expansões de rede realizadas ao longo dos 
anos, sem aporte fi nanceiro do governo, alavan-
caram seus resultados com o aumento do nú-
mero de usuários de Gás Natural, hoje no total 
de 5.529, e que possibilitaram a distribuição 
de lucro entre seus acionistas, empregados 
e dirigentes;

- Desafi os importantes para o crescimento a 
médio e longo prazo da Companhia, necessitam 
do “olhar governamental” para materiali-
zar projetos importantes de expansão para 
Dourados, Paranaíba, Ladário e Corumbá e 
outros municípios que compõem o plano estra-
tégico de desenvolvimento industrial do gover-
no;

- Além do desafi o da expansão na infraestrutura 
do gás natural, há o desafi o da manutenção 
do suprimento de gás natural para o Estado 
que necessita do acompanhamento direto e de 
uma provável presença do Estado;

- A futura operação da Fábrica de Fertilizantes 
Nitrogenados de Mato Grosso do Sul - FAFEN 
MS, em Três Lagoas, agregará mais de 2.260.000 
m³/dia de distribuição de GN e tornará a 
MSGÁS uma das companhias com maior vo-
lume de distribuição de gás natural do país;

- A MSGÁS é exemplo nacional de que o se-
tor público pode ser tão efi ciente quanto o 
privado, contribuindo para que Mato Grosso do 
Sul seja reconhecido como “um bom lugar para 
viver e investir, com qualidade de vida e priori-
dade nas pessoas” (Mapa Estratégico Governo 
MS).


