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92 associados de diferentes vocações 



Missão de desenvolver o mercado livre 

 
 

Promover o desenvolvimento  
e o crescimento do mercado livre 
de energia no país  

CONSUMIDOR 

EM 

PARTICULAR 

SOCIEDADE 

EM GERAL 

liberdade |flexibilidade | eficiência | competitividade | inovação | modernidade 



Benefício do mercado livre: o caso do setor elétrico brasileiro 



Agenda da produtividade: indústria 4G só com mercado livre! 



A oportunidade para o mercado livre de gás natural 

“Com o novo desenho, o mercado de gás natural no Brasil poderá triplicar até 2030, 
atraindo investimentos de até R$ 50 bilhões” – Ministério de Minas e Energia 



Fruto de amplo e transparente debate técnico 



Com base em premissas e focado em uma visão de futuro 

Mercado de gás natural com:  

- diversidade de agentes 

- liquidez 

- competitividade 

- acesso à informação  

- boas práticas 

 

Um mercado que contribua para 
o desenvolvimento do Brasil. 



Propostas para o novo desenho de mercado de gás natural 

Transporte 
• Contratação de capacidade na modalidade de entradas e saídas 

•Desverticalização total para os novos e com certificação de independência para os existentes 
•Operação coordenada por Gestor de Mercado formado por transportadores independentes 
•Regime de autorização com possibilidade de contestação por outros  interessados  
•Planejamento indicativo pela EPE e planos de investimento aprovados pela ANP após avaliação pela EPE 

•Regulação de mecanismos de cessão compulsória de capacidade 
 

Comercialização 

•Comercialização referenciadas a Pontos Virtuais de Negociação (virtual hubs) 
•Criação das bases para comercialização de gás em mercados organizados 
•Programa de liberação de gás natural (gas release e/ou capacity release) 
 

Distribuição 
•Regulação pelos Estados do serviço local de gás canalizado e pela União da comercialização da molécula 
 

Escoamento, Processamento e Terminais de GNL 
•Acesso negociado e não discriminatório com garantia a prioridade de acesso do proprietário 
 

Estocagem 

•Regime de autorização.  



O que diz a Constituição Federal? 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão; 
 
Art. 25. § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na 
forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. 
 
Art. 177. Constituem monopólio da União: 
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; 
(...) 
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 
anteriores; 
IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, 
bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem; 
§ 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV 
deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei.  
§ 2º A lei a que se refere o § 1º disporá sobre: 
I - a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional;      
II - as condições de contratação;                        
III - a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da União; 



O que diz a Constituição Federal? 

a comercialização e a aquisição de gás por consumidores livres são realizadas 

em âmbito nacional negociadas com produtores, importadores, 

comercializadores e demais agentes localizados em todo o território nacional, 

não se enquadrando com uma atividade local, a qual se refere o Art. 25 §2º da 

Constituição Federal. 

a comercialização e a aquisição de gás por consumidores livres se enquadram 

como atividade econômica de compra e venda, e não como a prestação de um 

serviço, esse referido no Art. 25 §2º da Constituição Federal; e 
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Explicando as diferenças 

Serviço de gás 
canalizado 

 
Serviço público de movimentação  

Monopólio natural 
Local 

Competência dos Estados 

 

Comercialização de 
gás natural 

 
Atividade econômica de compra e venda 

Potencialmente competitiva 
Federal 

Competência da União 

 



Conclusão 

Preservar e aprovar as propostas do Gás Para Crescer 
diversidade | liquidez | competitividade | acesso à informação | boas práticas 
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