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Contexto do mercado de gás natural 
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Contexto do Mercado de Gás Natural no 

Mercado Internacional 

 Preços do gás caem e se descolam do preço do petróleo 

 Mercado de geração termelétrica a gás natural passa a ser 

desafiado por novas tecnologias (solar + baterias) 

 Preço do gás passa a ser um importante fator de competitividade 

industrial 

 

 



Evolução dos preços do gás e do petróleo 
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Fonte: BP Statistics 



Forte redução no custo do solar e baterias 

ameaçam mercado de geração térmica 
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Contexto do Mercado de Gás no Brasil 

 Preço do gás no Brasil está entre os mais elevados do mundo 

 Mercado de gás industrial encontra-se estagnado 

 Falta de competitividade do gás no Brasil leva a fechamento de 

plantas e tendência de redução do consumo nos segmentos 

energo intensivos 

 Fechamento das plantas de fertilizantes da Petrobras pode reduzir 

o mercado industrial em 2,75 MMm3/dia. 

 Redução do mercado pode resultar em preços mais elevados 

ainda.  
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Preço do gás natural para o segmento 

industrial - 2016 

Brasil: preço do gás para o segmento industrial para 

segmento de 50000 m3 dia  

Fonte: Agência Internacional da Energia 



Situação da comercialização no Brasil 
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Estrutura atual dos contratos de gás natural 

Petrobras é a única comercializadora de gás 

10 

Petrobras 

Distribuidoras 

Longo Prazo 

Curto Prazo 

(Leilões, 

Mercado 

Secundário) 

GNL Spot 

Bolívia 
Longo 

Prazo 

Petrobras 

E&P  
(produção 

própria) 

Longo 

Prazo 

Outros 

Produtores 

Longo 

Prazo 

Consumidores 

Livres 

Longo 

Prazo 

Curto Prazo 

(Leilões, 

Mercado 

Secundário) 

Fonte: Elaboração Própria. 



Após 15 anos de abertura upstream continua 

concentrado na Petrobras 

Source: 

ANP 

Produção de Gás por 

Concessionário 

Nov 2017 



Regulação dos Consumidores 

livres 

Regulação de Auto-Produtores 

e auto importadores 

 Amazonas - 500 mil m³/dia 

 Maranhão - 500 mil m³/dia 

 

Abertura do mercado final avança no papel, mas na 

prática é inviável porque mercado atacadista 

encontra-se monopolizado 

 Rio de Janeiro – 10 mil m³/dia 

 São Paulo – 10 mil m³/dia 

 Espírito Santo – 35 mil m³/dia 

 Amazonas - 500 mil m³/dia 

 Maranhão - 500 mil m³/dia 

 Pernambuco - 500 mil m³/dia 

 Sergipe - 80 mil m³/dia 

 Minas Gerais - 10 mil m³/dia 



Mercado atacadista absolutamente opaco 

 Existem hoje 63 empresas de comercialização de gás natural 

autorizadas pela ANP, mas apenas um comercializador 

 Distribuição é um monopólio regulado, mas contratos de aquisição 

de gás para consumidores cativos ainda é sigiloso  

 Não existem regras disciplinando o self-dealing 
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Proposta do projeto de Lei do “Gás para 

Crescer” 
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Principais propostas para a comercialização 

no Projeto de Lei do “Gás para Crescer” - 1 

 Regulação de contratos pela ANP  

−Commodity (exceto venda de gás pelas distribuidoras aos consumidores 

livres)  

−Transporte (contratos padronizados) 

 Mercado Organizado de Gás Natural 

−Espaço físico ou sistema eletrônico, destinado à negociação ou ao registro 

de operações com gás natural por um conjunto determinado de agentes 

autorizados a operar, que atuam por conta própria ou de terceiros 

 Entidade Administradora de Mercado de Gás Natural: 

−agente regulado e autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 

habilitado para administrar o Mercado Organizado de Gás Natural mediante 

celebração de acordo de cooperação técnica com a ANP 

 Gestor de Área de Mercado:  

−agente regulado e fiscalizado pela ANP, responsável pela coordenação da 

operação dos transportadores nas áreas de mercado de capacidade;  
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Principais propostas para a comercialização 

no Projeto de Lei do “Gás para Crescer” - 2 

 Medidas para evitar o self dealing 

−Desverticalização do transporte  

• Proibição das participações cruzadas  

• Separação  funcional  

• Empresas atuais podem manter estrutura atual, mas devem providenciar 

certificação de independência  

• Separação funcional da distribuição  
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Comercialização: uma visão de longo-prazo 
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Fonte: Elaboração Própria. 
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Negociação eletrônica   
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Desafios para a abertura do mercado de 

gás no Brasil 
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Aprovação da nova lei do gás será apenas o 

começo de uma caminhada 

  É fundamental viabilizar novos fornecedores no mercado: 

−Criação de um mercado de capacidade de transporte nos diferentes 

sistemas de transporte 

−Acesso aos terminais de regaseificação 

−Concurso aberto para aquisição do gás boliviano 

  Avanço da regulação estadual  

−Harmonização  

−Consumidores livres, auto-produtores e auto-importadores 

−Transparência na aquisição do gás por parte das distribuidoras 

−Organização de leilões de gás 

 Políticas para maior competitividade do gás  

19 



Obrigado! 

Edmar Luiz Fagundes de Almeida 

 
 

Instituto de Economia - UFRJ 

e-mail: edmar@ie.ufrj.br 

http://www.gee.ie.ufrj.br/ 


