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Contexto atual da indústria de gás natural 

no Brasil 
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Evolução da Produção de Gás por Ambiente  
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Fonte: ANP 



Produção de Gás no Présal – Abril 2017 
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Fonte: Boletim de Exploração e 

Produção – ANP – Abril de 2017 



Rotas de Escoamento da produção do 
Pré-Sal 

 



Produção de Gás no Pré-sal e seus Usos 
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Fonte: Petrobras 



Reinjeção de gás natural no Brasil 

Fonte: ANP (2017) 

Fonte: MME – Boletim Mensal do Gás Natural 



Produção Bruta Potencial no Pré-Sal 
Legal 

Fonte: MME & EPE (2015) 



Principais Campos Descobertos no Pré-sal 

por Tipo de Contrato 
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Fonte: Petrobras 

Cessão Onerosa Partilha 

Concessão 



Evolução da Oferta de Gás Natural no Brasil 

11 Fonte: MME – Boletim Mensal da Indústria do Gás Natural 



Evolução da Demanda de Gás Natural 

12 Fonte: MME – Boletim Mensal da Indústria do Gás Natural 



Evolução da Demanda de Gás Por 

Termelétrica no Brasil 
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Provável Mudança do Padrão de Concorrência  

 Aumento da produção  de gás por produtores privados. Exemplos: 

−Statoil (Parceria estratégica com Petrobras) 

−Shell (Pré-sal)  

−Total (Parceria estratégica com Petrobras) 

−Repsol (Pré-sal e ES) 

−Produtores independentes em terra 

 Entrada em operação de plantas de regaseificação privada  

−Projeto Sergipe 

−Prumo? 

−Bolognese? 

 Novas plantas de regaseificação privada nos próximos leilões? 

 Concurso aberto de alocação de capacidade por  parte da TBG 

com  surgimento de novos importadores de gás boliviano 

 



Produção de gás no Brasil – 20 maiores 

Concessionários 

15 

Empresas Com 

potencial de aumento 

da Produção de gás a 

médio prazo 

Fonte: Boletim de Exploração e 

Produção – ANP – Novembro de 2016 



Três plantas de Regaseificação de GNL 
E vários outros projetos de GNL em discussão 

Projeto Rio Grande (RS) 

Projeto Barcarena (PA) 

Projeto Porto do Açu (RJ) 

Projeto Paranaguá ou São Francisco do Sul (SC) 

Pecém (CE) 

Baía de Guanabara (RJ) 

Salvador (BA) 

Fonte: Prysma E&T 

Projeto Suape (PE) 

Projeto Sergipe (SE) 



Contexto Atual da Comercialização 

 Condições estruturais são desfavoráveis à 

competição 

−Controle da infraestrutura pela Petrobras 

−Forte concentração da produção  

−Segmento da distribuição controlado por um 

pequeno número de players  

 Regulação atual é refratária à competição na 

oferta  

−Responsabilidade regulatória da 

comercialização está indefinida  

−Ausência de regulação do acesso de terceiros 

à infraestrutura de escoamento, tratamento e 

regaseificação  

−Regulação do mercado livre muito restritiva  

 

 

Fortes barreiras à 

entrada de novos 

comercializadores 

 

 

Petrobras controla 

100% da oferta para o 

mercado   



Estrutura da Indústria do gás natural no Brasil  
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E&P  Processing Transportation Commercialization Distribution 

Midstream Upstream Downstream 

CS Participações 



Uma visão de futuro para a 

comercialização do gás no Brasil 
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Evolução de um mercado competitivo  

Fonte: Energy Charter – Putting Price on Energy (2011) 



Estrutura atual do Mercado de Gás  



FLEXIBILIZACAO DA DEMANDA DE GAS: UMA 

VISÃO DE MEDIO-PRAZO 

Condições de contorno : 

−Liberalização do mercado de varejo em SP (2011) e no 

Rio (2008) 

−Possível entrada de novos fornecedores 

−Desenvolvimento do mercado de gás de curto-prazo  

−Desenvolvimento do mercado secundário  

 

 



ESTRATÉGIAS DE MARKETING: UMA VISÃO DE 

MUITO LONGO-PRAZO 



Por onde começar um mercado 

competitivo no Brasil 
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Por onde começar 

 Definição clara da competência regulatória sobre comercialização 

−Abrangência da regulação federal 

• Mercado de capacidade de transporte 

• Regulação de contratos de gás no mercado atacadista 

• Comércio interestadual de gás  

−Abrangência da regulação estadual 

• Regulação do consumidor livre 

•  Serviços e tarifas de distribuição de gás 

 Criação de um sistema integrado de gás com tarifas por entrada e 

saída 

 Livre acesso às infraestruturas essenciais (escoamento, 

tratamento e regaseificação) 

 Reforma tributária  



Um caminho para a liberalização do 

mercado de gás 
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Um caminho para um mercado competitivo 

 Medidas estruturais  

−Desverticalização 

−Gas release 

 Regulação de contratos pela ANP 

−Contrato de longo-prazo (contratos bilaterais com mais de dois anos) 

−Contrato de curto – prazo (contratos bilaterais menos de dois anos) 

−Contrato Spot – (contratos padronizados para suprimento diário) 

 Criação de ambientes de comercialização  

−Mercado de ajuste 

−Mercado eletrônico 
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