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NOVO MERCADO DE GÁS: REFLEXOS NO TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 



Recordar é viver – Europa 
A Era do Monopólio: papéis bem definidos e riscos limitados 

TRÊS GRUPOS PRINCIPAIS DE ATORES: 

• Produtores / exportadores que vendiam para… 

• Companhias de Transporte e Comercialização: possuíam dutos e vendiam 
para grandes indústrias, geradores de energia e .. 

• CDLs (Companhias de Distribuição Locais) possuíam redes e vendiam para 
pequenos clientes. 

• Ambas detinham áreas de monopólio nacional / regional com uma base de 
clientes “cativos”. Compravam / vendiam em contratos de longo prazo que 
permitiram que eles repassassem o risco de preço.  

 

Modelo de negócio muito estável, lucrativo e bem-sucedido 

Riscos baixos (exceto para consumidores que não reconheciam riscos) 

Expansão maciça da procura de gás na Europa (necessidade) 
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A cadeia de valor do gás na era do monopólio na Europa 



Mudanças com a liberalização os papéis dos atores do 
mercado de gás europeu (diferentes em cada país) 

 
• PRODUTORES E EXPORTADORES: permaneceram (em grande parte) os 

mesmo; capazes de vender diretamente para grandes clientes. 
• EMPRESAS DE REDE – Transportadores: desassociados da comercializadoras e 

CDLs. Negócio de  baixo risco / taxa de retorno regulada. 
• COMPANHIA DISTRIBUIDORA LOCAL: basicamente as mesmas (sem suas 

redes); sujeitas a concorrência pelos seus clientes cativos em alguns países. 
• EMPRESAS DE GÁS MIDSTREAM (serviços): tornaram-se os departamentos de 

gás das concessionárias de energia com enormes riscos adicionais: contratos 
de longo prazo "encalhados"; base de clientes sob ataque de produtores e 
CDLS.  

• Os preços mudaram de referenciados a petróleo para preços de curto prazo 
em centros de mercado “hubs”. 
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Consequências da liberalização - Fragmentação da Cadeia de Valor 
 

• Antigas Empresas Nacionais de Gás e Energia 
– Nenhuma sobreviveu (da mesma forma) à liberalização! 
– Algumas poucas se consolidaram em Multinacionais  

• Titulares de ativos de utilidade 
• Comerciantes de energia de médio porte: IOC / NOC, utilidades, 

independente 
• Rede TSOs / DSOs (operadores de transportador e distribuição) 
• Pouco impacto imediato as CDLs, mas com o tempo  

– fusões de empresas 
– CDLs (com ou sem redes) 

• Proprietários e operadores de armazenamento 
 

“Indústria europeia do gás" substituída pela “Comunidade europeia do gás" 
 



Contudo, estado da Competição em janeiro de 2007 : 

• Elevado nível de concentração no mercado – sem mudança desde a era pré-
liberalização. 

• Compromissos verticalizados: contratos de longo prazo impediam a liquidez 
no mercado de volumes de gás / capacidades. 

• Sem vendas  pelas fronteiras; capacidade de trânsito de propriedade dos 
operadores históricos e protegida por contratos legados. 

• Falta de transparência para novos entrantes devido à confidencialidade 
comercial. 

• Preços ainda referidos a petróleo, não reagiam a balanço oferta e demanda 

• O acesso a redes era insatisfatório, e o acesso ao armazenamento continuava 
sendo um problema. 

Da energia à lei da concorrência. 



Resumo da ópera - Europa  

• A liberalização é um processo muito destrutivo 

• Fusões e cisões em diferentes partes da cadeia de valor 

• Leva TEMPO para criar um mercado liberalizado e competitivo 

• Um número significativo de novos participantes é necessário 

• Requer uma enorme de revisão de regulamentação detalhada  
– principalmente de transporte e códigos de rede 

• Redes tornam-se mais valiosas  

• Subsídios existentes são revelados e devem ser eliminados. 

• Entidade coordenadora de rede 



O papel da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte de Gás (ENTSOG) é 
facilitar e reforçar a cooperação entre os operadores nacionais de redes de transporte de 
gás em toda a Europa, para garantir o desenvolvimento de um sistema de transporte pan-
europeu em consonância com os objetivos da União Europeia. 



16.000 km Argentina 

Transportation network 

Brasil 9.400 km 

fONTE: IBP DADOS DO MME, TGN e TGS. 

REDE DE GASODUTOS DE TRANSPORTES 

Infrastructure/km² ratio 

Brasil ~1m de gasodutos/km² 

~6m de gasodutos/km² Argentina 



EUA EUROPA BRASIL 

497.000 km 
(~65 m de gasdutos/km²) 

200.000 km 
(~20 m de gasdutos/km²) 

9.400 km 
(~1 m de gasdutos/km²) 

REDE DE GASODUTOS DE TRANSPORTES 



O exercício de previsão... 



O exercício de previsão... 
• Relutância na redefinição de papéis 

• Dificuldade na definição do operador do sistema 

• Programas de incentivo 
– Investimento em infraestrutura 

– Produção do gás do Pré-sal 

• CDLs assumindo dois papéis – serviço e comercial  
– Fusões e talvez mais concessões 

• Entrada de comercializadores de energia elétrica/gás 

• Operadores compartilhados por diversos atores 

• Oferta de serviço de estoque 

 

 



Obrigado  
 

 
 

 

O eterno deus Mu dança!  

Talvez em paz Mu dança! Talvez com sua lança ... 

Gilberto Gil 
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