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Quem somos:
O Fórum das Associações Empresariais Pró-Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural – iniciou suas
atividades no início de 2012 com o objetivo de discutir e propor medidas de estímulo ao setor, buscando
expandir e diversificar a oferta e elevar a competitividade do gás natural no país.
O Fórum do Gás representa associações que atuam em diversos segmentos da cadeia: consumo, produção,
comercialização, distribuição, autoprodução, cogeração e geração de energia elétrica, os quais tem o gás
natural como um recurso estratégico no desenvolvimento de suas atividades.
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Discussões do Novo Marco Regulatório do Gás Natural:
A Iniciativa Gás para Crescer do Ministério de Minas e Energia tem como
foco aprimorar os marcos legal e regulatório do gás natural, visando extrair o
máximo de eficiência econômica para atrair investimentos, estimular a
competição e, por fim, ser um dos pilares para a retomada de crescimento
da economia nacional.
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Resultados Esperados:
› Criação de um mercado dinâmico, competitivo, líquido e sustentável de gás natural
› Incentivos à expansão e diversificação da oferta de gás natural (offshore e onshore)
› Viabilização de investimentos estruturantes para uso do gás natural, em especial
onshore
› Aumento da competição entre comercializadores e maior liberdade de escolha para
consumidores
› Ampliação do consumo de gás, gerando maior movimentação (e receita) tanto no
transporte quanto na distribuição
› Incentivo à competividade e aumento da produção de indústrias energointensivas
› Aumento da competitividade do gás natural dentro da matriz eletroenergética
nacional
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Agenda Mínima:
1.

Aperfeiçoamento da estrutura tributária
i.
Desvinculação do fluxo físico e contábil de gás na incidência de tributos. Condição necessária para garantir a
operacionalidade do mercado em um cenário com múltiplos ofertantes

2.

Livre acesso ao Mercado
i.
Transporte: gestão independente, visando coordenar e organizar o mercado e atuando em favor da liberação da
capacidade não utilizada nos gasodutos e garantia de transparência e eficiência
ii.
Acesso à Oferta: acesso não discriminatório de terceiros interessados, em bases transparentes, aos dutos de
escoamento, UPGNs e terminais de GNL
iii.
Acesso à Demanda: diretrizes, por meio de legislação federal, para abertura dos mercados estaduais e para ambiente
de negociação de curto prazo e balcão
iv.
Estabelecimento das atividades de contabilização e liquidação dos imbalances sob o âmbito do Gestor Independente
do Mercado de Gás

3.

Estímulo à Competitividade
i.
Medidas para a mitigação de práticas de self-dealing e estímulo à competitividade, sob a fiscalização dos órgãos
reguladores
ii.
Fomento ao Mercado de Curto Prazo (MCP), para proporcionar transparência e eficiência econômica na formação de
preços
iii.
Ajustes no Modelo do Setor Elétrico, especificamente nos temas relacionados ao segmento termelétrico, buscando a
integração dos setores de energia elétrica e gás natural
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