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A INICIATIVA GÁS PARA CRESCER
Em 24/06/16 foi lançada a Iniciativa Gás para
Crescer pelo Ministro Fernando Coelho Filho
Objetivo: Propor medidas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor
de gás, tendo em vista a redução da participação da Petrobras
Visão de Futuro: Um mercado de gás natural com diversidade de agentes,
liquidez, competitividade, acesso à informação e boas práticas, e que contribua
para o desenvolvimento do País

CONSTRUÇÃO ESTRATÉGICA
O Governo Federal, em conjunto com as
partes interessadas, vem trabalhando
para a proposição de um conjunto de
medidas legais e infralegais
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COMITÊ TÉCNICO PARA DESENVOLVIMENTO DA
INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL (CT-GN)
Instituído pela Resolução CNPE nº 10, de 14 de dezembro
de 2016, o CT-GN vem atuando desde janeiro de 2017
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Coord.:
Relat.:

As atividades foram organizadas em oito subcomitês com
mais de 150 participantes, sendo 90% da indústria,
associações e academia e 10% do governo

PRINCIPAIS MUDANÇAS PROPOSTAS
GÁS PARA CRESCER
Novo Desenho do
Mercado de Gás
Natural

Aperfeiçoamento
das Regras
Tributárias

Integração
Setores Elétrico e
Gás Natural

APERFEIÇOAMENTO DAS REGRAS TRIBUTÁRIAS
Proposição de novas regras tributárias e aduaneiras que tratam das
especificidades do gás natural e GNL, permitindo a entrada de novos
agentes no setor e o compartilhamento de infraestruturas
Está em discussão uma proposta de ato normativo, no âmbito do
CONFAZ, para tratamento diferenciado às operações no transporte de
gás natural

INTEGRAÇÃO SETORES ELÉTRICO E GÁS NATURAL
Mudanças infralegais para alocação equilibrada de riscos entre os
setores elétrico e gás natural, atraindo investimento e competição
na geração termelétrica
Parte das propostas já foi considerada na Resolução CNPE nº
18/2017 e nas diretrizes para os leilões de energia nova de
dezembro de 2017 – Portaria MME nº 318/2017

PROPOSTAS PARA O NOVO DESENHO DO
MERCADO DE GÁS NATURAL (1/2)
Segmento

Hoje

Gás para Crescer

Contratação de capacidade ponto a
ponto em gasodutos de transporte

Formação de Sistemas de Transporte com contratação de
capacidade na modalidade de entradas e saídas

Desverticalização jurídica

Desverticalização com certificação de independência para os
transportadores existentes e total para os novos

Operação coordenada por Gestor de Área de Mercado
Operação coordenada pela Petrobras formado por transportadores independentes, sem a criação
de novo ente

Transporte

Regime de concessão para gasodutos Regime de autorização, com possibilidade de contestação
de transporte como regra geral
por outros transportadores interessados
Planejamento pelo MME com base
em estudos da EPE

1) Planejamento indicativo pela EPE
2) Plano de investimento dos transportadores aprovados
pela ANP após consolidação e avaliação pela EPE

Ausência de mecanismos para
cessão compulsória de capacidade

Regulação de mecanismos de cessão compulsória de
capacidade

PROPOSTAS PARA O NOVO DESENHO DO
MERCADO DE GÁS NATURAL (2/2)
Segmento

Comercialização

Distribuição

Hoje
Comercialização de gás em pontos
físicos

Comercialização em Pontos Virtuais de Negociação (virtual
hubs)

Sem previsão para comercialização
em mercados organizados

Criação das bases para comercialização de gás em mercados
organizados

Ausência de mecanismos para
reduzir concentração de mercado

Possibilidade de restrição da fatia de mercado de um único
agente (programa de liberação de gás natural ou gas release
e/ou capacity release)

Regulação pelos Estados da figura do
Consumidor Livre

Regulação Federal da figura do Consumidor Livre com
liberalização gradual do mercado, respeitando a realidade de
cada Estado

Escoamento,
Acesso facultativo – sem regras
Processamento e
definidas
Terminais de GNL
Estocagem

Gás para Crescer

Concessão com base na Lei 8.666/93

Acesso negociado e não discriminatório, garantida a
prioridade de acesso do proprietário
Concessão com base em regras específicas inspiradas nas
concessões para exploração e produção

Com o novo desenho, o mercado de gás natural no Brasil poderá
triplicar até 2030, atraindo investimentos de até R$ 50 bilhões

gasparacrescer@mme.gov.br

