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Objetivo
Obten~ao de urn mercado competltivo para o gas natural do Brasil a partir do aproveitamento das novas
descobertas do Pre-sal com os seguintes reflexos:
G~s competitivo

na costa para gran des projetos lndustria;s na fafxa de USS 5/MMBtu contra as
US$ 12/MMBtu recebidos hoje pe1a industria;
"' lntema~ao deste gAs pelos gasodutos inclusive para outras regioes com pre~os nos city-gates
..1

(antes da Distribuidora) de US$ 6/MMBtu;

./ Gera~o de energia eletrica em base (gas associado do Pre-sal, ao Iongo da costa do sudeste na
faixa de US$ 50/MWh e em US$ 60/,MWh e·m outras regioes ja conectadas por gasodutos;
./ Gera~o de fortes investimentos industria is ao Iongo da costa em beneficia men to de minerios
(ferro, aluminao, etc.), vidro, petroquimica, fertilizantes nitrogenados, metanol, etc.

Road Map de lmplementa~o
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Sumario Executivo

o setor de petr61eo e gas natural no Brasil passa por um memento de transforma~ao tanto do
ponto de vista tecnico como empresarial. 0 Pre Sal descortinou-se como a area de explora~ao
de maior prospectividade no mundo, com resultados espetaculares em termos de :

•
•
•

Reservas de hidrocarbonetos (as maiores descobertas em termos globais);
Produtividade dos po~os
Custos explorat6rios competitivos e declinantes (break even entre US$ 30-40 /barril),

no Pre-Sal
•

Petr61eo media

I

leve com muito gas natural associado e "rico" (alto tear de

componentes de grande valor como energeticos e/ou para industria quimica e
petroquimica)
Nos ultimos dois anos, as reformas pontuais no marco

regulat6rio do setor e o

reposicionamento estrategico da Petrobras com o seu programa de desinvestimento fizeram
com que o ambiente de neg6cios se revigorasse. A combina~ao de todos estes fatores foi
decisiva para os quase R$ 30 bilhoes somente em bonus de assinatura que foram aplicados no
Brasil desde 2017, com grande participa~ao privada internacional, gerando compromissos de
investimentos adicionais da ordem de R$ 320 bilhoes e gera~ao de tributes de R$ 1,3 trilhao.

Em 10 anos, o pais devera mais que dobrar sua produ~ao de petr61eo, alcan~ando mais de 6
milhoes de barris/dia. Para que este potencial se realize, entretanto, sera necessaria dar
destino economico para o gas que vira associado ao 61eo e que se destinado ao mercado
podera quase triplicar a disponibilidade atual ao mercado, chegando a 150 milhoes de m 3/dia
(hoje sao 65 milhoes de m 3/d).
Esta perspectiva poderia representar uma conjun~ao de fatores muito positives para a
economia brasileira,

mas hoje e vista como urn grande dilema pelo setor.

-

Enquanto o petr61eo pode ser facilmente

exportado, sem grandes

esfor~os em termos d

capital ou mercado, o gas natural depende de altos investimentos para sua evacua~ao das
plataformas e exportacao.

Ja

se o destine escolhido for o mercado local, 1nvestiment os em

gasodutos de escoamento e plantas de processamento para trazer o produto
do pre-sal) consumem recursos que ultrapassam a casa dos US$ bilhoes. Em

a costa (no caso

ambos os casos, a

fazer deve ser tomada com grande
do •primeiro 61eoH.

econ6mico. 0

DIWDi

anteced~ncia, geralmente

nao

unu no Brasil~ mesmo sendo um pars importador, e bastante
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1aa. . acessa o energetico a mais de US$ 12/MMBTU ex impastos~
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EllfOPI,
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0 gas do pre-sal - por sua natureza explorat6ria (associado

ao petr61eo), pelos
,....... potenciais e pela forte participa~~o privada no medio I Iongo
prazos- pode tmiMJI!SIOIIBr urn ddo virtuoso a economia brasileira. caso os incentives corretos
se)am dados,
os de natureza polltica e regulat6ria a op~lo dos produtores
. , . . nlo ser a
-~ e/ou apo_.o do gas, e sim o destine do mercado
dom6stlco
emnomla.
1
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a Pli metra.. tnvesttmentos
programados e em execu~ao ultrapassam US$ 200 bilh~
t

.
.
oes, re omando um setor que na decada
antenor perdeu mats de SO% da sua capacidade por fechamento de f~bricas. A produ~ao de

carros, por sua vez, mais que dobrou.

E esta

trilha de desenwlvimento que o Brast·1 d eve esperar a partar
· da rigueza certa a ser
produzida pelo Pre-Sal. Contudo, a economia brasileira nao goza das mesmas es rutura que a

primeira economia mundial. No caso da industria de gas, tambem nao e diferente e ha

muitos

desajustes a serem ender~dos.
Apesar disso. sio wrtos os projetos industriais adormecidos a espera de melhores condi~oes prlndpalmente de p~s de energia. A boa noticra

e que

ainda

ha tempo

para direc1onar

esfo~ que levem os lnvestimentos em explora~ao e produ~ao a priorizar a op~ao que me1hor

contribuini para o desenvo1vimento economico do Brasil.

Propostas para transformar a realidade da industria no Brasil
Recentemente.. esfor~os vern sendo envidados para transformar o mercado de gas brasileiro. 0
Decreto Presidencial nt 9.616/2018 deu dir'ietrizes daras para solucionar pontos retevantes do
setor. e a Nota Tecnica NT-14/2018 enviada pela ANP ao CADE explidtou a urgencia de se
combater a posi~o de monop61io da Petrobras.

0 novo govemo. ]unto

a atual

diretoria do regulador, da Petrobras e do CADE, tem a

oportunidade de reunir ~os que permitam:

•

Assegurar o livre acesso a infraestruturas de escoamento e processamento do gas
natural e dos terminals de regaseifica~o de GNL, atraves de uma nova legisla~ao que

nio discriminatorio, impedlndo a~oes antipara a tomada de decisao e viabUizando novos

discipline o acesso negociado e

competttivas, dando segura~
investimentos;

•

Alterar 0 modelo de contrat~o do transporte de sas natural para a introdu~ao do
sistema de entrada e saida resuttando na redu~o do congestionamento contratuall
democratizando o acesso e eUminando o empilhamento tarifario, o que 1evarc3 a cna~ao
de um mercado de compra e venda de Ps natural (suraimento de hubs), aumentando a
transparfncia e fadlqando a comercializa~;

•

Criar um prosrama para red~lo das capacidades contratadas em c-Ontratos de

transporte em psodutos, hoje 1CX* nas mlos da Petrobras (com uso efetivo de cerca

de sm6) de forma a criar esp~ para a entrada de novos aaentes no mercado e a
cri~ de

um mercado de curto prazo,

3

, Proibi~ao de que exista vincularao sac·l t
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1

~

compu sona do portfolio de comercializa~ao do agente
rt' .
.
pa 1c1pa~ao para um volume proporclonal a sua produ~ao
I

•

•

mais gas de terceiros para comercializar. Trata-se do chamado

ja realizado na Europa entre as decadas de 1980 e 1990 sen do que a ANP

ja fez referenci' a esta necessidade na referida Nota Tecnica encaminhada ao CADE;

•

Assegurar que as normas gerais do servi~o de distribui~ao de gas canalizado, de que
trata o art. 25, § 22 da CF, sejam estabelecidas em lei complementar de maneira que

essa atividade seja regulada de forma harmonica em todo territ6rio nacional, atraves de
uma regra que rermita a Uniao estabelecer normas gerais, tal como ocorre com o ICMS,

para uniformiz~r a regula~ao estaduaJ, e:

./ Estabele~a explicitamente a separa~ao entre as atividades de distribui~ao
(movimenta~ao) e comercializa~ao de gas natural

./ lmpe~a situa~oes abusivas que sao verificadas hoje, tais como a nao observancia
da regra da "especificidade tarifaria" ja prevista na atual Lei do Gas (par esse

principio a tarifa de urn gasoduto de distribui~ao isotado deveria ser calculada de
forma a remunerar apenas o investimento nesse gasoduto e nao o investimento

em toda a malha da distribuidora),

v' erie grande incentivo aos novas investimentos na utiliza~ao de gas natural,

atraves dos autoprodutores e consumidores livres.
- As concessoes passaram a condi~ao de administradoras de monop6lios
cartoriais, com interpreta~oes ampliadas do texto constitucional, e que nao
agregam valor e impoes perdas significativas a projetos de grande retevancia

economica.
- Essa altera~ao

e fundamental para a retomada da competitividade

do setor e

tern potencial de aproximar o Brasil da pratica internacional1 e do que

ja e feito

com sucesso no setor eh~trico nacional.
•

Ado~ao de medidas que facilitem o fornecimento de gas natural associado

do pre-sat ..

para a gera~ao termica (por ser produzido junto como petr61eo precisa ser fornecido de

forma constante e nao sazonal como exige o atual modelo de contrata~io nos leHoes de

energia eletrica)
•

Aperfei~oamento das questoes tributarias ja

Crescer;
4

identificadas no Programa Gas para

ReSsatt~se

que a

tern Ji estudado un1 conjunto de medidas infra legais que podem ser

Wnt~IM!fltadas par;al$mente e que aceler:ariam

libera~ao do mertado com impacto decistvo

na competitividade da industria.

lmportante: E necessiirio que na implemen a~ao dessas medidas haja uma coordena~ao dos
tempos e movunentos. tao ha como eliminar o monop61io da Petrobras no mercado de gas
sem antes aiar cond~ para que novos agentes possam ocupar o mercado que se pretende

fiberar.

-sFiflmis

Este leque de medidas que no seu todo ou em parte foram longamente debatidas e estao
previstas no projeto -<ias para Grescer".. quase aprovado no final de 2017, e que contam com a
a~ da maioria das associa¢es ligadas a area de produ~ao de gas e dos consumidores de

gcis e energia elebica.. lnfelizmente nlo se obteve a aprova~ao do projeto, por resistencias dos

representantes das disb ibuidoras de gas natural.
Outro ponto relevante a ressaltar e que as grandes distribuidoras de gcis privatizadas no final
dos anos 90 (RJ e SP) estao proximas de encerrar o periodo inicial da concessao, fazendo com
que seus atuais detentores busquem os govemos estaduais para renova-las, memento

estrates;m

para uma renegoci~ em bases mais adequadas. Ah~m disto, o BNDES

esta

liderando um apoio a ~ das distribuidoras estaduais de gas e colocou como principia
para tal que sejam alterados os contratos de concessao e criada as Agendas Reguladoras
Estaduais, acabando com a assimetria deste setor no Brasil e trazendo a realidade contratual
para principios econ6micos intemacionais.
A possibilidade de conexio direta com grandes consumidores na costa, alavancara projetos
industriais importantes, tanto na figura de autoprodutores, auto importadores ou
consumidores livres. Segundo estudos espedalizados que a FGV teve acesso a estimativa e de
que o gas natural na costa seja direcionado a grandes projetos industriais e termicos com os
prepJS caindo dos atuais mais de U$ 12/MBtu para uma faixa de 4,5 a 5,5 U$/MBtu na costa, e
nio mais que US 7/MBtu depois de intemalizar pela rede de transporte.
lnvestimentos de mais de

US SO bilhOes podem ser viabilizados.. Varios projetos em minera~ao,

siderurgial peuoquimicaJ fertilizantes, vidros e outros de manufatura deverao despertar a

do setor, estimando-se que atar-se-ao mercados
- adicionais par:a a industria de mals de 30 Milh&!s de-m3/d. Esses mesmos estudos demonstram
que pode ser implantado urn programa espedfico para t6nnicas a ps serando na base de pelo
menos 15 GW nos pr6ximos dez anos, a um custo maxtmo estimado em US$ 50/MWh, que
corresponderiam a urn consumo adicional de 60 Mlh&!s de m3/d
partir de uma nova realidade compj!titiva

s

sem essas mudan~, veremos o ps nacional tornar-se mais uma commodity de exporta~~o,
sem agrep~lo de

lor no mercado Interne, e estaremos perdendo mats uma excelente
oportunidade de aer um flto transformaclonal em termos de aumento de produtividade e
competltividade daln~Ustrla brasilelra.

r

o momenta d se retomar esse projeto, com a forte lideran~a do Governo, e que
permltlra que o Ps ~ural no Brasil possa ser t~o competitive para as industrias e para a
gera~lo de enel)ia c~mo o ocorrtdo nos Estados Unidos. Com este impulse destravariam
projetos lmportantes do Pr' Sal, que hoje enfrentam o dilema da monetiza~ao do gas natural,
fste 4

criando um verdadel

mercado competttlvo no Brasil.

