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Ativos da Petrobras à venda

Ativo Segmento Data Compradora Valor

49% Gaspetro Distribuição Dez/2015 Mitsui R$ 1,9 bi
67,19% Petrobras Argentina 

(Pesa)
Refino, exploração, 

distribuição, geração
Mai/2016 Pampa Energia US$ 892 MM

100% da Petrobras Chile 
Distribución

Distribuição Mai/2016 Pampa Energia US$ 490 MM

90% Nova Transportadora do 
Sudeste (NTS)

Transporte Set / 2016 Brookfield US$ 5,2 US$ bi

Liquigas (GLP) Distrib GLP Out / 2016 Ultra Negoc excl

Terminais de GNL do CE / RJ Midstream Em negociação

Termelétricas Consumo Em negociação

 Negociações concluídas ou em andamento:

 Alvo de futuros desinvestimentos:

Ativo Segmento

Campos em águas rasas no Nordeste Exploração/ Produção
BR Distribuidora Distribuição

Nova Transportadora do Nordeste (NTN) Transporte
Refino + Logística Combustíveis Refino

Plantas de fertilizantes Química (Abast)
Participação no Pré-sal Exploração
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Demanda de Gás Natural – Brasil

Fontes: ANP, Abegas, MME, ONSOBS: Não estão incluídas as perdas e o consumo de gás nas UPGNs (11,6 MMm³/d).

72,5

MERCADO NÃO TÉRMICO 

PRATICAMENTE O 

MESMO DE 2007 
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Importação de GNL vs. Despacho 

termelétrico

Fontes: 

ABEGÁS, ANP, 

ONS.
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Competitividade do Gás Natural 
US$/MMBtu       FOB (City Gate) 

Fontes: ANP, MME, EIA, BP

Agosto 2016

¹ Valor estimado

² A partir do mês de maio, o preço Spot Asia passou a corresponder ao preço médio do mercado de GNL do Japão.

Câmbio do mês de agosto: R$/US$ 3,21
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Comparativo das Tarifas de GN para o 

Setor Industrial 

Consumos acima de 25.000 m³ /dia
Agosto 2016
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LIBRA
41,65%	Governo	e	58,35%	Consórcio	

(40%	PB;	20%	Shell;	20%	Total;	10%	CNPC	e	10%	CNOOC)

LULA
65%	Petrobras;	25%	BG	e	10%	

GALP

SAPINHOÁ
45%	PB;	25%	Repsol	e	

30%	BG

PÃO	DE	ACÚCAR	(BM-C-33)
35%	Repsol	(op);	35%	Statoil	e	30%	PB

BM-C-29
50%	Anadarko e	50%	Ecopetrol

ITAIPU	(BM-C-32)
40%	BP;	Anadarko 33%	e	Maersk 27%

Under Production 

Blocks (under 
exploration) 

Gas TransCo SE

Carcará

Carcará
66%	Petrobras;	14%	GALP,		
10%	BARRA	e	10%	QG	E&P

Potencial Importante GN Doméstico 

Compensando Declínio Esperado da Bolívia
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Novos Terminais aproveitando GNL Bacia 

Atlântica (GNL da América Norte)

Parnaíba

Ceará

Potiguar

Sergipe

Camamu
Almada

Jequitinhonha

Espírito Santo

Campos

Santos

Tucano

Recôncavo

Solimões

Alagoas

Rio Grande (RS)

Planejado - 2019
Capacidade: 14 MMm³/d

Baía de Guanabara (RJ)
Capacidade: 20 MMm³/d 

Pecém (CE)
Capacidade: 7 MMm³/d 

Salvador (BA)
Capacidade: 14 MMm³/d 

Suape (PE) 

Planejado – 2020
Capacidade: 14 MMm³/d

Sergipe (SE) 

Planejado – 2020
Capacidade: 14 MMm³/d

Existentes

Planejados

Hoje a capacidade de 
regaseificação do país é 

de 41 MMm³/d, podendo 
chegar a 83 MMm³/d         

a partir de 2020

BOLÍVIA
30 MMm³/d

Gasoduto Bolívia-Brasil

(Gasbol)
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Nossa Experiência mais Recente 
Lições Aprendidas

 VENDA DE PARTICIPAÇÃO NA GASPETRO: Assessor

técnico nos trabalhos de due dilligence realizados por

grupo internacional no processo de venda de 49% dos

ativos de distribuição de gás natural da Gaspetro

 POTENCIAL DE DEMANDA DE GÁS NATURAL NA

REGIÃO SUL: Estudo quantitativo com pesquisa de

campo quanto à demanda potencial de gás natural

nos estados da Região Sul (PR, SC e RS) pelos

próximos dez anos

 VENDA DE PARTICIPAÇÃO NA NTS: Assessor técnico

nos trabalhos de due dilligence realizados por

consórcio internacional no processo de venda do

controle da Malha de Gasodutos de Transporte do

Sudeste, pela TAG

 Assessor Técnico e Comercial para avaliação de um

agente na compra de participação pós fechamento

com Petrobras no consórcio vencedor

 Venda de participação que não implica em co-

controle sem impacto no mercado  Perda de

oportunidade de criar novo Modelo para o

Negócio Distribuição de Gás no Brasil com venda

casada de ativos por região incluindo

participações dos Estados e renegociação modelo

de concessão / exigência de novos investimentos

 Venda de Controle com Possibilidade de Novo

Operador  PB vende 90% dos ativos de

transporte do Sudeste e continua sendo o

carregador único. Não altera as relações

contratuais na cadeia mas introduz um novo

player que buscará maximizar uso da rede e

trazer novos volumes para o mercado (vivência

de outros Países). Entendimento da Capacidade

de Transporte como Rede.

Muitas

Lições
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Experiências Anteriores  + Gas Brasil 

(2012)
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Casos de Projetos que Atrasaram ou 

Hibernaram – Pós Lei Gás
 GNL NO SUL: Primeira empresa a liderar negociação de

GNL em contrato de suprimento firme e de longo prazo

para geração termelétrica e desenvolvimento de

mercado não térmico – dificuldades na viabilização do

empreendimento (inicio projeto 2008 – leilão 2014– inicio

fornecimento 2019)

 PROJETO SITE: Estudo de criação de um pool de

consumo térmico e industrial, próximo à costa, com

objetivo de criar uma demanda significativa que

viabilizaria o desenvolvimento de um cluster de

produção de gás não associado e associado (grande

volume) com venda direta aos consumidores.

 GÁS NÃO ASSOCIADO OFFSHORE MÉDIO VOLUME:

Antiga detentora de concessão offshore com descobertas

de gás não associado que devolveu seus campos à ANP

por não conseguir viabilizar economicamente sua

produção

• Inconsistência do Modelo Elétrico com 

Térmicas a GN;

• Dificuldades Novos Gasodutos

• Regras Swap

• Inconsistências Tributárias

• Backup para contratos

• Acesso a Gasodutos Offshore

• Acesso a Processamento Compartilhado

• Acesso a Gasodutos Onshore

• Regras Tarifárias (empilhamento tarifas) 

e excesso de investimentos 

• Inconsistências Tributárias

• Backup para contratos

• Acesso a Gasodutos Onshore

• Consumo de Gás Não Processado

• Conflitos Consumidores Livres / Distribuição

• Inconsistência do Modelo Elétrico com 

Térmicas a Gás Nacional

• Dificuldades Novos Gasodutos

• Regras Tarifárias (empilhamento tarifas) 

• Inconsistências Tributárias

• Backup para contratos
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 GÁS ONSHORE NÃO ASSOCIADO: Produtor com

reservas potenciais em uma bacia onshore que não

possui saída à sua futura produção pela inviabilidade

de acessar gasoduto existente (exclusividade) e com

capacidade ociosa / expansão, passando a estudar

alternativas de liquefazer e exportar.

 SWAP GNL c/ GÁS: Térmica descontratada que

deixou de ser despachada por não conseguir

viabilizar operação de Swap e acesso aos terminais

de GNL a preço justo mesmo com a intermediação

da ANP

 NOVOS LEILÕES – GNL TO POWER: tentativa de

estruturar novo projeto térmico de 1.500 MW com

terminal de Regás associado que não se viabilizou por

conta das condições do Leilão.

Casos de Projetos que Atrasaram ou 

Hibernaram – Pós Lei Gás

• Inconsistência do Modelo Elétrico 

com Térmicas a Gás Nacional

• Acesso a gasodutos

• Regras tarifárias (excesso de 

investimentos)

• Inconsistência do Modelo Elétrico 

com Térmicas a Gás

• Acesso a gasodutos

• Regras tarifárias (excesso de 

investimentos)

• Uso compartilhado da 

Infraestrutura

• Inconsistência do Modelo Elétrico 

com Térmicas a Gás

• Acesso a gasodutos

• Regras tarifárias (excesso de 

investimentos)

• Uso compartilhado da Infraestrutura
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Nova Configuração de Mercado

Consumidor Livre

Petrobras

CDL

Consumo

Bolívia GNL
Produção 
Doméstica

Petrobras/
Outros

Bolívia GNL
Produção 
Doméstica

Outros 
Comercial.

CDL

Consumo

2016 Cenário possível 

a partir de 2020

 Novo formato do mercado 

poderá envolver cessão de 

capacidade pela PB.

 Sucesso deste novo formato 

dependerá essencialmente do 

sucesso das alterações 

pensadas pelo governo.

 PB continua decisiva.
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Ações de curto prazo visando imediata 

ativação do mercado de gás – Transporte

Instante ZERO (2016) 
Momento posterior a venda da 

NTS (2017)

Contratos de Transporte PB com TAG:
 Capacidade Contratada de xx + yy e

Assimetria de informações
 Exclusividade até 2019 /2020 atrelada a

Tarifas que refletem investimentos fora do
padrão

 Vencimento dos contratos ocorrerá parte em
2025 (Malha SE) e 2030/31, quando tarifas
cairão 60 a 80%, considerando atuação da
ANP no recálculo e realização de Concurso
Aberto para recontratação

 Autorizações terminando 2039/41 (30 anos
Lei Gás)

 Sem Acesso de Terceiros e Swap somente
após exclusividade

O que ocorre com os
Contratos de Transporte PB
com TAG:

 Situação contratual
permanece a mesma

 Comprador paga NPV dos
Contratos, mantendo
tarifas

 Comprador corre risco da
PB não recontratar
capacidade não utilizada
quando vencimento dos
contratos ocorrer
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Ações de curto prazo visando imediata 

ativação do mercado de gás – Transporte

Expansão Possível Baixo ou Nenhum Investimento

Capacidade Contratada Utilizada Petrobras xx %

Capacidade Contratada Não Utilizada Petrobras yy %

VPL dos 

Contratos 

Atuais

• QUANTO PODE SER O PERCENTUAL YY% ??

• QUANTO PODE SER A EXPANSÃO BAIXO CUSTO ??

CÁLCULO DE REDE
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Ações de curto prazo visando imediata 

ativação do mercado de gás – Transporte

 Petrobras abre mão da exclusividade nos gasodutos, possibilitando acesso
de terceiros

 Cessão Automática pela PB de Capacidade Não Utilizada (% a ser
definido)

 Cálculo da nova capacidade considerando Rede Atual (expansão a baixo
custo)

 Expansão Baixo Custo – ANP faz leilão de capacidade com periodicidade
 Extensão do Prazo dos Contratos de forma a reduzir imediatamente as

tarifas fazendo roll in antecipado, mantendo o NPV dos contratos, seja no
caso da venda dos ativos em negociação, ou não

 Petrobras não participa dos leilões de capacidade enquanto deter
participação de mercado > 50%

Ações a serem determinadas pelo Governo – sem alterar Lei do Gás
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Operador Único do Sistema de Transporte 

Que estamos querendo?

FIM DA ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES ENTRE OS AGENTES

 Gás Natural não é Energia Elétrica – cuidado com temas contratuais, 

como transiente, line pack, multas por nominação, ship or pay, etc…

 ANP (novo agente?) passa a acompanhar em tempo real a operação, 

que será acessada também pelos agentes

 Implantação dos acordos de interconexão (network code)

 Agentes ao acessarem mediante ”assinatura” remuneram despesas do 

sistema

 Contratação eletrônica de capacidade a partir dos contratos padrões –

rapidez de acesso e igualdade de oportunidades

 Tarifa por zonas evitando empilhamento tarifário e dando sinal 

econômico

 Fornecedor de Última Instância  back up enquanto não temos 

armazenagem e um competidor com >50% mercado
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Ações de curto prazo visando imediata ativação 

do mercado de gás – Contratação de térmicas

 Alteração do modelo de contratação de UTEs que penaliza a inflexibilidade na
geração, ajustando as regras de modo a estabelecer parcela do parque térmico
com operação na base.

 Permitir que as Térmicas sejam contratadas nos Leilões regulados tanto por
disponibilidade como por quantidade de energia.

 Implantar o Reservatório Virtual conforme previamente planejado com troca física
MW por MW e com pagamento de um fee para o MRE pelo uso da armazenagem

 Respeitar que o despacho das térmicas antecipado (delta K) respeite o período
com que é calculado o Handicap negativo do ICB (30 dias).

 Permitir a utilização de fórmulas de CVU mensais ou sazonais para os leilões do
ambiente regulado. Adotar os mesmos parâmetros para Rfcomb e CVU e
possibilidade de correção do Rfcomb conforme Portaria 42. Permitir parâmetros
de inflexibilidades mensais ou sazonais.

Ações a serem determinadas pelo Governo – sem alteração legal
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Agenda de Redesenho do Setor de 

Gás no Brasil

Resgate do conceito da Lei do 
Petróleo para dutos de 

Transferência – 8 anos exclusiv.

Acesso a todas as instalações de 
interesse potencialmente não 

exclusivo – UPGN / Regas

Regra de transição até futura 
proibição de comercialização entre 

produtores

Eliminação do modelo 
Pemat/Concessão

Acesso em tempo real pelo regulador e 
pelos agentes da operação dos 

gasodutos

U
p
st

re
a
m

Modelo de Autorização para 
Aquíferos, Reservatórios e Cavernas 

de sal

Fornecedor  de última instância
Agente que tem > 50%

M
id

st
re

a
m

Downstream
Âncora Térmica:

Parcela na Base, Inflexibilidade Sazonal, CVU 
Sazonal, RFComb = CVU, Contratação por 

Disponibilidade ou Quantidade de Energia, 
Reservatório Virtual, Delta K efetivo despacho

Previsão em Lei da possibilidade de 
comercialização de gás não 
processado a consumo final

Sinal Econômico das Tarifas de 
Transporte 

( zonal)

Exclusividade limitado a 8 anos e 
apenas para Mercados Novos (sem 

gás)

Obrigação do Autorizatário a 
Expandir e Proibição de Blecaute de 
Capacidade de Transporte (Prazo)

Tarifa Incentivada no Swap
Melhoria da Rede 

Obrigação de Regulador nos 
Estados

ANP regula na transição
WACC para o setor

Obrigação de implantação 
dos agentes do mercado 

livre nos estados

Liberdade para Construir Gasodutos 
de Transporte pelas Distribuidoras 

entre Estados

Executivo

Executivo + Lei Posterior

Mudança Legal
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Cinco Ações Prioritárias e que podem 

ser Implementadas Rapidamente

 Leilões de cessão de capacidade firme nos gasodutos existentes 

pela ANP (acordo com Petrobras para limites, ritmo anual de 

liberação e imediato fim da exclusividade)

 Acesso negociado com acompanhamento da ANP dos gasodutos de 

escoamento (acordo com Petrobras e parceiros para limites, ritmo 

anual de liberação e período de exclusividade)

 Estabelecimento do Fornecedor de Última Instância para back up do 

sistema

 Sistema de Informações online de capacidades reais, fluxos 

instantâneos, contratos padrão de transporte firme e interrompível 

(quebra da assimetria de informações entre os agentes)

 ANP promove acordo de regulação com Estados para onde não exista 

arcabouço regulatório adequado a nova legislação e ao novo 

momento do Gás no Brasil (quebra da assimetria regulatória entre 

Estados)



www.gasenergy.com.br

OBRIGADO!


