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Novo Mercado de Gás

• Como o BNDES pode agregar e auxiliar o Novo Mercado de Gás?
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• Elaborar uma Agenda Positiva com:

• Soluções para destravar investimentos no setor;

• Sugestões de melhorias no ambiente de negócios;

• Ações coordenadas por meio de articulações com as instituições públicas e privadas;

• Sugestões de investimentos estruturantes e de novos modelos de negócios no país;

• Provedor de financiamento de longo prazo, conjuntamente com o setor privado; e

• Estudos e Análises setoriais.
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BNDES Gás para o Desenvolvimento

• BNDES Gás para o Desenvolvimento possui

os seguintes objetivos:

I. Ampliação de infraestrutura de gás natural

necessárias à expansão da oferta do gás

natural do pré-sal.

II. Ampliação da rede de distribuição de gás

natural e privatização de empresas

distribuidoras.

III. Ampliação do uso do gás natural industrial e

termelétrico como meio para ampliar a rede

de distribuição.

IV. Ampliação do uso do gás natural veicular, em

especial caminhões e ônibus.
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Escoamento e Transporte

Ação:
 Fomentar projeto estruturante de escoamento compartilhado de gás natural offshore.
 Fomentar um novo modelo de negócio no Brasil de gasoduto de escoamento.

• Viabilizar novos investimentos em gasodutos de

escoamento.

• Estruturação de projetos de escoamento por meio de HUBs

de gás natural compartilhado.

• Formatação de SPE com uma estrutura de 75% de

financiamento e 25% de capital próprio.

• As petroleiras e demais investidores poderiam participar na

SPE.
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Distribuidoras de Gás Natural

1 – Empresas maduras – RJ e SP

• Empresas centenárias privatizadas na virada do século

• Elevado número de clientes (1MM a 2 MM) e de volume distribuído

• Contratos novos (price cap), com agências reguladoras mais fortes

2 – Empresas em expansão (S,SE,NE,MS,AM)

• Estatais novas, com participação da Gaspetro e de privado (Mitsui)

• Possuem oferta de gás nacional ou importado (Bolívia ou GNL)

• Pouco volume e poucos clientes (10k a 50k)

• Necessidade de novos investimentos – Potencial de privatização

• Contratos antigos (cost plus), com agências reguladoras em

estruturação ou inexistentes

3 – Empresas não operacionais (CO,N)

• Estatais com participação da Gaspetro e de privado (Termogás)

• Sem oferta de gás, portanto sem valor no momento
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Considerações Finais

• O uso do potencial do gás natural do pré-sal poderia viabilizar diversos investimentos na economia e na

geração de empregos no país.

• Foram apresentados os principais desafios quanto sugestões para superá-los, e como o BNDES poderá

colaborar com o desenvolvimento do setor.

• Cabe destacar que o papel do BNDES vai muito além de um financiador de projetos.

• Provedor de soluções para destravar investimentos no setor que incluem sugestões de melhorias no ambiente

de negócios; ações coordenadas por meio de articulações com as instituições públicas e privadas; sugestões

de investimentos estruturantes e de novos modelos de negócios no país; provedor de financiamento de longo

prazo, conjuntamente com o setor privado; e estudos e análises setoriais.

• O BNDES, como o banco de desenvolvimento do país, deve exercer um papel importante para elaborar

e realizar uma agenda positiva de novos investimentos e oportunidades em toda a cadeia de valor do

setor de gás natural para gerar riqueza, valor e empregos para o país.
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Obrigado!

facebook.com/bndes.imprensa

twitter.com/bndes_imprensa

youtube.com/bndesgovbr

slideshare.net/bndes

Portal BNDES

www.bndes.gov.br

Atendimento Empresarial

0800 702 6337

Chamadas internacionais

+55 21 2052 6337 

Ouvidoria

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/ouvidoria

Fale Conosco

www.bndes.gov.br/faleconosco


