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MARCO LEGAL / REGULATÓRIO

Lei do gás - 11.909 / 2009

Decreto 7.382 / 2010 – Regulamenta a Lei do Gás

Decreto No. 9.616 / 2018 - Resultado da iniciativa Gás para Crescer. 

• Regime de contratação de capacidade por entrada e saída

• Tarifas nos sistemas de transporte de gás natural estruturadas pelos transportadores

• Acesso não discriminatório aos gasodutos e uso eficiente das infraestruturas

• Redução do papel central do Estado no planejamento do setor

• Aprovação pela ANP das tarifas propostas pelo transportador

Consultas Públicas da ANP

• Promoção da concorrência

• Desverticalização na indústria de gás natural

• Aumento da oferta de gás natural ao mercado

• Tarifas de Transporte e Contratos

RES. CNPE Nº 16/2019 – Novo Mercado de Gás



RES. CNPE Nº 16/2019 – Princípios para o mercado

Ampliação da concorrência em todo o mercado

Gradativa implantação do sinal locacional

Respeito aos contratos e à governança das empresas

Integração do setor de gás natural com os setores elétrico e industrial



RES. Nº 16/2019 – transição para o mercado concorrencial 

Ampliação do acesso e do aumento da eficiência na utilização das infraestruturas de 
transporte

Oferta de capacidade disponível de transporte

Autonomia e independência dos transportadores 

Serviços de transporte oferecidos em forma não discriminatória

Acesso não discriminatório às infraestruturas de escoamento e processamento de GN 
e aos Terminais de GNL

Liberação de GN por agentes dominantes e incentivos aos produtores a 
comercializarem no mercado



RES. Nº 16/2019 – Poder Dominante 

Desverticalização

Liberação de Capacidade

Venda de gás natural por meio de leilões

Remoção de barreiras para que os agentes produtores 
comercializem o gás que produzem



RES. Nº 16/2019 – Estados e o Distrito Federal  

Adoção de boas práticas regulatórias:

• Transparência dos contratos de GN para o mercado cativo

• Consumidores Livres, Autoprodutores e Autoimportadores; 

• Aquisição de GN pelas distribuidoras de forma transparente e eficiente

• Transparência na metodologia de cálculo tarifário e estrutura tarifária 

• Incentivos econômicos aos investimentos e à operação eficiente das redes

• Separação entre as atividades de comercialização e de prestação de serviços de rede

• Tarifa proporcional a utilização dos serviços de distribuição, por segmento de usuários

Privatização da concessionária estadual

• Conveniência de definição de novo contrato de concessão



MERCADO DA DISTRIBUIÇÃO
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DISTRIBUIÇÃO - Regulação 

• Aproximadamente 18 estados com concessionárias em estado operacional 

(distribuição de GN)

• Contratos de concessão e modelos regulatórios diferentes

Modelos por incentivos

(Tarifas Máximas / Receita Máxima)

São Paulo

Rio de Janeiro

Em transição para modelos por 

incentivos

MG / ES 

Custo do Serviço Outros



Price cap: RPI - X

Tempo

Preços

Custos
RPI-X

Reajustes anuais
Revisão 
tarifária

Manter o equilíbrio da RTP

Estabelecer equilíbrio 
entre custos e receitas

Revisão 
tarifária



MERCADO DA DISTRIBUIÇÃO

Regulação por incentivos Custo do Serviço

Revisão Tarifária 

Periódica
Cada 5 anos Anual

Base de Ativos Física / Contábil Contábil

Remuneração
Custo de Oportunidade (WACC 

/ CAPM)
Definida em contrato

Depreciação Econômica Econômica /acelerada

Custos Operacionais Eficientes
Reais (remunerados em alguns 

casos)

Fator de 

Produtividade
Sim Não

Mercado Projeções Projeções (80%)

Controle dos 

investimentos
Sim Não

Controle ex-post Sim /Não Sim /Não



As tarifas devem:

Permitir à 

concessionária 

recuperar os custos  

necessários para 

oferecer o serviço 

com a qualidade, 

confiabilidade e 

continuidade 

estabelecidas no 

marco regulatório

Assegurar ao 

consumidor o 

pagamento de um 

valor justo.

Custos Receita

Custos não 
gerenciáveis

Custos 
gerenciáveis

Tarifas

Quantidades

+ x=

Quanto? Como?



Objetivos da estrutura tarifária

Eficiência
Recuperação dos 

custos
Equidade

Sociedade

Concessionária
Usuário
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Custos 

Totais

Custos 

(Rede)

Custos 

(SCL)

Volume ou 

Capacidade

Quantidade 

de Clientes

Custos 

Rede

(Segmento)

Custos SCL

(Segmento)

Custos alocados a 

categorias tarifáriasCustos por atividade

Tarifa a Custo Médio



Consumo /mês

Demanda Individual

Excedente
do Consumidor

Preço

P=CMgLP

Valor Pago

Q0

Não existe perda 
do Bem-estar 

Social

Tarifas a CMgLP sem perda do bem-estar social



Consumo /mês

Demanda

Excedente
do Consumidor

Preço

P=CMgLP

Q1

P=CMeLP
Transferência
necessária
para
sustentabilidade

Q0

Perda do 
Bem-estar Social

Tarifas a CMe com perda do bem-estar social



Tarifa = Custo por Acesso à Rede + Encargo por consumo a CMgLP

Consumo /mês

Demanda Individual

Excedente
do Consumidor

Preço

P=CMgLP

Q1

P=CMeLP

Q0

Quantia equivalente 
ao Encargo por 
Acesso à Rede

Não existe perda 
do Bem-estar 

Social

Tarifas Em Duas Partes (T2P)Coase 1946



◆ Alfa indica a % do EC que deve capturar-se dentro de cada grupo

de usuários.

 

Tarifas Em Duas Partes



Limites do Subsídio 
 

Custo Marginal de 

Longo Prazo 

(CMgLP)

Custo de Melhor 

Alternativa sem 

Rede (Stand 

Alone Cost)

Tarifa A Tarifa B Tarifa C Tarifa D

Benefícios gerados 

pela Rede 
Subsidiador

Subsidiados

MarkUp sobre 

CMgLP

Custo Marginal de 

Longo Prazo 

(CMgLP)

Custo de Melhor 

Alternativa sem 

Rede (Stand 

Alone Cost)

Tarifa A Tarifa B Tarifa C Tarifa D

Benefícios gerados 

pela Rede 
Subsidiador

Subsidiados

MarkUp sobre 

CMgLP



Consumidor Livre

• Consumidor livre (ou potencialmente livre) é aquele que reúne as

características necessárias para poder adquirir suas necessidades de gás em

forma direta com o produtor ou comercializador.

• Deve pagar pelo uso da infraestrutura da distribuidora (não está permitido o by

pass físico)

• Não existem critérios padronizados para sua caracterização entre as diferentes

regulações estaduais (volume, prazos, condições de migração e retorno)

• Necessidade de definição de tarifas diferenciadas para uso da rede e

comercialização.

Foco na Estrutura Tarifária



O Consumidor Livre é uma ameaça para a distribuidora?

A abertura do mercado livre somente ocorrerá na presença de um mercado aberto, não 
discriminatório e eficiente na produção e transporte de GN

A diversidade de produtores e consumidores (e comercializadores) permite a identificação de 
novos produtos, modalidades de contratação mais adaptadas e condições mais favoráveis que 
poderão alavancar os negócios, investimentos e expansão do setor de GN.

Redução do risco relativo a compra de gás

A “rede” deve ser remunerada adequadamente



BY PASS?

O BY PASS FÍSICO É UMA SOLUÇÃO PARA A 

COMPETITIVIDAE DO GÁS NATURAL?



Desnate - Cherry Picking

• Capturar os melhores usuários do

mercado.

• O entrante pode ofertar seus

serviços em condições mais

competitivas do que as ofertadas

pelo incumbente.

• O entrante não tem o custo de

instalação da concessionária.

• O entrante não está submetido à

mesma regulação e fiscalização



By pass- pontos de interesse
• Equidade: o by pass somente será

conveniente para alguns usuários,

mesmo dentro de um segmento

ou categoria.

• Concessão mediante a

concorrência pelo mercado. O

monopólio também deve ser

protegido.

• Perdas de bem-estar pela não

utilização do serviço

• Externalidades pela existência da

rede

• O setor está em desenvolvimento.

Desenvolvimento de infraestrutura

e Criação de mercados



Responsabilidade no uso da rede



Conclusões

• Novo Mercado de Gás é uma oportunidade relevante
– Mudanças de esquemas regulatórios e contratos de concessão

– Privatização de empresas

– Mercado mais aberto na produção e transporte – tarifas menores

– Maior competitividade do energético e consequente penetração no mercado

– Benefício para a sociedade

• Avaliar os impactos que o tratamento tarifário para os agentes livres irão

gerar sobre os consumidores do mercado cativo

• Atuar sobre a estrutura tarifária é indispensável

• A abertura do mercado livre somente ocorrerá quando houver

concorrência na produção e livre acesso ao transporte e facilities

• A segurança jurídica é condição fundamental para o desenvolvimento do

setor, de um ambiente competitivo e atração dos investimentos
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