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RELATÓRIO ANUAL ABDIB         OS CAMINHOS DA INFRAESTRUTURA EM 2018

petróleo e gás natural

A Petrobras, em processo de rees-
truturação, já vendeu e ainda planeja 
vender ativos ou participações im-
portantes no setor de petróleo e gás. 
Essa diretriz inaugura um período de 
transição para uma real abertura do 
mercado, mas cria a urgência de aper-
feiçoamento na regulação. O governo 
federal propôs mudanças regulatórias 
ao Congresso Nacional que foram 
avaliadas pelo Comitê de Petróleo e 
Gás Natural da Abdib e receberam 
apoio da entidade.

Desde a abertura do setor petrolífero em 1997, o Brasil ainda não conseguiu desenvolver um  
mercado pujante de gás natural. Mas novas mudanças trazem mais oportunidades

hora de recuperar o atraso

Para ampliar a discussão, a Abdib pro-
moveu o seminário A Hora e a Vez do 
Gás Natural, dia 11 de dezembro. O 
evento, com 70 pessoas, foi inaugura-
do por João Carlos de Souza Meirelles, 
secretário de Energia e Mineração de 
São Paulo, que explicou a configuração 
e as perspectivas para a matriz ener-
gética paulista. Ele apresentou planos 
para aumentar a demanda, o escoa-
mento, o transporte e a distribuição 
do gás natural. Detalhes sobre o pro-
grama Gás para Crescer foram ainda 

abordados por representantes da ANP, 
UFRJ, EPE, Ministério de Minas e Ener-
gia, TozziniFreire Advogados, Brook-
field Infrastructure e NTS.

O seminário contribuiu ainda para a 
Abdib e investidores alertarem sobre 
cuidados que precisam ser tomados 
na criação da nova regulação para o 
gás natural no Brasil. O segmento de 
transporte é um capítulo chave das 
discussões em torno do substitutivo 
do PL 6.407/2013, cuja votação foi 
transferida para 2018.

Na avaliação da Abdib e dos investi-
dores, a existência de um agente re-
gulador forte, com boa capacitação 
técnica e baseado nas melhores prá-
ticas regulatórias é ponto relevante.  

À esquerda, sentido horário: Cerca de 70 
pessoas ouviram explicações de Giovani 
Machado (EPE), Leonardo Miranda 
(TozziniFreire Advogados) e Fernando Ziziotti 
(Brookfield Infrastructure).
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À direita, sentido horário: em seminário na Abdib, 
palestraram Aldo Barroso (Ministério de Minas e Energia), 

Felipe Cury (ANP), Bruno Piloto (NTS) e João Carlos 
Meirelles (governo paulista).

É fundamental que o regulador pos-
sa garantir transparência, publicidade 
e isonomia a qualquer empresa inte-
ressada em acessar a infraestrutura. 
Assim, novos supridores de gás terão 
estímulos e alternativas para ofertar 
novos volumes ao mercado brasileiro.

Como em toda modernização regula-
tória significativa, é fundamental pre-
ver mecanismos e prazos em um pe-
ríodo de transição que garanta segu-

rança jurídica a investimentos e 
operações constantes 

em contratos já existentes. Se a moder-
nização do marco regulatório e a tran-
sição para o novo modelo forem efi-
cientes, o objetivo será atingido: atrair 
investimentos novos, a entrada de 
mais agentes ofertantes, estimulando 

o crescimento da demanda, com níveis 
de preços competitivos, segurança e 
previsibilidade no suprimento, em um 
ambiente jurídico e regulatório seguro 
e que respeite os contratos existentes.

hifem anuario new indice Abdib 2018.indd   33 28/02/2018   15:32:36




