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Comercialização e Formação de Preços de Gás Natural

1. Introdução
O programa governamental Novo Mercado de Gás tem como objetivo principal aprimorar os
marcos legal e regulatório de gás natural no Brasil, promovendo o desenvolvimento do mercado de
gás natural brasileiro, com entrada de novos agentes, competitividade e liquidez. Um dos temas
que vem sendo estudado nesta iniciativa é a comercialização de gás natural, avaliada como assunto
fundamental na transição para um novo desenho de mercado, com diversidade de agentes tanto na
oferta quanto na demanda, contratação a longo e a curto prazos, e ainda com possibilidade de
desenvolvimento de mercados futuros e de opções.
Tendo em vista as grandes mudanças no marco regulatório que haverão de vir após a recém
aprovada Lei nº 14.134/2021, a “Nova Lei do Gás”, e dentro de um contexto de abertura do
mercado de gás natural brasileiro com o processo de desverticalização do setor, impulsionado pelas
vendas de ativos da Petrobrás no segmento, grandes transformações são esperadas na área de
comercialização de gás natural no país.
As experiências europeias e norte-americanas durante o desenvolvimento do mercado de gás
natural revelam alguns fatores importantes para promover a competitividade, como: transparência
de preços, competição gás-gás, competição entre combustíveis e segurança de suprimento. No
entanto, para um mercado de gás natural com liquidez são necessárias também outras
características, a saber: infraestrutura adequada, múltiplas fontes de oferta, acesso de terceiros à
infraestrutura de forma não discriminatória, desverticalização e atividades integradas, abertura
progressiva, regulação sobre segurança de suprimento e existência de órgãos reguladores
independentes e isentos.
Sendo assim, este documento tem como objetivo relatar os aspectos básicos de contratação
de gás natural no mundo, analisando as melhores práticas internacionais que permitem que a
comercialização de gás natural ocorra de forma eficiente e isonômica. Também são abordados o
processo de formação e o desenvolvimento dos principais mercados de gás natural no mundo,
assim como as diferentes formas de precificação utilizadas na comercialização, bem como a
evolução deste aspecto em anos recentes, com menção aos principais hubs de gás e os que se
encontram em desenvolvimento no mundo. É importante ressaltar, por fim, que este documento
tratará apenas de contratos de fornecimento de gás natural, e não de contratos de transporte e
distribuição.
A fim de facilitar a compreensão do documento, no anexo é apresentado um glossário dos
principais termos utilizados no ambiente de comercialização e suas respectivas definições.
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2. Formação e Desenvolvimento de Mercados
A compreensão do funcionamento de mercados de gás natural exige levar em conta algumas
especificidades do mercado de commodities e da própria natureza dos mercados de
hidrocarbonetos. Tanto o petróleo quanto o gás natural, têm características que os distinguem de
outras commodities, tais como:
•

a alta incerteza ligada ao desenvolvimento de recursos e a alta especificidade do
investimento ao longo da cadeia de energia, da produção ao consumo;

•

tratam-se de recursos naturais não renováveis com alta concentração de reservas em poucos
países;

•

envolvem dois principais decisores do lado da produção, sendo eles a empresa produtora e os
detentores de direitos de propriedade;

•

a demanda muitas vezes inelástica ou pouco elástica de energia e sua interação com a
concentração e restrições de capacidade do lado da oferta; e

•

imperfeições de mercado que surgem com a consolidação de grupos majoritários no setor.

No intuito de compreender toda a evolução que o mercado de gás natural vem sofrendo ao
longo dos anos é interessante fazer um paralelo ao desenvolvimento do mercado de petróleo, que
já se encontra numa fase de maturidade superior ao do gás natural. Assim como o gás, a produção
de petróleo tem uma vida limitada. Essa produção ao longo do tempo pode ser ilustrada pela
chamada curva de Hubbert, como mostra a Figura 1, uma distribuição em forma de sino,
inicialmente proposta por M. King Hubbert em 1949 em relação à produção de petróleo dos
Estados Unidos da América (EUA) com base em métodos estatísticos.

Figura 1. Curva de Hubbert para o Petróleo e Gás Natural
Fonte: Adaptado de Energy Charter Secretariat, 2007.
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Há de se observar na Figura 1 um deslocamento do pico da curva para cima e para direita,
que se deve principalmente à atividade de exploração e o desenvolvimento de novas tecnologias
que vêm expandindo a base de recursos (e as reservas comprovadas). Alguns reservatórios podem
não se mostrar viáveis em um dado momento, mas se tornarem viáveis futuramente com a
evolução das tecnologias, a mudança nos seus custos de implementação, e a alteração nos
condicionantes de mercado. O inverso também pode ocorrer em caráter temporário, com a queda
nos preços do petróleo e gás no mundo tornando alguns projetos inviáveis economicamente em
dado período.
Para o petróleo e o gás natural, têm-se sugerido que os diferentes segmentos da curva
podem ser correlacionados com diferentes estágios de desenvolvimento do mercado e que existe
uma tendência inerente de que os mercados de gás e de petróleo se movam para estruturas mais
competitivas (com estruturas contratuais e mecanismos de preços correspondentes ao estágio
particular do desenvolvimento do mercado). Isso pode resultar da tendência das empresas, tanto
do petróleo como do gás, de iniciar a produção em campos com maior viabilidade (geralmente os
maiores) e produzir em campos com menor viabilidade posteriormente, aumentando assim o
número de players e de transações, saindo do superinvestimento inicial para a evolução da
infraestrutura de oferta ao longo do tempo. A migração de interesse entre os tipos de campos
também pode seguir o desenvolvimento tecnológico e a dinâmica de preços, que impactam sua
viabilidade técnica e econômica respectivamente.
Apesar da ampla literatura debatendo o poder preditivo do modelo original, ou da
aplicabilidade da curva de Hubbert e seu conceito de pico, propõe-se aqui aplicar o referencial
metodológico para compreensão da formação e desenvolvimento dos mercados. A curva de
Hubbert poderia, nesse sentido, ser empregada como uma ferramenta para identificar o estágio de
desenvolvimento das estruturas institucionais nos mercados de energia. A curva para o gás é
semelhante à do petróleo num estágio anterior, já que a demanda e a produção de gás só se
desenvolveram após um atraso de várias décadas em relação ao petróleo. Os principais fatores que
corroboram para essa abordagem são a distribuição desigual dos tamanhos de campo de petróleo e
de gás e suas similaridades quanto às características de produção, sendo minerais não sólidos. Isso
pode sugerir que o desenvolvimento das estruturas do mercado de gás natural seguirá o do
petróleo em termos gerais, mas com o respectivo atraso.
A defasagem na curva de Hubbert entre o petróleo e o gás natural se deve principalmente ao
fato de como o gás natural foi descoberto e a importância que lhe foi dada na época. No início, o
gás foi descoberto como um subproduto da busca do petróleo, encontrado na forma de depósito
de gás ou como gás associado. Seu uso foi bastante limitado num primeiro momento,
principalmente devido à necessidade de desenvolvimento de uma infraestrutura de movimentação
de gás, e grandes quantidades de gás associado foram, e ainda são, queimadas. O uso do gás tem
historicamente se concentrado em aplicações estacionárias que substituem produtos de petróleo, e
seu uso para automação está ainda em sua infância. Embora o desenvolvimento de um mercado e
infraestrutura de movimentação para o petróleo não tenha sido imediata, foi necessário um tempo
consideravelmente maior para o gás chegar neste estágio. O gás exigia uma infraestrutura fixa e
mais cara, que esta operasse continuamente (dado o maior custo para armazenamento), além de
necessitar assegurar o uso de terras para a construção de gasodutos e sistemas de distribuição.A
indústria de gás natural se caracteriza fortemente como uma indústria de rede, na qual ofertas e
demandas devem ser conectadas por uma rede física – no caso, a malha de gasodutos. O
estabelecimento desta infraestrutura de rede implica investimentos elevados em ativos fixos e
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específicos, tornando os custos unitários do gás natural extremamente sensíveis ao volume
movimentado e ao número de usuários (há substanciais economias de escala e escopo). Ademais,
em muitos casos o gás natural não tem mercado cativo, podendo substituir e ser substituído por
várias fontes energéticas. Por isto, a despeito de suas qualidades intrínsecas (por exemplo,
combustão mais limpa, homogênea e eficiente), precisa ter preço competitivo para motivar o
consumidor final a usá-lo ao invés de a seu substituto.
Assim, por ter uma densidade energética menor, um custo final maior de transporte e
armazenamento, a indústria do gás natural apresentou em todo o mundo um desenvolvimento
bem mais lento do que a indústria do petróleo, apesar de boa parte da produção de gás natural ter
sua origem associada à produção de petróleo. Por isto, mesmo em países com disponibilidade
relevante de gás natural, a primeira fase de aproveitamento econômico do recurso ocorreu
localmente, sendo que apenas posteriormente as malhas regionais passaram a se integrar de forma
inter-regional e, finalmente, nacional.
Nos EUA, por exemplo, apenas após a construção de um gasoduto de transporte conectando
o mercado de Chicago com os campos de Panhandle (Texas) em 1931 a indústria de gás natural
começou a assumir uma característica nacional. Um dos principais motivos para as dificuldades
iniciais de construção de gasodutos de longa distância eram as dificuldades técnicas, que só foram
vencidas nos anos 20 e 30, com o avanço dos materiais utilizados (em particular, o aço) e das
técnicas de soldagem (CASTANEDA, 1993)1.
A indústria de gás norte-americana foi a primeira a se desenvolver no mundo, primeiro por
vendas ad hoc, posteriormente com base em contratos de longo prazo. Na década de 1980, os
mercados de gás da América do Norte foram os primeiros a serem organizados como mercados de
gás com liquidez, enquanto uma estrutura de mercado semelhante surgiu também no Reino Unido.
Embora o desenvolvimento em ambas as regiões tenha sido baseado na produção doméstica de gás
e caracterizada pela produção de diversos campos de gás de médio e pequeno porte, estruturas de
comercialização de gás em outras regiões continuam a ser caracterizadas por contratos de
importação de longo prazo e campos de gás imensamente grandes (ENERGY CHARTER
SECRETARIAT, 2007).
Tomando como base os segmentos da curva de Hubbert a fim de analisar os diferentes
estágios de evolução do mercado de energia, podemos traçar um perfil similar ao apresentado na
Figura 2. Nela, através do lado esquerdo da curva de Hubbert, são representados os diferentes
mecanismos de preços e as diferentes formas de contratação com a transição de um mercado não
competitivo para um mercado competitivo.

1

Note-se que o campo descoberto pelo Coronel Drake próximo a Titusville (Pennsylvania) em 1859, considerado o
marco da indústria moderna do petróleo, também produzia gás natural associado (assim como muitos outros campos
nos EUA), mas o hidrocarboneto levou algumas décadas adicionais para ser monetizado.
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Figura 2. Evolução do mercado de petróleo e gás: correlação dos estágios de desenvolvimento,
estruturas contratuais, e mecanismos de preço
Fonte: Adaptado de Energy Charter Secretariat, 2007.

As principais tendências no longo prazo e os objetivos dessa evolução são:
•

desenvolvimento do mercado de energia do menos competitivo para o mais competitivo;

•

desenvolvimento da integração vertical para o contrato a termo e então para o mercado com
liquidez;

•

evolução das estruturas contratuais do longo prazo para o médio e curto prazo, então para o
spot, depois para o mercado de futuros; e

•

evolução dos mecanismos de preço de cost plus2 para netback replacement value-based3 e
para exchanged-based4.

1

Precificação considerando a soma dos custos envolvidos em cada etapa e dos lucros esperados desde a produção até
a disponibilização dos produtos aos clientes.
3

Precificação considerando o preço máximo que os consumidores estão dispostos a pagar pelo produto em detrimento
de suas outras alternativas.
4

Precificação baseada nas diversas rodadas de compra e venda que ocorrem em um ambiente de contratação.
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O termo “competição” aqui utilizado significa não apenas um aumento no número de
participantes no mercado devido ao desenvolvimento energético, mas uma competição
diversificada em todos os aspectos do funcionamento e desenvolvimento do mercado de energia.
Isto se reflete em maior competitividade entre combustíveis, e não mais uma dominância de um
único combustível no balanço energético no futuro, como era no passado; na multiplicidade /
coexistência de diferentes estruturas contratuais e mecanismos de preços dentro de um único
espaço econômico; em contratos considerando portifólios a nível global, regional, ou num único
grande país; etc (GOLDTHAU, 2013; TAVARES et al., 2021).
Quanto aos mecanismos de preço, no estágio mais básico de desenvolvimento de mercado
tem-se apenas o cost plus, que é dado pelo preço ligado ao custo da produção da energia e o
transporte/distribuição seguidos de entrega para o consumidor ou ponto de entrega. É utilizado em
mercados não competitivos de energia física e possui baixo nível de preços de referência aceitável
para o produtor (preço atrativo ao produtor). Em mercados mais desenvolvidos, o mecanismo de
preço adotado é o netback replacement value, que se trata do preço vinculado ao preço das
energias concorrentes no usuário final, sendo menor ou igual a este preço para motivar a
substituição. É utilizado em mercados competitivos de energia física, possui um nível de preço de
referência superior aceitável para o consumidor (menor ou igual ao preço do combustível
alternativo) e comercializável para o produtor (maior ou igual ao custo de produção). Por fim, em
mercados com alto nível de maturidade, o mecanismo de preço passa a ser o exchange ou spot,
onde os preços da oferta e demanda estão em equilíbrio nos mercados competitivos de energia de
itens físicos (spot ou forward) e/ou papel (derivativos financeiros vinculados a contratos de
futuros), tendo o preço de negociação como “preço justo” do comercializador e/ou especulador
(KONOPLYANIK, 2013).
Tomando o desenvolvimento do mercado de petróleo como referência, nota-se que a cada
estágio desse desenvolvimento uma nova estrutura contratual é adicionada às estruturas já então
existentes, nunca substituindo-as. A Figura 3 mostra, na direção da seta, a evolução das estruturas
contratuais utilizadas no mercado de petróleo mundial ao longo do tempo. Tem-se no ciclo mais
básico de evolução do mercado a existência apenas de contratos de longo prazo com o mecanismo
de precificação do tipo cost plus. Num segundo estágio tem-se, então, a adição de contratos de
longo, médio e curto prazos precificados já na metodologia de netback replacement value. No
terceiro estágio de maturação do mercado, há então a adição dos contratos spot e contratos de
balcão (OTC – Over The Counter). Há de se ressaltar que, até esta fase de maturidade, todo o
mercado ainda é um mercado físico de gás. Então, por fim, num estágio ainda mais avançado de
maturidade, ocorre a adição dos contratos futuros e a precificação da bolsa, num mercado então
considerado de papel, financeiro e especulativo. Nestes últimos casos, alguns dos agentes que
atuam no mercado podem inclusive não ter a intenção de receber as cargas físicas na data
estipulada nos contratos, realizando diversas etapas de comercialização e repassando os contratos
antes deste momento, obtendo lucro no processo.
Após cada mudança importante, com a adição de uma nova forma de comercialização, é
alcançado um novo equilíbrio dentro da estrutura contratual alongada do mercado, com novas
proporções entre diferentes segmentos contratuais. Analisando a sequência da evolução da
estrutura contratual do mercado de petróleo, percebe-se uma tendência geral desse mercado
passando do comércio de petróleo “físico” para o comércio de petróleo “de papel”. Dessa forma,
devido às similaridades descritas anteriormente entre o mercado de petróleo e o de gás natural,
projeta-se (e já se nota) que o caminho natural para o desenvolvimento das estruturas contratuais
do gás seja similar ao do petróleo, obedecendo, no entanto, o seu próprio tempo de maturação.
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Figura 3. Desenvolvimento das estruturas contratuais do mercado de petróleo Fonte: Adaptado de Energy Charter Secretariat, 2007.
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Como observado, há um processo de desenvolvimento de mercados de gás natural que passa
pela evolução das estruturas contratuais e formas de comercialização. Ao longo do tempo, os
mercados se tornam cada vez mais competitivos, com estruturas contratuais quer permitem um
dinamismo cada vez maior nas operações e uma evolução de mecanismos de precificação. Este
processo, na indústria do gás natural, possui três características principais: o desenvolvimento de
hubs, uma flexibilidade cada vez maior no fornecimento do hidrocarboneto e a necessidade de um
balanceamento das redes.

2.1. Hubs de gás natural
Para entender como funciona um mercado com liquidez de gás natural, é necessário
conhecer os fundamentos da negociação em hubs. O hub é um ponto físico ou virtual onde a
titularidade do gás é transferida entre compradores e vendedores. De um modo geral, o mercado
norte-americano está associado a hubs físicos, com a conexão de diversos gasodutos e instalações
de estocagem sendo observada na prática, enquanto a tradição da União Europeia (UE) é a
utilização de hubs virtuais. Para o bom funcionamento destes últimos é necessário que haja um
eficiente balanceamento do sistema, de forma que o balanço de massa dentro do sistema de
transporte e estocagem se mantenha após a efetivação das entregas negociadas virtualmente
(TAVARES et al., 2021).
Nos hubs físicos, existe um ponto específico na rede de transporte eleito como o “nó” de
referência, sendo determinado um preço para o gás nessa localidade. O Henry Hub nos EUA, por
exemplo, foi escolhido em virtude da grande quantidade de gasodutos interestaduais que chegam
naquela localidade e do grande somatório dos volumes de gás natural que eram negociados nesta
localidade. Nos hubs norte-americanos, o preço do gás é determinado pelos diferenciais de
transporte entre regiões produtoras e consumidoras.
Já os hubs virtuais são associados a determinadas áreas de mercado (market areas) e não
dependem de uma localização geográfica específica, embora geralmente estejam relacionados a
uma região geográfica mais ampla. O gás natural pode ser injetado em qualquer ponto da zona de
comercialização e ser entregue em qualquer outro ponto, e para isso é importante assegurar que a
capacidade de transporte não encontre gargalos dentro das áreas de mercado ou zonas de
comercialização.
A experiência da União Europeia (KEYAERTS, 2012) indica que para que os hubs sejam
eficientes é necessário:
•
•
•
•
•
•
•

acesso às fontes de gás natural e aos clientes consumidores;
possibilidade de gerenciar o risco de volume para todos os participantes do mercado a um
custo competitivo;
independência e isonomia do operador do hub;
confiança e segurança dos clientes nas operações do hub;
padronização dos contratos em termos de estrutura geral;
administração do crédito com possíveis compensações; e
liquidez trazida pela multiplicidade de compradores e vendedores, além de baixo custo de
transferência de titularidade.
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Já segundo Oxford (2019), além do apoio político, da cultura empresarial e da aceitação
comercial relativa à negociação em hubs, em um caráter mais quantitativo para monitoramento e
construção de indicadores, as principais características a serem consideradas são:
•
•
•
•
•

quantidade de participantes, promovendo diluição do poder de mercado;
produtos negociados, considerando contratos com diferentes modelos;
volumes negociados, atestando a importância dos hubs no setor de gás do País;
índice de “negociabilidade”, mensurando o spread de variação entre altas e baixas que
representa oportunidades para negociação; e
taxa de rotatividade (churn rate), definida como a quantidade de vezes que os volumes são
renegociados ou trocados de titularidade até ser feita a entrega do gás natural na prática.

O primeiro hub de comercialização de gás do mundo surgiu nos EUA na década de 90 e foi
resultado de uma reforma governamental da indústria de gás natural. A Federal Energy Regulatory
Comission (FERC), responsável por regular o comércio e o transporte de gás natural nos EUA, iniciou
reformas na indústria de dutos de gás natural na metade da década de 80 almejando promover
mercados competitivos de gás natural.
O conjunto dessas reformas culminou na FERC Order 636 em 1992 que, em conjunto com o
aumento do controle dos preços de gás natural por parte do congresso americano, transformou a
indústria de gás natural dos EUA. Duas importantes reformas foram fundamentais para a
reestruturação. Primeiramente, a FERC separou as vendas de gás natural e do serviço de
transporte; e as empresas proprietárias dos gasodutos foram restringidas a prestar exclusivamente
o serviço de transporte. Em seguida, a Comissão estabeleceu o Third-Party Administrator5. A FERC
proibiu as empresas proprietárias dos gasodutos de venderem serviços de empacotamento de gás e
exigiu acesso não discriminatório aos serviços de transporte via gasodutos.
A FERC especificamente proibiu as empresas proprietárias dos gasodutos de instituir regras
que pudessem limitar o desenvolvimento de “centros de mercado”. Tais centros de mercado foram
definidos pela Comissão como localidades onde os dutos se interconectavam e onde havia a
possibilidade de estabelecimento de trocas de gás. Operadores dos centros de mercado poderiam
oferecer serviços de troca da commodity, como por exemplo estocagem, transferência de título e
comercialização. Por volta de meados da década de 90, inúmeros desses centros de mercados
haviam surgido ao redor do país oferecendo esses serviços e comercializando gás ativamente. O
mais importante desses era o Henry Hub localizado em Erath, Louisiana.
Rapidamente compradores, vendedores e uma nova abundância de intermediários do
mercado de gás (corretores, comercializadores e agregadores) começaram a usar estes centros de
mercado, ou hubs como eles mesmos denominavam, como localidades para comercializar gás
natural fisicamente, principalmente por meio de contratos bilaterais diretos entre as partes. Logo,
vários clientes confiaram voluntariamente nas pesquisas diárias que eram publicadas acerca do
volume comercializado entre as partes e dos preços de compra e venda. Embora os preços
reportados fossem considerados confiáveis, havia momentos em que os preços eram divulgados de
forma incorreta, além de tentativas mais elaboradoras de manipulação do mercado em alguns
hubs. A Energy Policy Act de 2005 expandiu a jurisdição da FERC para monitorar mercados,
estabelecer regras proibindo divulgações enviesadas ou falsas, e coibir outras formas de
manipulação.
5

Administração por um agente que não tem participação ou interesse na compra ou na venda de gás natural, ficando
responsável apenas pela operação do sistema de transporte.
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2.2. Flexibilidade
A flexibilidade no mercado de gás natural pode ser definida como a capacidade de alteração
de volumes de gás natural em períodos definidos. Pode ser analisada sob a ótica da oferta ou da
demanda de gás natural, sendo usada para adaptar a oferta quando a demanda flutua, ou para
adaptar a demanda quando a oferta não é suficiente (TAVARES et al., 2021). Ou seja, a flexibilidade
é a capacidade do sistema de se adaptar quando a demanda ou a oferta variam.
As principais formas de se prover flexibilidade no fornecimento de gás natural são:
•
•

empacotamento – por prazo muito curto e volumes reduzidos, geralmente reservado para
questões operacionais intrínsecas à atividade de transporte de gás natural;
produção interruptível – preferencialmente de gás natural não associado e próximo aos
centros de consumo, como na Holanda e Bélgica;
importações – no caso de importações por gasodutos, depende das características dos
contratos e, no caso de GNL, depende do tempo de disponibilização da carga e dos volumes
de armazenamento em terra (tanques) ou no mar (FSUs6, FSRUs7 ou metaneiros circulantes);
estocagem subterrânea – a depender das características dos sítios de estocagem, que devem
ser preferencialmente próximos aos centros de consumo, de ciclo rápido; e
contratos interruptíveis – demandas que podem ser atendidas por mais de um combustível,
ou mesmo uma mistura de combustíveis, e que podem ser interrompidas ou reativadas para
realizar ajustes nos fluxos.

•
•
•

A Tabela 1 apresenta os principais instrumentos para prover flexibilidade em alguns países
selecionados.

6

Floating Storage Units – Unidades Flutuantes de Armazenamento, têm como objetivo armazenar combustíveis.

7

Floating Storage and Regasification Units – Unidades Flutuantes de Armazenamento e Regaseificação, além de
realizarem o armazenamento de GNL possuem equipamentos para promover sua regaseificação.
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Tabela 1. Fontes de flexibilidade em diversos países
Áustria
Bélgica
Dinamarca
França
Finlândia
Alemanha
Grécia
Irlanda
Itália
Luxemburgo
Holanda
Portugal
Espanha
Suécia
Reino Unido

Empacotamento
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Produção

X

X

Estocagem
X
X
X
X
X
X

GNL
X

Importações por gasoduto
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Fonte: adaptado de Keyaerts (2012).

A adoção de uma ou mais destas ferramentas depende da existência de instrumentos
contratuais que permitam a contratação de capacidade de transporte ou das capacidades de
entrada e saída correspondentes, o que permitirá, na prática, a injeção e retirada de volumes
necessários para operacionalização das soluções apontadas.

2.3. Balanceamento
O balanceamento da rede, ou seja, a busca por uma condição de equilíbrio entre o que é
injetado na malha de transporte e aquilo que é demandado, é importante não apenas no sentido
de garantia de fornecimento, mas é uma condição essencial para atendimento das demandas
existentes. De fato, há algum descompasso temporal entre o que é injetado na malha e o que é
retirado em virtude das próprias características da movimentação de gás natural em sistemas de
gasodutos – o volume total de gás injetado não está disponível instantaneamente em uma ou mais
saídas da rede. Assim, o balanceamento de rede deve possibilitar a acomodação dessas flutuações
a fim de garantir o atendimento. Ressalta-se que mesmo o empacotamento do duto, quando
utilizado para fins de flexibilidade do sistema, permite o atendimento de uma demanda de baixo
volume por curto intervalo de tempo.
Em um mercado líquido e com diversidade de agentes é necessário estabelecer as regras e as
entidades responsáveis pelas questões relativas à garantia de suprimento ao mercado e uso
eficiente da rede de gasodutos, sendo que os procedimentos de balanceamento de rede também
precisam observar estas regras. Na Europa, os TSOs (Transport System Operators) de cada país
lidam com os fluxos físicos de gás na rede de transporte. Dessa forma, tais entidades são
responsáveis pelo “balanceamento” da rede que consiste em “acoplar” a oferta e a demanda que
se tem em base horária ou diária (ou qualquer outra base temporal de curto prazo). Dessa forma, o
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TSO e a autoridade reguladora cooperam entre si para estabelecer códigos de rede e regras de
balanceamento.
No caso do balanceamento da malha de gasodutos, ocorrem dois tipos principais de
mecanismos: ex-ante ou ex-post. Na Tabela 2 são apresentadas as principais diferenças entre essas
duas formas de balanceamento.
Tabela 2. Balanceamento ex-ante e ex-post
Balanceamento ex-ante
Realizado pelos carregadores
Baseia-se na antecipação do carregador a um
possível desbalanceamento (oferta diferente da
demanda programada).
O carregador busca contratos flexíveis de
suprimento ou de estocagem subterrânea de
gás natural.
Exemplos: clientes interruptíveis, estocagem
subterrânea de ciclo rápido, contratos flexíveis
de GNL.

Balanceamento ex-post
Realizado pelo operador da rede de transporte
ou delegada aos carregadores
Baseia-se na constatação pelo operador de que
ocorreram desbalanceamentos.
O operador acomoda o desbalanceamento
inicialmente através de empacotamento, e a
seguir busca contratos flexíveis de suprimento
ou de estocagem de gás natural.
Exemplos: empacotamento, estocagem
subterrânea de ciclo rápido, contratos flexíveis
de GNL.

Fonte: adaptado de Keyaerts (2012).

Nesse sentido, ao identificar os carregadores responsáveis pelo desbalanceamento da rede, o
TSO transfere a responsabilidade do balanceamento ex-post, ou seus custos, para tais agentes. Tais
custos devem ser maiores que o preço de mercado do gás natural, visando incentivar os
carregadores a realizarem o controle ex-ante, porém não podem ser excessivos a ponto de
desincentivar o uso do sistema de transporte pelos agentes, devido ao risco de desbalanceamento
incorrendo em altos valores a serem pagos. Os carregadores que injetam mais gás natural na rede
do que as demandas programadas podem receber uma remuneração que deve ser suficiente para
cobrir seus custos, mas que não incentive o desbalanceamento deliberado por parte deles.
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3. Comercialização de gás natural
As formas de comercializar gás natural vêm constantemente se adaptando às evoluções e
necessidades do mercado. Como visto anteriormente, essas estruturas contratuais tendem a passar
de estruturas verticalizadas, mais simplificadas e com menor número de transações, para uma
estrutura mais aberta e complexa, com maior número de participantes e transações (porém com
manutenção de contratos de longo prazo paralelos aos de curto prazo).
A Figura 4 mostra a estrutura tradicional de contratação de gás no mercado alemão que, já
em uma fase de maturidade elevada, possui estruturas bem consolidadas, nas quais as regras e os
riscos estão bem definidos em cada esfera de negociação.

Figura 4. Estrutura tradicional do mercado/contratação de gás natural na Alemanha
Fonte: MELLING, 2010.
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A seguir serão tratadas as principais formas de comercialização praticadas atualmente no
mercado de gás natural e as principais características que possibilitaram a evolução de mercados
pelo mundo na direção de maior robustez e liquidez.

3.1. Contratação a Termo
A história do desenvolvimento da indústria de gás natural no mundo foi caracterizada pela
formação de uma rede de contratos bilaterais de longo prazo. Estes contratos eram caracterizados
especialmente pela presença de cláusulas do tipo Take-or-Pay e Ship-or-Pay8, justificadas do ponto
de vista econômico tanto pela busca por mecanismos de redução de risco (de produtores e
transportadores), por meio da garantia de um fluxo financeiro que remunerasse o investimento
realizado nas instalações de transporte, quanto pela busca por segurança no abastecimento por
parte dos clientes (considerando a essencialidade do energético na atividade industrial,
especialmente para a geração de energia elétrica, e no uso doméstico, especialmente para
aquecimento). Não obstante a liberalização dos mercados e o surgimento de modais alternativos
de transporte, ainda hoje a maior parte do comércio internacional de gás natural está baseada em
contratos de longo prazo.
Entretanto, é importante notar que tais contratos têm como ponto central a garantia da
disponibilidade do produto, e não tanto os preços praticados. Os preços estabelecidos em
contratos de longo prazo são geralmente determinados por uma fórmula baseada no preço de
substitutos do gás natural (em geral uma cesta de óleos), e/ou no preço de referência do gás
natural em outros mercados. Ainda, em casos em que haja flexibilidade nos volumes contratados
(ou seja, Take-or-Pay menor que 100% do volume), podem ser acrescentados valores de prêmio
sobre os preços unitários do gás natural. Estes prêmios buscam mitigar os riscos do fornecedor do
gás natural caso esse tenha que fazer a venda no mercado spot em períodos nos quais o comprador
não solicite a entrega de 100% do volume do contrato.

3.2. Contratação à vista ou spot
Em contratos de curto prazo, os preços são fixados geralmente como equivalentes ao preço
de mercado no momento da entrega do produto, e os volumes contratados são padronizados, com
entregas diárias ao longo do mês contratado. O surgimento de mercados líquidos de gás natural
permitiu, por fim, a criação de contratos de curtíssimo prazo (de duração inferior a um mês),
tipicamente utilizados para balanceamento do sistema.
Na prática, tanto os contratos bilaterais de longo prazo quanto os contratos spot objetivam o
compartilhamento de riscos entre os agentes envolvidos no processo de transação, mas de forma
diferenciada. No primeiro caso, a presença de cláusulas rígidas busca reduzir os riscos e custos de
transação principalmente associados aos investimentos na infraestrutura de transporte. No
segundo, a existência de mecanismos financeiros, como hedges e opções, permite a proteção com
8

Take-or-Pay: cláusula contratual que define que o comprador de gás natural deve pagar os valores referentes à
molécula mesmo sem solicitar ao vendedor as quantidades definidas em contrato para cada período; Ship-or-Pay:
cláusula contratual que define que o carregador de gás natural em um gasoduto ou malha de gasodutos deve pagar os
valores referentes à tarifa de transporte mesmo sem solicitar ao transportador a capacidade de transporte definida em
contrato para cada período.
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relação à volatilidade dos preços do gás natural, bem como a repartição de riscos com agentes que
queiram se inserir no mercado.
Para que sejam assinados contratos de curto prazo, é necessário que haja flexibilidade nas
demandas e/ou nas ofertas, ou que os volumes de gás natural sejam necessários apenas em
determinados períodos. Um exemplo muito recorrente de utilização dos contratos de curto prazo é
a atividade de balanceamento da malha de gasodutos de transporte, que tem extrema importância
em mercados de gás natural abertos e com liquidez.

3.3. Mercados futuros
Os mercados futuros de gás natural se baseiam tradicionalmente em contratos de trocas
comerciais nos quais o comprador de um contrato concorda em receber, de um vendedor, uma
quantidade específica de gás natural (por exemplo, 10.000 MMBtu), a um preço determinado, em
uma data futura de entrega.
Na Europa, o National Balancing Point (NBP) é a principal referência de preço dos contratos
futuros de gás natural. Trata-se de um ponto virtual de comercialização para venda, compra e troca
de gás natural no Reino Unido. É o responsável por ditar o preço dos contratos futuros de gás
natural comercializados, dentre outras comercializadoras europeias, na ICE Futures Europe
(subsidiária da Intercontinental Exchange), sediada em Londres, com enorme liquidez no mercado
europeu. A comercialização é realizada por unidade de energia, em therms, que equivalem a
0,1 MMBtu, com preços em centavos de libras, sendo negociados lotes de 1.000 therms ou
100 MMBtu (ICE, 2017). Porém, hoje o Title Transfer Facility (TTF) encontra-se com cada vez maior
importância na precificação do gás natural europeu, em detrimento do NBP (CME, 2019).
Na América, o Henry Hub é a principal referência utilizada na formação dos preços de gás
natural. Trata-se de um hub de distribuição físico localizado em Erath, Lousiana, e um ponto virtual
de referência de preço para contratos futuros negociados na região. Um dos principais locais onde
os contratos futuros de gás natural são comercializados é na New York Mercantile Exchange
(NYMEX), em Nova Iorque. A NYMEX selecionou Henry Hub como o sítio para seus contratos
futuros de gás natural no começo de 1990. Neste, os preços são cotados em dólares por MMBtu e
são comercializados em lotes de 10.000 MMBtu.
Como toda commodity, o gás natural tem o seu código de negociação, valor de contrato e
requisitos de margem. Por exemplo, durante a compra ou a venda de um contrato futuro de gás
natural, pode ser utilizado um código comercial como o seguinte: “NG8K @ 10.946”; este código é
uma abreviação para “Natural Gas (NG) 2008 (8) May9 (K) at $10.946 /MMBtu (10,946)”,
significando que o gás natural será entregue em maio de 2008, ao preço de US$ 10,946 /MMBtu. O
valor do contrato da commodity é baseado no preço atual do mercado, multiplicado pelo volume
do contrato propriamente dito. Nesse exemplo, o contrato de gás natural é o equivalente a 10.000
MMBTU, multiplicado pelo seu preço hipotético de 10,946 ou US$ 10,946/MMBtu x 10.000
MMBTU = $109.460,00.
As commodities são comercializadas com base em uma margem, que pode sofrer variações de
acordo com a volatilidade e o valor nominal atual do contrato, tipicamente variando entre 5 e 15%
9

Código alfabético padronizado para se referir aos meses: Janeiro - F, Fevereiro – G, Março – H, Abril – J, Maio – K,
Junho – M, Julho – N, Agosto – Q, Setembro – U, Outubro – V, Novembro – X, Dezembro – Z.
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do valor do contrato. Para comercializar um contrato de gás natural no NYMEX, por exemplo, é
necessária uma margem de $8.438, que é aproximadamente 8% do valor nominal. (DRAKOLN,
2009)
No mercado futuro, um artifício muito comum utilizado pelos investidores são as operações
cobertas. Hedging, ou cobertura, permite que um participante do mercado trave os preços e as
margens com antecedência e com isso reduza o potencial de uma perda imprevista. O hedging
reduz a exposição ao risco de preço, deslocando esse risco para aqueles com perfis opostos de risco
ou a investidores que estão dispostos a aceitar o risco em troca de oportunidades de lucro. A
cobertura com hedges elimina o risco de preços variáveis, mas também significa limitar a
oportunidade para lucros futuros se os preços se moverem favoravelmente.
Consumidores e produtores de gás natural podem controlar os riscos do preço do gás natural
comprando ou vendendo no mercado futuro. Os produtores de gás natural podem empregar short
hedge (contratos futuros vendidos), para fixar um preço de venda para o gás natural que produzem,
enquanto compradores que necessitam de gás natural podem utilizar long hedge (contratos futuros
comprados), para assegurar um preço de compra pela commodity que necessitam. O objetivo de
uma cobertura é evitar o risco de movimentos adversos no mercado, resultando em grandes
perdas. Porque os mercados de caixa e futuros não têm um relacionamento perfeito, não existe
uma cobertura absolutamente perfeita, portanto quase sempre haverá algum lucro ou perda.
Contudo, um hedge imperfeito pode ser uma alternativa muito melhor do que a não realização de
hedge em um mercado potencialmente volátil.
O mercado futuro de gás natural é também operado por especuladores que assumem o risco
do preço em troca de uma chance de lucrar num movimento favorável do preço do gás natural,
realizando arbitragem de preços. Especuladores compram contratos futuros de gás natural quando
acreditam que o preço irá subir e, consequentemente, vendem quando pensam que o preço irá cair
e ajudam a promover a liquidez do sistema. Agindo dessa forma, eles acabam diluindo as oscilações
abruptas no tempo (THE OPTIONS GUIDE, 2017).
Ao passo que a especulação traz efeitos positivos ao mercado, a manipulação de preços é
considerada crime, sendo definida pelo ato de utilizar ou publicar informações de forma irregular,
provocando distorção no mercado, descumprindo as regras vigentes com objetivo conseguir lucros
indevidos ou causar prejuízos. A concentração das aplicações em poucos vendedores facilita a
realização de atividades anticompetitivas, por isso a diversidade de agentes é de primordial
importância para a isonomia de tais mercados. Através de regulação e um rigoroso monitoramento
das atividades de comercialização, as comercializadoras buscam garantir um ambiente confiável
aos investidores, controlando indícios de possíveis interrupções ou outras situações de mercado
que conduzam a distorções de preços.
Neste sentido, o papel das agências de relatoria de preços (price reporting) é de primordial
importância, uma vez que estas iniciam a sua atuação de forma voluntária, concomitante ao
crescimento de um mercado ou hub, e têm como objetivo reportar os preços da forma mais isenta
e exata possível. Segundo Baffes (2018), estas agências são uma parte crítica do mercado e devem
ser estáveis a longo prazo, provendo transparência e permitindo aos mercados funcionarem
corretamente. Suas metodologias de cálculo devem ser públicas e auditáveis, reportando sobre o
funcionamento geral do hub, mas ao mesmo tempo não revelando informações sensíveis de
agentes específicos. Estas não devem ter interesse econômico nos mercados monitorados que
possam influenciar seus relatórios, e competem entre si para se tornarem as mais relevantes e as
mais precisas dentre as agências que reportam um dado preço. Como exemplo no caso dos

16

Comercialização e Formação de Preços de Gás Natural

mercados de energia, pode ser citada a atuação das agências S&P Global Platts, Argus Media, IHS
markit, Baltic Exchange, ICIS Heren, Reuters, Oil Price Information Service, Rim Intelligence Co., Asia
Petroleum Price Index, C1 Energy, USDA (BAFFES, 2018).

3.4. Mecanismos de realocação
Mecanismos de realocação consistem em cláusulas contidas em contratos de longo prazo que
podem dar origem a contratos de médio e curto prazos. Um dos exemplos desses mecanismos no
setor de gás natural é o que acontece no mercado de GNL.
Tradicionalmente, o mercado de GNL foi dominado por contratos de longo prazo. Sem tais
acordos não seria possível realizar significantes investimentos de capital em extração, transporte,
estocagem e regaseificação, que são necessários para construir a cadeia de fornecimento de GNL.
Estes acordos, porém, ofereciam direitos muito limitados para aumentar ou diminuir a quantidade
de cargas, e pouca ou nenhuma possibilidade de redirecionamento.
A demanda e a oferta de gás no mundo, de forma geral, foram cada vez mais influenciadas
por diversos fatores, dentre eles as condições meteorológicas, os picos de consumo sazonal, o
atraso ou interrupção da produção doméstica ou de fontes de eletricidade, o preço e a
disponibilidade do combustível substituto. Nesse sentido, surgiram o mercado spot e o mercado de
curto prazo de GNL, com a capacidade de oferecer flexibilidade para preencher as lacunas causadas
pela falta de oferta e para arbitrar os preços entre os mercados de GNL alternativos. A partir deste
movimento, os contratos de longo prazo também passaram a incluir cláusulas de
redirecionamento, permitindo a acomodação de mudanças nos fluxos de GNL necessários
globalmente.
Sendo assim, cargas compradas e não utilizadas passaram a poder ser redirecionadas a outros
locais, acrescentando ao papel do agente comprador também o papel de comercializador de GNL
no mercado spot. Vale destacar que a revenda de cargas é um processo que exige previsão
contratual, e certa previsibilidade, já que os custos de transação dessas cargas aumentam
diariamente após o despacho da carga pelo supridor inicial (CNI, 2016).
As cargas são contratadas através de plataformas digitais específicas, onde são
disponibilizados contratos de curto prazo e cargas spot (podendo ou não terem se desdobrado de
contratos maiores e de longo prazo). Os preços normalmente tendem a ser mais regionais e com
elevada variação entre os períodos do ano, principalmente devido ao inverno no hemisfério norte,
trazendo maior demanda de gás natural e aumento nos preços. Um contrato típico de compra de
uma carga de GNL no mercado spot consiste em duas partes essenciais: Master LNG sale and
purchase agreement (Master Agreement, ou acordo principal) e Confirmation notice and
memorandum (Confirmation Notice, ou nota de confirmação).
O Master Agreement consiste em todos os termos e condições de comercialização de GNL,
mas sem a obrigação firme do vendedor enviar ou do comprador receber a carga. A Confirmation
Notice, que é anexada ao Master Agreement, define a compra e a venda propriamente ditas de
uma ou mais cargas de GNL spot, incluindo detalhes sobre preço, quantidade, navios para
transporte, janela de entrega, tempo de entrega, portos de carregamento e descarregamento,
especificações técnicas e outros requerimentos específicos para a transação em particular. Uma vez
assinada, a Confirmation Notice constitui, juntamente com o Master Agreement, um contrato
válido e vinculante.
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Um contrato de uma carga de GNL spot pode ser unidirecional, onde fica claro no Master
Agreement qual parte é o vendedor e qual parte é o comprador; ou bidirecional, onde uma parte
pode ser o vendedor em uma transação e o comprador em outra (KWOK, 2012).

3.5. Daily Market para o Gás Natural
O pleno funcionamento de um mercado de gás natural deve permitir que os contratos
negociados se alinhem às necessidades dos agentes daquele mercado, de forma que contratos com
duração cada vez menor (diárias e intradiárias, no limite) para gás natural físico são cada vez mais
necessárias. Usualmente compradores e vendedores conduzem a maior parte das suas transações
através de mecanismos de comunicação, principalmente plataformas digitais. Os comercializadores
de gás natural possuem os contatos de outras companhias que comercializam gás em um gasoduto
específico, em um ponto específico, ou em uma região específica do país. É através desses contatos
que a maioria das transações é realizada e a informação de mercado é disseminada, mas as
negociações virtuais, em última instância, se refletem na posição física de cada agente.
O Daily Market tem o potencial não só de ajustar as diferenças entre os volumes
programados e realizados de oferta e demanda dentro de um mesmo dia, como também de se
tornar uma atividade econômica que remunera os comercializadores pela sua rápida atuação na
equalização do mercado. Por exemplo, se um comercializador entrar em contato com um
comprador que deseja comprar 10.000 MMBtu/dia numa estação de entrega específica “X” para o
dia seguinte e está disposto a pagar US$ 2,30/MMBtu, ele irá imediatamente buscar agentes
comercializadores e produtores que possuam capacidade de injeção contratada no gasoduto
naquela localização específica, sendo remunerado pelo diferencial entre o gás adquirido de outros
comercializadores e produtores para entrega na estação “X” e o valor do seu contrato de venda
junto ao comprador final (STURM, 1997)10.

10

Neste exemplo, se o comercializador conseguir negociar com outros comercializadores e produtores um contrato de
US$ 2,25 por 10.000 MMBtu/dia na estação de entrega “X”, assumindo que ele seja bem-sucedido, terá lucrado US$
500 na transação.
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4. Mecanismos de Contratação
A contratação de gás natural pode ser realizada por diversos mecanismos, desde contratos
bilaterais negociados diretamente entre as empresas até plataformas eletrônicas de contratação ou
leilões abertos para diversos agentes (LEVINE, 2014). Em qualquer um destes modelos, é necessário
que os contratos definam os prazos, os volumes, as penalidades no caso de descumprimento dos
volumes acordados (assim como a responsabilidade pelo balanceamento), e que os agentes
aportem garantias financeiras.
O arcabouço regulatório de cada país pode definir diretrizes para a contratação de gás
natural, além de cada agente poder escolher o mecanismo que mais se adapta às suas
necessidades, caso mais de um mecanismo seja permitido no país em questão. No caso da
exportação de gás russo para o Reino Unido, por exemplo, são realizados contratos bilaterais entre
a empresa russa Gazprom Export e a empresa inglesa Gazprom Marketing and Trading, que então
comercializa o gás natural internamente (MELLING, 2010).

4.1. Hubs de comercialização
Nos EUA, além de ser feita de forma bilateral e a longo prazo, a contratação de gás natural é
realizada a prazos mais curtos em hubs físicos ou virtuais em diversos locais do país, sendo que um
dos principais é o Henry Hub, no Estado da Louisiana. Nestes hubs, há assinatura de contratos por
meio da internet ou de telefonemas, e os preços são estabelecidos conforme as negociações que
ocorrem em cada dia. Adicionalmente aos contratos spot diários, no final de cada mês são
realizadas negociações para o mês seguinte, com prazos maiores (LEVINE, 2014). A Figura 5
apresenta a localização dos 25 principais hubs de comercialização de gás natural dos EUA.

Figura 5. Mapa das 25 principais câmaras de comercialização de gás natural dos EUA
Fonte: LEVINE, 2014.
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A comercialização em hubs também é realizada na Europa, como por exemplo, no Reino
Unido (NBP), nos Países Baixos (TTF), Bélgica (Zeebrugge), Alemanha (NCG e Gaspool), França
(PEGs) e Itália (PSV). Na Figura 6 é apresentada a localização dos principais hubs da Europa.

Figura 6. Mapa dos principais hubs da Europa
Fonte: ENGIE, 2017.

De forma geral, cada hub terá um agente responsável por consolidar as informações de
volumes, preços, entre outras, e publicar estas informações com maior ou menor periodicidade (ou
até mesmo em tempo real) em suas plataformas online. A definição dos agentes responsáveis é
feita de acordo com a regulação do país ou, como no caso dos primeiros hubs nos EUA, pode surgir
de forma voluntária pelo interesse dos agentes envolvidos; de qualquer forma, tal agente estará
sujeito a regras de transparência e isonomia monitoradas por agentes reguladores e de defesa
econômica para que sua atuação não incorra em conduta anticompetitiva.
No caso do Reino Unido, por exemplo, a National Grid faz a publicação das informações sobre
o sistema de transporte com alta frequência de atualizações, como observado na Figura 7. Em outra
parte específica da plataforma, também podem ser acessados os preços médios de compra e
venda.
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Figura 7. Portal de Transparência do sistema de gás natural do Reino Unido (visualização
instantânea no dia 13/05)
Fonte: NATIONAL GRID, 2021.

Além de serem locais onde se realiza a contratação de gás natural, os hubs de negociação
publicam periodicamente dados de volumes e de preços das negociações que são realizadas nos
mesmos, e estes dados podem ser utilizados para indexar os preços dos contratos de médio e longo
prazo. Por ser um dos maiores hubs dos EUA e do mundo, o índice de preços do Henry Hub é
também um dos mais utilizados na indexação de contratos. Na Figura 8 pode ser observada a
evolução no número de contratos de gás natural negociados na bolsa NYMEX desde 1990,
refletindo o aumento na importância do Henry Hub nos últimos 30 anos.

Figura 8. Evolução do número de contratos negociados no Henry Hub
Fonte: LEVINE, 2014.

No caso da Europa, o NBP era um dos hubs mais utilizados até 2016, porém neste ano o hub
neerlandês TTF ultrapassou seus volumes negociados e tem adquirido cada vez maior relevância
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(CME, 2019; IGU, 2020a). Além dos preços no TTF, nos últimos anos o índice asiático Japan Korea
Marker (JKM) também tem ganhado importância crescente, dado que sua dinâmica de preços
impacta de forma importante nos fluxos de GNL mundiais devido aos altos volumes negociados. Na
Figura 9 pode ser observada a evolução no número de lotes de GNL (equivalentes a lotes de gás
natural no TTF) negociados utilizando índices relativos ao TTF e ao JKM nos últimos anos.

Figura 9. Evolução do número de lotes de GNL negociados com referência TTF e JKM
Fonte: CME, 2019.

Além destes hubs já estabelecidos há décadas (como no caso do Henry Hub) ou que se
estabeleceram no último quinquênio, novos hubs vêm se formando e ganhando relevância no
mundo. Um destes casos é o centro de negociações de gás natural que vem se formando no Egito,
devido à sua equidistância em relação à Europa, Oriente Médio e Ásia, mas também aos avanços
recentes na infraestrutura de GNL e na capacidade de transporte de gás natural no País (EOG,
2020). Na Europa, também têm ganhado importância os hubs da Eslováquia e Hungria, que entre
2017 e 2019 apresentaram crescimento de cerca de 200% nos volumes negociados devido às
negociações com Ucrânia e Polônia, em detrimento do gás Russo (PLATTS, 2020). A Grécia anunciou
o lançamento de um novo hub previsto para 2021, também buscando ganhar importância e maior
liquidez no setor de gás (ARGUS, 2020).

4.2. Leilões de venda de gás natural
Adicionalmente aos contratos de longo prazo e à contratação de curto prazo nos hubs,
algumas empresas podem escolher realizar leilões para venda de gás natural. Nestes leilões, uma
ou mais empresas contratam consultores independentes para organizarem os leilões, podendo
preferencialmente ser utilizada uma plataforma eletrônica específica para operacionalizar o
processo. Esta estratégia vem sendo adotada pela Gazprom, por exemplo, para comercializar a
parcela da produção de seus campos que ainda não está atrelada a contratos, se tratando de uma
atividade complementar à comercialização principal de longo prazo (GAZPROM, 2016).
Embora aprimorem a liquidez, os leilões de venda gás natural não necessariamente garantem
a entrada de novos agentes no mercado, uma vez que a confiança dos clientes nos supridores
depende muito mais da percepção de segurança de suprimento e do arcabouço contratual, do
equacionamento do risco e das garantias financeiras de cada agente. Sendo assim, é natural que os
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consumidores participem de leilões organizados por empresas ou por conjuntos de empresas já
estabelecidos no mercado.

4.3. Contratos de gás natural
Quando é realizada a negociação em hubs, com diversas trocas de titularidade dos contratos
até a entrega do gás natural em si, é interessante que cada comercializador (ou o hub) tenha um
arcabouço contratual básico sobre o qual serão realizadas as negociações. Estes contratos-base
devem ficar disponíveis para consulta e análise das partes antes da realização das transações, e
considerar alguns trechos que serão definidos no momento da compra, como os dados das partes,
as datas de vigência e os preços. Devem também ser equacionadas as questões referentes aos
riscos e às penalidades em caso de descumprimento, para garantir a segurança das partes
envolvidas.
Recomenda-se que os contratos padrão de gás natural contenham, no mínimo, as cláusulas
ou itens a seguir (O’HARA, 1999); estas cláusulas podem estar presentes de forma explícita nos
contratos, ou as informações relevantes de cada uma podem ser abordadas em cláusulas mais
resumidas, que abordem mais de um item:
•

Título: deve ser observado se o documento é um contrato de compra e venda em si, ou um
memorando de entendimento, uma vez que possuem valores jurídicos diferenciados; o
objeto do contrato também deve ser especificado.

•

Cabeçalho: deve conter informações sobre a data de assinatura do contrato, uma descrição
simples das partes envolvidas e informações básicas sobre elas, como endereço e
identificação (CNPJ).

•

Definições: devem ser definidos os termos técnicos que serão utilizados, assim como os
termos que possam ser utilizados em um sentido diferente do usual, os termos que sejam
vagos ou ambíguos, e os termos cujo entendimento depende do contexto.

•

Objetivos e Procedimentos: também chamado de escopo do contrato, descreve os tipos de
transação permitidas pelo contrato, assim como os procedimentos para registro das ações
(por exemplo, caso os contatos sejam feitos por telefonemas e gravados, isto deve ser
explicitado).

•

Prazo: as datas de início e fim do fornecimento de gás natural, assim como sua duração,
devem ser definidas. Em alguns casos, os contratos podem ter duração indefinida até que
uma das partes solicite sua finalização. Caso o intervalo de vigência do contrato seja diferente
do intervalo de fornecimento, isso deve ser explicitado (por exemplo, quando a proteção em
relação ao recebimento de gás não especificado durar por algum tempo após o término do
fornecimento).

•

Obrigações: como obrigações básicas, o vendedor deve entregar o produto e, o cliente
recebê-lo. Outra obrigação importante é a de reservar ou agendar a entrega do gás natural,
respeitados os procedimentos e os prazos de nominação.

•

Transporte, Programação e Balanceamento: geralmente, o contrato de capacidade de
transporte é feito separadamente, no entanto esta capacidade deve ser contratada de acordo
com o fornecimento nominado ou agendado, para que não haja descasamento entre os
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volumes. Sendo assim, nesta cláusula devem ser descritos os procedimentos de comunicação
entre os carregadores e os transportadores e demais agentes envolvidos, inclusive em casos
de diferenças entre os volumes programados e realizados. Devem também ser descritos os
procedimentos de programação e nominação de volumes e de balanceamento.
•

Medição e qualidade: geralmente, a qualidade do gás é atestada pelo transportador, que
também realiza a medição dos volumes, mas estes procedimentos também podem ser
realizados em duplicata pelos clientes. Devem ser definidos os procedimentos de
transferência dos dados, bem como a frequência das aferições.

•

Falhas de atendimento: esta cláusula se refere à insuficiência no fornecimento ou no
recebimento de gás natural, seja ela total ou parcial, com aferição diária ou semanal, dentro
de limites pré-estabelecidos. Esta cláusula também pode definir regras para compensação por
danos físicos ou econômicos, incluindo procedimentos para mitigação de danos.

•

Faturamento e pagamento: define a data e a hora do faturamento, bem como os
procedimentos de ajuste no caso de incoerências, datas de vencimento, multas e juros.

•

Responsabilidade financeira: são definidas as condições de crédito que ambas as partes
devem manter durante a duração do contrato, assim como os documentos que podem ser
solicitados para comprovação de saúde financeira e as cláusulas de confidencialidade deles.
São também definidos os procedimentos no caso da inadequação frente aos critérios
estabelecidos.

•

Descumprimento: define os procedimentos que serão seguidos no caso de descumprimento
de quaisquer cláusulas do contrato, além de possíveis tolerâncias ou prazos para
regularização. No caso de descumprimento por inadimplência, podem ser indicados os
fiadores que serão acionados.

•

Cancelamento/finalização antecipada: devem ser descritos os procedimentos a serem
seguidos quando uma das partes solicitar o cancelamento do contrato, havendo ou não
descumprimento de suas cláusulas. Os procedimentos podem ser definidos em função do
prazo restante até o término do contrato, ou da antecedência com a qual o pedido foi feito
em relação à data prevista de entrega dos volumes de gás natural.

•

Força Maior: definem-se as situações consideradas de força maior e os procedimentos a
serem seguidos nestes casos.

•

Tributos e outras obrigações (contribuições, encargos etc.): as responsabilidades pelo
recolhimento dos tributos devem ser descritas nos contratos, de acordo com a legislação
vigente.

•

Garantias e indenizações: estabelece que as partes garantem o cumprimento das cláusulas
anteriores, assim como os procedimentos de indenização no caso de descumprimento.

•

Notificações: são detalhadas as regras gerais de comunicação entre as partes, como formato
e meio de comunicação, eletrônico ou físico.

•

Miscelânea: cláusulas que não se enquadrem nos outros temas podem ser agrupadas em
uma seção de miscelânea, como no caso das cláusulas adicionais listadas no próximo item.

•

Assinaturas: assinaturas das partes envolvidas, contendo a data de assinatura, e
possivelmente medidas de validação adequadas, como por exemplo reconhecimento de
firma.
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Dentre as cláusulas ou itens opcionais, para mitigação de riscos jurídicos, podem ser descritas
algumas proteções adicionais às partes envolvidas no contrato, documentos de referência,
detalhamentos ou procedimentos para situações específicas, como por exemplo (O’HARA, 1999):
•

Conflito entre os termos: quando houver conflito entre os termos do contrato e os
procedimentos adotados por qualquer uma das partes, ou entre os registros em áudio e/ou
escritos, por meios eletrônico e/ou físico, podem ser definidas regras para estabelecer a
prevalência de uma das instâncias.

•

Arbitragem: definem-se os agentes responsáveis pela arbitragem, e os procedimentos para
tal. Em alguns casos, podem ser apresentadas soluções possíveis por cada uma das partes, e o
agente de arbitragem irá analisar e escolher a solução mais adequada.

•

Legislação relacionada: define-se a jurisdição aplicável, principalmente quando houver
atribuições relacionadas a agentes e níveis federativos diferentes do país no qual o contrato
foi assinado.

•

Cessão ou transferência: os contratos podem permitir cessão ou transferência de direitos,
desde que estes procedimentos não modifiquem expressivamente os deveres das partes
originais, aumentem os riscos, ou diminuam o desempenho das operações.

•

Confidencialidade: as cláusulas de confidencialidade podem se aplicar a preços, volumes e
fórmulas de reajuste, dependendo das regras definidas pela legislação vigente.

•

Completude do contrato: esta cláusula define que os termos do contrato são os únicos
válidos entre as partes, e que não podem ser inferidas ou alegadas intenções adicionais de
nenhuma das partes em caso de litígio.

•

Regras de atualização contratual: estabelece as regras para a realização de atualizações no
contrato. Pode definir, por exemplo, que as alterações nos prazos de entrega de gás natural
devem ser anexadas ao contrato, em folhas numeradas, e assinadas por ambas as partes.

•

Representação das partes: cláusula que atesta o poder e a capacidade de cada uma das
partes signatárias de assinarem o contrato em voga. Por meio desta cláusula, os
representantes de cada empresa se declaram autorizados pela mesma a assinarem o
contrato.

•

Separabilidade: esta cláusula define que, caso um dos termos do contrato seja declarado
como abusivo, alterado de forma substancial, ou revogado, o restante do contrato continuará
válido, ou seja, cada cláusula do contrato tem validade separadamente das outras cláusulas.

•

Benefício de terceiros: definem-se as isenções de quaisquer terceiros em relação aos termos
do contrato, limitando-se os direitos e deveres descritos às partes envolvidas.

•

Waiver: definem-se as condições de renúncia de direitos pelas partes, como por exemplo a
possibilidade de uma das partes ser isenta de pagar indenizações caso a outra parte esteja de
acordo.

•

Esforços conjuntos: define-se que as partes participaram conjuntamente da construção do
contrato, ou que uma das partes validou detalhadamente o conteúdo do contrato construído
pela outra parte. Esta cláusula pode influenciar na resolução de conflitos, pois uma das partes
não poderá alegar que possuía menor poder de negociação ou menor conhecimento quanto
ao assunto frente à outra parte que elaborou a minuta do contrato.
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5. Formação de Preços de Gás Natural
A formação de preços de gás natural desde sua produção até o consumo depende fortemente
de toda a sequência de contratos assinados envolvendo tanto a molécula quanto os serviços
necessários para sua disponibilização aos clientes, em todas as etapas da cadeia. As etapas para a
disponibilização podem envolver a exploração e a produção propriamente ditas, o escoamento,
processamento, transporte e distribuição, e adicionalmente podem incluir diversas negociações e
renegociações no âmbito da compra e venda, seja em hubs ou por negociação bilateral. No caso do
GNL incluem ainda a liquefação, o frete marítimo, a regaseificação e o desembaraço alfandegário.
Estas etapas que impactam os preços podem ser de atividades realizadas fisicamente, e de
procedimentos virtuais ou documentais que visam, por exemplo, a medição e a fiscalização das
cargas, além de seu alinhamento com as diretrizes ambientais e regulatórias, sem alteração física
ou movimentação do gás natural em si. As etapas variam de forma importante entre os países,
podendo existir uma separação mais firme ou mais contínua entre as atividades - por exemplo
entre tratamento e processamento, ou entre escoamento, transporte e distribuição.
Tal sequência de transações deve ser analisada em termos contratuais, e não
necessariamente em termos físicos, dado que a molécula de gás natural entregue aos clientes pode
não ser exatamente a que foi produzida e vendida aos mesmos. Por se tratar de um bem fungível,
os volumes de gás natural podem ser considerados intercambiáveis entre si dado que combustível
esteja dentro das especificações estabelecidas entre as partes e por órgãos de nível internacional,
nacional e/ou estadual. Neste sentido, recentemente foi reconhecido no Brasil por meio dos
Ajustes SINIEF 03/18, 17/19 e 01/21 o caráter fungível do gás natural, consolidando o tratamento
tributário adequado a este caráter no que toca às etapas de transporte e processamento (CMGN,
2021).
Os preços de gás natural podem ser definidos por duas principais formas: por meio de
regulação, ou mediante negociação entre as partes. Cada modelo tem seus parâmetros e pode
considerar diferentes conjuntos de premissas, sendo que no caso dos preços negociados é de
grande importância a análise dos índices utilizados para a correção dos valores (indexação a índices
relativos ao óleo ou ao gás). Em todos os casos, é de primordial importância que os contratos
considerem isonomia entre os agentes e sejam assinados em consonância com o marco regulatório
vigente. Como observado nas Figuras 10 a 12, as formas de precificação mais utilizadas no mundo
dependem do tipo de molécula contratada, sendo referente à produção doméstica, a importações
via GNL ou a importações via gasodutos.
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Figura 10. Principais formas de precificação para a Produção Doméstica
Fonte: adaptado de IGU (2020b).

Figura 11. Principais formas de precificação para a Importação via GNL
Fonte: adaptado de IGU (2020b) e GIIGNL (2021).

Figura 12. Principais formas de precificação para a Importação via Gasodutos
Fonte: adaptado de IGU (2020b).
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Percebe-se que ainda existe uma parcela considerável da produção doméstica que está
atrelada a preços regulados, enquanto nos últimos 10 anos os mercados de GNL e importação via
gasodutos já vêm utilizando principalmente o modelo de preços negociados.
No que toca aos indicadores utilizados para a negociação, percebe-se uma tendência de
substituição dos indicadores de óleo - competição Oil-Gas - por indicadores relativos a hubs e
ambientes de comercialização de molécula de gás - competição Gas-Gas (IGU, 2020b; TAVARES et
al., 2021). Grande parte dos volumes ainda atrelados ao óleo trata-se de contratos de longo prazo
ainda vigentes, sendo que no caso do GNL verifica-se que somente 11% dos novos contratos
continuam sendo assinados com indexação ao óleo, o que permite prever um aumento significativo
na indexação Gas-Gas nos próximos anos com a finalização dos contratos antigos.

5.1. Precificação por meio de regulação
Segundo IGU (2020b), a maior parte do gás natural comercializado no mundo em 2005 estava
atrelada a preços regulados, e embora esta proporção tenha se revertido em 2015, a regulação de
preços ainda podia ser verificada em 41% do volume negociado em 2019. Esta forma de
precificação já não era praticada na América do Norte e na Europa em 2019, mas em compensação
estava presente em cerca de 80% dos volumes negociados no Oriente Médio e África, 40% na
América Latina e 15% na Ásia e Pacífico (IGU, 2020b).
Para fins de categorização, considera-se que a regulação de preços pode ocorrer com base em
três principais modelos (IGU, 2020b):
•

Regulação por custo de serviço – o preço é determinado ou aprovado por uma autoridade
regulatória ou ministério, com base no valor necessário para cobrir o “custo de serviço”, que
inclui amortização de investimentos e taxa de retorno adequada;

•

Regulação por aspectos sociais e políticos – o preço é determinado pelo governo e seus
ministérios considerando parâmetros políticos e sociais, de forma a compensar aumentos nos
custos e/ou aumentar a arrecadação; e

•

Regulação abaixo do custo – os preços são definidos de forma sistematicamente inferior ao
custo médio para produzir e transportar o gás natural, como forma de subsídio do Estado à
população.

Conforme mencionado anteriormente, a comercialização de molécula de gás natural a preços
regulados vem sendo cada vez menos utilizada mundialmente, embora ainda seja comum no
Oriente Médio e África. Isto porque o mercado global de molécula de gás natural tem se tornado
gradualmente mais “comoditizado”, ou seja, as cargas negociadas mundialmente tendem a ter
características e especificações em linha com a regulação de muitos países, sendo intercambiáveis
de um local para outro e negociadas cada vez mais a curto prazo (IGU, 2020a; GIIGNL, 2021), o que
traz maior dinamismo e oportunidades para importação, exportação e arbitragem de preços,
utilizando referências nacionais e internacionais. Como a comercialização de gás natural (compra e
venda da molécula) tem caráter concorrencial, é esperado que o estabelecimento de um marco
legal e regulatório adequado possa promover a entrada de novos agentes no setor, negociando sob
as premissas de isonomia, não discriminação e transparência (MME, 2017).
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Porém, deve ser observado que algumas etapas da cadeia de gás natural tratam-se de
monopólios naturais, como é o caso do transporte e da distribuição. Estes elos da cadeia
caracterizam-se pelos altos custos de expansão, amortização de investimentos em um prazo
consideravelmente longo, alto potencial para ganho de escala caso a mesma empresa realize
expansão de sua malha existente, e pelo fato de intervenções em um ponto da infraestrutura
poderem ter influência sobre toda a malha interligada de ativos. Sendo assim, nestes elos da
cadeia, é esperado que se mantenha um modelo de definição de tarifas e margens por agentes
reguladores federal e estaduais, de forma que se reconheça o caráter de monopólio natural dos
ativos e ao mesmo tempo seja possível promover pagamento adequado pelos serviços prestados,
incentivando também o aumento na eficiência dos agentes (MME, 2017).

5.2. Precificação com base na sequência de transações
De forma a exemplificar possíveis fluxos de molécula desde a produção até o consumo na
metodologia de cost plus, seguindo a sequência de custos envolvidos, a Figura 13 apresenta quatro
casos, dois deles considerando o gás natural produzido no Brasil (onshore ou offshore) e
disponibilizado a consumidores no mercado nacional, e dois considerando o gás natural produzido
em outro país, importado (via GNL ou gasodutos) e disponibilizado a consumidores no mercado
nacional. Neste caso, os volumes de gás natural seriam disponibilizados por um projeto específico e
consumidos também por apenas um consumidor específico.

Figura 13. Esquematização dos fluxos de molécula mediante negociação por projeto
Fonte: elaboração própria.

Dependendo da variação dos condicionantes de preço e da negociação em cada elo
concorrencial da cadeia, pode haver em alguns meses parcelas de preços repassadas parcialmente
aos clientes, repassadas em patamar inferior aos custos incorridos naquela etapa, ou mesmo
“negativas” quando considerada a soma simples de cada etapa. Nestes casos, tais parcelas podem
ser compensadas em outros meses ou abatidas posteriormente, de forma que haja equilíbrio
financeiro em um horizonte mais longo.
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Os serviços de transporte e distribuição seriam negociados de forma paralela à molécula,
sendo pagos também de forma separada. No caso dos impostos e tributos, estes podem ser
acrescentados como valores adicionais sobre os preços ao longo de cada etapa da cadeia, sendo
recuperados em cada venda subsequente (por meio de créditos de ICMS e PIC/COFINS), de forma
que sua contribuição pode ser estimada matematicamente como uma única fase de aplicação ao
final da cadeia.

5.3. Precificação com base em cestas de gás natural
No Brasil, assim como em outros países com forte atuação de empresas estatais ou de capital
misto, a precificação do gás natural não se dá propriamente pela concatenação de parcelas
referentes às diferentes etapas da cadeia, mas sim por meio de cestas de gás, considerando o
portifólio das empresas em termos de: (i) produção própria; (ii) compra a partir de terceiros; (iii)
importações por meio de GNL; e (iv) importações por meio de gasodutos. Neste caso, o valor da
molécula negociado com os clientes pode se tratar de uma média ponderada entre diferentes
fontes, ou pode conter uma fórmula de reajuste que permita o incumbente compor seu portifólio
da forma mais adequada para cumprir com os compromissos assumidos.
Conforme observado na Figura 14, neste caso o preço da “molécula” refere-se a uma
composição de diversas fontes, e deve custear a cesta de gás natural consolidada pelo
comercializador junto a todos os seus fornecedores, devendo este comercializador compor um
portifólio de ofertas que lhe traga segurança e flexibilidade para atendimento a seus diversos tipos
de clientes.

Figura 14. Esquematização dos fluxos de molécula mediante negociação em portifólio
Fonte: elaboração própria.

Com base nas informações de preços publicadas mensalmente no Boletim do MME (MME,
2021), é possível estimar a contribuição de cada uma das principais parcelas de preço (molécula,
transporte, distribuição e impostos) no valor pago pelos consumidores industriais no Brasil. Esta
contribuição varia a cada mês, e é influenciada também pela cotação do dólar dado que algumas
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parcelas e reajustes são negociados em dólares e outros em reais. Na Figura 15 é apresentada a
evolução no valor estimado das parcelas ao longo do último ano.

Figura 15. Preços médios de gás natural a um consumidor industrial (20 mil m³/d) no Brasil
Fonte: elaboração própria.

Como mencionado no caso anterior, os serviços de transporte e distribuição seriam
negociados de forma paralela à molécula, e os impostos e tributos podem incidir sobre cada etapa,
mas como são recuperados subsequentemente podem ser estimados como uma parcela única
sobre o preço final. No caso da distribuição, as Companhias Distribuidoras Locais (CDLs) brasileiras
realizam a venda de molécula aos consumidores cativos concomitantemente ao serviço de
distribuição, e segundo a Abegás (2021) as variações nos preços da molécula são integralmente
repassadas aos clientes na forma de reajustes das tarifas cobradas dos clientes finais.
Os contratos denominados “Novo Mercado de Gás”, assinados entre a Petrobras e as CDLs,
incluem uma parcela de transporte reajustada trimestralmente pelo IGP-M e uma parcela de
molécula reajustada trimestralmente pelo Brent e pelo Câmbio. Os contratos dividem-se em curto
prazo (CP) e Longo Prazo (LP), e dependendo das CDLs incluem diferentes patamares de volumes
(ANP, 2021). Sendo assim, a maior parte do gás natural comercializado hoje no Brasil está indexado
ao petróleo, especificamente ao óleo marcador Brent, enquanto 16% do gás natural comercializado
tem outras fórmulas de precificação, com indexação ao gás ou ao óleo, sendo negociado
diretamente por 12 consumidores livres. Cabe ressaltar que o mercado livre para molécula de gás
natural no Brasil tem aumentado a cada trimestre, tendo correspondido a 5,9% do total consumido
entre junho e agosto de 2020, e a 12% do total entre setembro e novembro de 2020 (CMGN, 2021).
Neste sentido, também vale a pena mencionar as chamadas públicas que têm sido realizadas
pelas CDLs em busca de novos fornecedores de gás natural. As CDLs do Centro-Oeste, Sudeste e Sul
anunciaram abertura de processo seletivo, enquanto as CDLs do Nordeste também passam por
processo similar e inclusive já anunciaram novos fornecedores como as empresas Shell e Total (EPE,
2021). Considerando que hoje existem 53 produtores de gás natural atuando no Brasil e que 73
agentes já têm autorizações para carregamento no sistema de transporte (CMGN, 2021), pode ser
esperada nos próximos meses a assinatura de novos contratos, o que trará maior diversidade de

31

Comercialização e Formação de Preços de Gás Natural

agentes ao setor e fará com que diferentes formas de precificação convivam no mercado,
dependendo dos parâmetros negociados entre os novos entrantes e seus clientes.
Além disso, a Petrobras (2021) informou ao mercado que começará a oferecer contratos de
gás natural indexados a índices que reflitam a competição Gás-Gás, o que poderá permitir uma
migração mais rápida dos contratos atuais para arranjos que considerem lógica similar à de
mercados mais maduros. Tal evolução poderá ocorrer por exemplo pela utilização inicial de hubs
internacionais para a indexação dos contratos, e posteriormente pelo surgimento e ganho de
maturidade de hubs nacionais e sua utilização como referência na precificação.

5.4. Precificação com base em hubs
Quando as negociações de molécula são realizadas por meio de hubs, a formação de preços
pode ocorrer de forma diferente em relação aos casos anteriores. Neste caso, considera-se que
existe um primeiro grupo de parcelas de preço relacionado às etapas da cadeia do gás natural
desde sua produção até a entrada no hub, e um segundo grupo de parcelas de preço que incide
sobre as etapas que ocorrem desde a saída do hub até a chegada aos clientes finais. Estas “entrada”
e “saída” também podem ter caráter físico, quando o hub físico recebe os volumes e os estoca e/ou
redistribui a partir do ponto de negociação, ou contratual, quando o hub virtual funciona como um
local para realização de transações que é citado nos contratos como um ponto de referência, mas
não há passagem física da molécula pelo local onde o hub está localizado.
Na Figura 16 é esquematizado o funcionamento de um hub onde vários comercializadores e
vários clientes negociam a molécula de gás natural com base em suas especificidades de produção
e consumo.

Figura 16. Esquematização dos fluxos de molécula mediante negociação em hubs
Fonte: EPE (2020).

Eventualmente, em um hub pode haver clientes que pagam pelo gás natural valores maiores
ou menores do que os valores de disponibilização do gás ao hub pelos comercializadores, e pode
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haver mercados com variações intradiárias, diárias ou mensais nos preços. Porém, de forma geral,
considerando-se todo o portifólio de vendas, ou ao longo de um horizonte maior de tempo, estas
diferenças pontuais são compensadas, levando-se em conta também as variações na oferta e na
demanda que podem influenciar e serem influenciadas pelos preços no hub.
Na Figura 17 é exemplificada a diversidade de tipos de contratos negociados em 2018 nos
principais hubs da Europa, em termos de percentual dos volumes negociados, sendo divididos em
categorias principalmente em relação a seus prazos de contratação.

Figura 17. Esquematização dos fluxos de molécula mediante negociação em hubs
Fonte: Oxford (2019).

Conforme mencionado, o surgimento de índices de preços nos hubs de gás natural pode
auxiliar na liquidez dos contratos e em sua independência de outros energéticos considerados na
indexação de contratos, como o petróleo e os óleos combustíveis, por exemplo. Porém, para que
isto ocorra, devem ser realizadas numerosas transações em um dado hub, de forma que o índice
reflita a média das transações efetuadas com diversidade de características contratuais como
flexibilidade, prazo e data de início do fornecimento (principalmente no caso do mercado de
futuros). Observando-se os principais pontos para avaliar a qualidade dos hubs, Oxford (2020)
realiza a publicação dos índices e da classificação relativa dos principais pontos de negociação da
Europa, como pode ser observado na Tabela 3.
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Tabela 3. Avaliação de hubs Europeus em 2019
Hub
TTF
NBP
NCG
GPL
PSV
VTP
TRF
ZEE
ZTP
PVB
VOB

Participantes
ativos
167
135
124
95
94
72
63
52
52
56
45

Produtos
negociados
52
42
25
24
24
17
16
17
13
11
11

Volumes
negociados (TWh)
40.390
12.480
2.205
1.375
1.440
970
870
380
190
130
95

Índice de
Negociabilidade (Q4)
20
16
15
14
14
12
15
7
5
0
5

Churn
Nota
Rate
97,1 15
14,3 14
4,3
9
2,9
8
1,8
8
9,0
8
2,0
7
1,9
7
1,9
7
0,3
5
1,0
5

Fonte: Oxford (2020)
Nota: as cores referem-se a uma comparação meramente quantitativa entre os valores; a Nota atribuída pela Oxford
considera a categorização das 5 grandezas e sua avaliação de 0 a 3, somando até 15 pontos no total.

Conforme pode ser observado, em 2019 o TTF foi considerado o hub mais relevante e com
maior nota na Europa, muito em função dos altos volumes negociados e quantidade de
participantes ativos. Como observado na Figura 18, além do TTF, o JKM asiático tem ganhado
importância, enquanto NBP e NGC europeus, além dos hubs franceses, encontram-se estáveis em
termos de volumes totais negociados.

Figura 18. Volumes totais negociados em hubs
Fonte: IGU (2020a)

Sendo assim, em termos de maturidade dos hubs, verifica-se que nos últimos anos o TTF
adquiriu a classificação mais alta segundo os critérios da Oxford (2020). A Figura 19 apresenta o
mapa dos hubs e áreas de mercado europeus, incluindo o estágio de maturidade de cada um com
base na classificação apresentada anteriormente, considerando como referência os condicionantes
de mercado do ano de 2019.
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Figura 19. Mapa dos hubs e áreas de mercado, incluindo o estágio de maturidade
Fonte: OXFORD (2020).

Conforme observado, os diversos hubs que estão de alguma forma conectados entre si
podem funcionar como uma área de mercado única, sendo que as áreas de mercado podem se
fundir ou separar (embora seja menos comum) ao longo dos anos.
Também espera-se que ao longo do tempo não só os hubs individuais tenham alterações em
seu estágio de maturidade, mas também que estes possam passar a influenciar de forma mais
importante os hubs ao redor, dependendo do volume de contratações e dos fluxos de gás natural
que passem por ali. Em compensação, outros hubs podem perder sua influência, significando um
redesenho das forças de mercado observadas na região.
Neste sentido, conforme mencionado, o Egito, a Grécia, a Eslováquia e a Hungria preparam-se
para se tornar mais influentes nos próximos anos, e recentemente o NBP tem visto sua influência se
reduzir ligeiramente devido ao crescente volume de negociação no TTF. A efetividade de tais
movimentos e a confirmação (ou alteração) de tendências deverão continuar a ser avaliadas nos
próximos anos.

35

Comercialização e Formação de Preços de Gás Natural

6. Considerações finais
O mercado brasileiro passa por uma transição de modelo regulatório que busca aperfeiçoar
as estruturas de comercialização que trarão mais isonomia ao setor. O que se busca é sair de um
modelo verticalizado, em que apenas uma empresa detinha o monopólio da infraestrutura e,
consequentemente, dos contratos de comercialização de gás, para um modelo mais aberto,
competitivo, transparente e com liquidez.
O processo de amadurecimento do mercado é consequência de uma série de eventos que
tem como base a desverticalização das estruturas contratuais. Para mercados com ampla
concorrência e consequente liquidez, é necessária a existência de regras de transparência e
alternativas de comercialização capazes de refletir e precificar o risco e o custo de oportunidade de
diferentes investidores em cada esfera da cadeia.
Para o funcionamento correto do mercado, é também importante que os contratos de gás
natural equacionem questões de garantia de suprimento, definam objetivamente as
responsabilidades de cada parte e forneçam subsídios para a resolução de conflitos. Desta forma,
os agentes poderão realizar transações suportadas por um arcabouço contratual adequado, em
consonância com os arcabouços legal, regulatório e de defesa da concorrência que são a base do
mercado. A fim de se atingir tamanha robustez de mercado, para o caso brasileiro, primeiramente é
necessária a abertura do mercado com a entrada de novos agentes (processo que já se iniciou).
Como visto em mercados maduros, o modelo de hubs de comercialização favorece a liquidez
do mercado de gás natural, com possibilidade de haver várias trocas de titularidades desde o
momento da assinatura inicial até a entrega do gás natural propriamente dita. Neste modelo, há a
coexistência entre contratos de longo, médio e curto prazos, com diferentes características de
flexibilidade. A transparência e a publicidade promovidas pelos hubs resultam em condições
isonômicas no tratamento entre os agentes, desencorajando práticas anticompetitivas como o selfdealing. Esta transparência pode ser promovida por meio de plataformas eletrônicas com
publicação de informações de preços, volumes e prazos. Em casos extremos, o agente regulador ou
órgãos de defesa da concorrência podem atuar caso sejam acionados.
A Nova Lei do Gás (Lei nº 14.134/2021) trouxe diversos benefícios tais como a possibilidade
de acesso de terceiros a estruturas essenciais como terminais de GNL e UPGNs, e a criação de uma
associação de transportadores responsáveis por operar a malha de gasodutos de transporte
baseando-se no sistema de entrada e saída, garantindo transparência e eliminando discrepâncias
significativas na precificação nos contratos. Almeja-se também, com o novo marco normativo,
favorecer a criação de hubs nacionais de gás natural, o que traria uma maior liquidez e a
consolidação de preços nacionais de gás de forma independente do petróleo. Isso poderia ajudar a
balizar e padronizar contratos diversos, como os contratos de fornecimento de combustível para
termelétricas a gás natural, hoje muito sensíveis a flutuações do mercado internacional.
Dessa forma, o novo marco legal, e sua regulamentação, são parte fundamental na evolução
do mercado brasileiro de gás natural. A fim de alcançar o patamar de mercado maduro e
competitivo, o Brasil vem seguindo a tendência mundial de abertura de mercado, e busca com a
reformulação de sua regulamentação se posicionar como um país cada vez mais aberto a
investimentos no setor, de forma a tornar a sua infraestrutura física e comercial de gás natural cada
vez mais robusta e atrativa, o que em última instância se reverte em benefícios para a sociedade
brasileira
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Anexo: Glossário de termos para comercialização de gás natural
Acesso de Terceiros ou Third-Party Access (TPA): O possível uso por um terceiro de um gasoduto,
terminal ou uma UPGN, ao mesmo tempo que paga uma taxa por esse uso ao
proprietário/operador. O TPA pode ser negociado ou obrigatório.
At the Money: Uma opção é 'at the money' quando o preço de exercício de uma opção de compra é
muito próximo do preço de mercado.
Bolsa: Um local de mercado, onde as transações de comercialização são organizadas de acordo com
regras definidas.
Call (Opção de Compra): Um contrato de opção de compra que dá ao titular o direito de comprar o
ativo subjacente em uma determinada data por um determinado preço.
Contrato de Longo Prazo: Uma relação contratual entre duas partes que vai além de uma única
transação, com uma duração mínima de, geralmente, ao menos um ano até 20 anos ou mais.
Embora algumas partes de um contrato de longo prazo possam ser alteradas ao longo do tempo de
acordo com as regras do contrato, a relação contratual entre as partes permanecerá durante o
prazo do contrato.
Contratos a Termo (Forwards): Um contrato a termo é um acordo entre duas partes para comprar
ou vender um ativo em um determinado tempo no futuro por um determinado preço. Contratos a
termo geralmente fornecem entrega física, vinculados às suas particularidades, e são
comercializados no mercado de balcão. Um contrato forward é um contrato bilateral, seja
negociado diretamente entre duas partes, seja por meio de intermediário ou em uma plataforma
de negociação eletrônica. O fluxo de caixa da negociação é muito diferente dos contratos futuros:
contratos a termo são liquidados após a entrega da mercadoria negociada, quando o comprador
pagará a nota fiscal do vendedor. No entanto, existe um risco total de contraparte até o pagamento
ter sido feito.
Contratos Futuros: Um contrato futuro é um acordo vinculativo e legal entre um comprador e um
vendedor para uma entrega de uma quantidade particular de uma commodity em um período,
lugar e preço específicos. Estes contratos são comercializados em bolsas reguladas e são liquidados
diariamente baseados no valor atual de mercado. A maioria dos contratos futuros de gás natural
comercializados no NYMEX terminam sem entrega física da commodity de fato. Os contratos
futuros geralmente são liquidados ou cancelados pela compra de uma posição de cobertura antes
da data de entrega e, geralmente, são usados como um gerenciamento de risco financeiro e uma
ferramenta de investimento, em vez de para fins de fornecimento. Um contrato futuro ou de bolsa
(futures), como um de balcão (forward), é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um
recurso em um certo período futuro por um certo preço. Os contratos de bolsa se distinguem dos
contratos de balcão genéricos por conterem termos padronizados, serem negociados em bolsas
formais, serem regulados por agências de supervisão e serem garantidos por câmaras de
compensação. Para garantir o pagamento, os futuros têm um requisito de margem que deve ser
liquidado diariamente.
Corretor ou Broker: Um corretor é um intermediário que organiza transações entre um comprador
e um vendedor por uma comissão quando o acordo é executado.
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Curto (Posição): Quando uma parte concorda em vender um ativo subjacente em uma determinada
data futura para um determinado preço especificado, a posição que assume é chamada de curta
(short).
Daisy chain: Uma série de transações de um contrato de balcão em uma base de carga por carga.
Data de Expiração: A data em que um direito de opção (ou outros direitos contratuais) expira.
Derivativo: Um derivativo é definido como um instrumento financeiro cujo valor deriva dos valores
dos ativos subjacentes.
Desverticalização ou Unbundling: Separação de funções de produção, transporte e distribuição em
uma empresa verticalmente integrada. Normalmente, três tipos de desagregação são identificados:
propriedade, operacional e financeira.
Especuladores: Enquanto os Hedgers querem evitar uma exposição ao risco de preço, os
especuladores desejam posicionar-se no mercado, ou seja, assumir riscos para obter lucros. Os
especuladores apostam que o preço aumentará, ou que o preço irá diminuir. Um especulador não
compra nem vende a mercadoria física, mas assume um risco no mercado de contratos futuros
visando o lucro.
Hedgers: Os Hedgers usam contratos futuros e outros derivativos para reduzir os riscos que
enfrentam de potenciais movimentos futuros nas variáveis de mercado. Um Hedger é um
comprador ou vendedor de uma mercadoria física, como um produtor ou refinador de petróleo,
que assume a posição oposta no mercado de bolsa ou de balcão.
Hub Físico: Interconexão de vários gasodutos, com possibilidade de recebimento e envio de gás
natural a partir de diversas fontes para diversos clientes, eventualmente em combinação com
instalações de armazenamento próximas.
Hub Virtual: plataforma de negociação que busca simular a interconexão de gasodutos provendo
diversas fontes de oferta para vários clientes, eventualmente incluindo a negociação de capacidade
de armazenamento.
In the Money: Uma opção é 'in the money' quando o preço de exercício de uma opção de compra é
menor do que o preço de mercado.
Livre a Bordo ou Free On Board (FOB): O vendedor fornece a carga livre de custos no porto
exportador, incluindo o carregamento no navio e o desembaraço aduaneiro; o comprador
compromete-se com o transporte e o seguro da carga.
Longo (posição): Uma parte assume uma posição longa (long) no mercado de futuros quando
concorda em comprar um ativo subjacente em uma determinada data específica futura por um
determinado preço especificado.
Mercado Spot ou à Vista: O mercado spot de gás natural é um mercado em que o gás natural é
comprado e vendido para entrega imediata ou muito próxima, geralmente por um período de 30
dias ou menos. A transação não implica um acordo contínuo entre o comprador e o vendedor. Um
mercado à vista é mais provável de se desenvolver em um local com várias conexões de gasodutos,
permitindo assim uma grande quantidade de compradores e vendedores. O Henry Hub no sul da
Louisiana é o mercado spot mais conhecido de gás natural.
Opções (Call ou Put): Um contrato de opção dá ao titular o direito de comprar ou vender o ativo
subjacente em uma determinada data por um determinado preço.
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Out of the Money: A opção é 'out of the money' quando o preço de exercício de uma opção de
compra é maior do que o preço de mercado.
Preço de Exercício ou Preço de Strike: O preço pelo qual um titular de opção pode comprar ou
vender o contrato.
Preço de Transferência: Preços utilizados para tributação e contabilidade interna de transações
transfronteiriças dentro de empresas internacionais e dentro de estruturas verticalmente
integradas.
Put (Opção de Venda): Um contrato de opção de venda dá ao titular o direito de vender o ativo
subjacente em uma determinada data por um determinado preço.
Ship-or-pay: Um contrato de transporte de pipeline sob o qual o expedidor deve pagar a
capacidade reservada independentemente de ser usado ou não.
Squeezed (Espremido): Situação em um mercado quando ninguém está disposto a emprestar um
contrato de futuros.
Swaps: Os swaps são transações físicas ou financeiras nas quais duas partes concordam em trocar
diferentes fluxos de fluxo de caixa ou produtos físicos de gás. Em termos financeiros, a troca de
uma garantia por outra. Em termos de energia, a troca de volumes equivalentes de energia de duas
entregas de diferentes origens entre dois pontos de entrega e/ou dois tempos de entrega. Em uma
transação de troca física, o gás em um local é comercializado para ser entregue em outro local.
Take-or-pay: Obrigação de um comprador pagar um certo volume de gás independentemente de
ter sido tomado ou não.
Transações Bilaterais ou de Balcão (Over-the-Counter - OTC): As transações de balcão não são
feitas em uma bolsa formal. Essas transações podem ocorrer através de contato direto e
negociação, através de um corretor por telefone ou através de uma plataforma de corretagem
eletrônica, como a Intercontinental Exchange (ICE). As ofertas podem variar de pacotes de
contratos padronizados, como os negociados no ICE, até contratos customizados e complexos
conhecidos como transações estruturadas.
Virtual Trading Point (VTP) ou Ponto Virtual de Comercialização: A localização virtual numa área
de mercado onde quantidades de gás podem ser comercializadas depois da entrada e antes da
saída. O Ponto Virtual de Comercialização permite a compra ou a venda de quantidades de gás sem
reservas de capacidade. Não é atribuído a um ponto físico de entrada ou saída.
Volatilidade (de preço): Variabilidade de preços calculada matematicamente com base em um
conjunto de dados históricos de movimentos de preços.
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