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O BNDES está fazendo o Mapeamento do Mercado Potencial de Gás Natural através de um Convite 

para Manifestação de Interesse das Indústrias com prazo até 16.11.2020 

Dando continuidade à agenda de fomento ao mercado de gás e alinhado às suas diretrizes 

estratégicas, o BNDES criou em 2020 a iniciativa "Gás para o Desenvolvimento: Planos de Ação", na 

qual está discutindo o desenvolvimento das medidas potencializadoras e a prospecção de projetos 

para ampliar a demanda e a oferta de gás natural no país com diferentes participantes do mercado – 

instituições de pesquisa, empresas e investidores da cadeia de petróleo gás, empresas consumidoras 

de gás natural, associações representativas do setor, dentre outras.  

A formação de um mercado de gás natural aberto, dinâmico e competitivo está entre os objetivos do 

Governo Federal, com diretrizes expressas no programa “Novo Mercado de Gás”, coordenado pelo 

Ministério de Minas e Energia.  

O BNDES, com base em sua experiência no segmento e sua posição de neutralidade no mercado, busca 

atuar como catalisador do desenvolvimento desse mercado, por meio de constante interlocução com 

agentes de governo e privados, assim como da estruturação de ações que viabilizem a implantação de 

projetos de longo prazo. 

Assim, o BNDES convida as indústrias para manifestarem seu interesse em contratos de aquisição de 

gás natural que atendam às suas expectativas e viabilizem operações de produção com uso do gás. 

São convidadas todas as empresas industriais que já possuem operações consumidoras ou 

potencialmente consumidoras de gás natural no Brasil e também demais empresas nacionais e 

internacionais com interesse em instalar no país novas operações consumidoras de gás natural. 

Para acessar o ambiente para manifestação de interesse por gás  clique aqui. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/infraestrutura/cooperacao_gas

