O que você irá
encontrar em

Cenários - Gás
Cenários - Gás é uma ferramenta informativa que, através de constante acréscimo de dados,
revisões periódicas de conteúdo e atualizações
permanentes de todas as informações que disponibiliza, visa ser importante fonte de pesquisa e suporte a decisões e planejamento. Tudo de
forma fácil e organizada para trazer agilidade e
economia de tempo aos seus Assinantes.
Os leitores contam com a reconhecida qualidade editorial da equipe de jornalistas especializados
da Brasil Energia, além de contribuições exclusivas
de importantes nomes do mercado de gás.
a Conteúdo analítico e descritivo da situação de cada segmento
abordado e, quando cabível, indicativo de perspectiva de atividade futura.
a Atualização e manutenção
constante do conteúdo com registro
da data de postagem e da última revisão permite não só acompanhar as
mudanças, mas ter uma ideia da evolução do assunto em questão.

a Junto das matérias, Cenários
- Gás disponibiliza planilhas, infográficos, legislação e regulação relacionadas a o tema tratado para que o
Assinante possa ter uma visão sistêmica e bem fundamentada.
a Uma vez por ano, Cenários
- Gás condensa as informações disponíveis no ambiente digital e disponibiliza em versão impressa.
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A seguir, veja o resumo do que apresenta cada seção:
GÁS NATURAL
CENÁRIO • Um panorama em construção
permanente com os principais aspectos do cenário econômico, regulatório e tecnológico do segmento de Gás Natural.
OFERTA • Apresenta o status quo e potencial
da oferta do gás produzido no offshore e onshore
brasileiros, do suprimento boliviano e do GNL.
INFRAESTRUTURA • Mostra uma visão sobre o segmento com análises sobre a situação atual e perspectivas da infraestrutura em gasodutos,
terminais e unidades industriais de processamento.
DISTRIBUIÇÃO • Além de um panorama
da Distribuição, um balanço sobre as perspectivas
da abertura para um mercado livre. Os mercados
atendidos pela Distribuição são tratados na seção
Demanda, a seguir.
DEMANDA • Análises distintas descrevem a
situação presente e potencial nos mercados industrial, automotivo, térmico, de cogeração, residencial e comercial/serviços.

GLP
CENÁRIO • Uma radiografia sobre os principais aspectos desta atividade que atinge 100%
do território brasileiro.
OFERTA • Análise sobre o balanço do suprimento atual de GLP nacional x importado e
perspectivas deste mercado com o aumento da
produção de GN nacional. Situação dos gargalos
na logística na importação.
DEMANDA • Avaliação do crescimento atual
e a aposta em novos submercados.

BIOGÁS
CENÁRIO • Apresenta a situação atual e
perspectivas de maior uso de biometano nas redes
e como combustível veicular.
OFERTA • Mostra o status atual e potencial
da produção de biogás e biometano.
DEMANDA • Perspectivas que poderão tornar mais robusto o consumo de biometano.

TECNOLOGIA • Uma abordagem sobre as
tecnologias empregadas para biogás e biometano
e já dominadas no Brasil.

COLUNISTAS
Dez especialistas convidados analisaram diversos aspectos deste mercado, apontando gargalos e soluções e levantando questões que merecem
maior atenção na formulação da política setorial.

DADOS
INFOGRÁFICOS • Seção que disponibiliza
infográficos ilustrativos que acompanham matérias e análises para download e uso do Assinante.
PLANILHAS • Dezenas de planilhas organizadas por segmentos (GN, GLP, Biogás e Biometano) e temas (produção, demanda, consumo,
infraestrutura, etc), orientadas preferencialmente
para exibir séries de 10 anos. Disponíveis para o
Assinante baixar para uso próprio.

DOCUMENTOS
Reúne a legislação e regulação aplicável nos
três segmentos de GN, GLP e Biogás-Biometano.
Inicialmente reunindo legislação e regulação federal, esta seção deverá ser gradativamente ampliada
com legislação e regulação estaduais.

IMAGENS
MAPAS • Reproduções dos mapas gerados
pela Brasil Energia bem como de outros acervos
disponíveis em bases públicas ajudam a compreensão e situação dos temas tratados nas análises e
artigos. Podem ser baixados para uso do Assinante.

GUIA DE EMPRESAS
Informações sobre cerca de 1000 empresas,
organizações e órgãos governamentais classificadas por segmento em que atuam e por localização.
Um Guia dinâmico em permanente atualização e
incorporação de novos registros.
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