Treinamento

Consumidor Livre de Gás Natural

No Brasil o grande consumidor pode
adquirir gás natural diretamente do
produtor desde 1997.
Entenda a estrutura da cadeia de gás
natural e saiba como fazer o melhor
negócio para sua indústria.
A Planck E o convida a participar de um
treinamento onde você irá familiarizar-se com a
indústria e mercado de gás natural. Com a
preocupação mundial voltada à segurança
energética e danos oriundos do aquecimento
global, o gás natural apresenta-se como uma,
dentre as possíveis alternativas energéticas. Por
outro lado, dado o nível de dependência
brasileira ao gás boliviano, como minimizar os
riscos de falta de combustível em sua fábrica?
A Planck E, empresa especializada em projetos,
consultoria e treinamentos em energia, engajase na missão de orientar seus clientes na
compra direta de gás natural do produtor. As
três únicas autorizações de importação direta
deste insumo, para consumidores industriais,
foram obtidas da Agência Nacional de Petróleo,
pela Planck E há mais de 17 anos. A
configuração do mercado hoje apresenta
alternativas de abastecimento além da
possibilidade de participação no segundo
concurso aberto do Gasbol. É importantíssimo
frizar que o grande consumidor não necessita de
intermediários, podendo negociar diretamente
com produtores, unidades de compressão e
transportadoras.
Os participantes irão entender:
Qual a estratégia de médio e longo prazo da
Petrobras com relação ao gás natural
O que podemos esperar em termos de
aumentos no preço do gás natural, para os
próximos 12 meses
Qual o efetivo papel da distribuidora, quando
tratamos de grandes consumidores industriais
Como a sua indústria pode ser competitiva no
mercado internacional utilizando gás natural
Planck E — www.planck-e.com
Tel. +55 11 4169-8484
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Programa do treinamento
A sua empresa consome ou
pretende consumir gás natural?
Quais são os atores envolvidos na
indústria e mercado de gás natural
e suas atribuições?
Quais são as perspectivas que se
abrem com a possibilidade da
aquisição direta do produtor?
Executivos
e
especialistas
em
estratégia devem informar-se acerca
das oportunidades e riscos associados
com a indústria e mercado de gás
natural.

O
objetivo
do
treinamento
Consumidor Livre de Gás Natural é
trazer até o consumidor industrial e
demais envolvidos nesta indústria e
mercado, as ferramentas que lhe
permitam o correto entendimento do
arcabouço legal ora em vigor no Brasil
e prática comercial com este coerente.
Para maiores informações:
Se houver qualquer dúvida com relação à
programação
e/ou
conteúdo
do
treinamento “Consumidor Livre de Gás
Natural” por favor entre em contato com
Caspar Bensik no telefone
+55 11 4169-8484 ou
casparbensik@planck-e.com

09:15 – 09:30
Credenciamento
COFFEE-BREAK de boas vindas
09:30 – 09:35
Início do treinamento: “Consumidor Livre de Gás
Natural”
Objetivos e apresentação do treinamento
09:35 – 11:15
●Introdução à Indústria de Gás Natural: Natureza e
origem do GN, Métodos de exploração, Produção,
Processamento, Transmissão, Armazenamento,
Panorama da Cadeia de GN, Desenvolvimento de
um projeto de gasoduto, Construção de um
gasoduto, Transporte, Estações de compressão,
UPGN´s, Estações de entrega ou city-gates,
Distribuição, GNL, GTL Utilizações industriais, Cogeração
11:15 – 11:30
COFFEE-BREAK
11:30 – 12:45
●Introdução ao Mercado de Gás Natural: Agentes
Regulatórios, Métodos de contratação, Sistemas
tarifários, Distribuidoras, Mercado internacional
12:45 – 13:45
ALMOÇO
13:45 – 15:45
●A Indústria e Mercado de GN no Brasil: Preços,
Sistema de produção, Transporte, Distribuição,
Legislação, Petrobras, Novas perspectivas para o
mercado aberto de GN.
15:45 – 16:00
COFFEE-BREAK
16:00 – 17:00
Considerações finais
Entrega de certificados de participação e
encerramento do treinamento
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Quem deve participar?

Currículo da ministrante

Presidentes, diretores gerais, membros de
conselho, diretores industriais, diretores
financeiros, gerenciadores de risco e diretores
de
empresas de indústrias intensivas em
emissões de gases do efeito-estufa e/ou
consumo de energia, indústrias de
manufatura, produtores agrícolas, bancos,
companhias de seguro, associações e
federações industriais, organizações
governamentais, consultorias e advocacias
com foco em energia ou no meio-ambiente.

Patrizia Tomasi
Proprietária e Diretora da Planck E
Especialista e Consultora em
Petróleo, Gás Natural e Energias
Alternativas desde 1985.
Patrizia Tomasi É Engenheira Holista
Formada em Engenharia Mecânica e
Química com extensão em Mecânica
Quântica pela ETH de Zurich, Suiça.
Patrizia também é doutora em
Química pela USP

Sobre a Planck E
A Planck E é uma empresa que desenvolve
projetos, presta consultoria e ministra
treinamentos, sempre aplicando a ciência e a
interrelação de padrões na contextualização
de sistemas/processos.
A proposta de trabalho da Planck E é a
garantia de segurança energética e a
otimização do uso de energia nas instalações
de nossos clientes, bem como a elaboração de
estratégias que permitam a atuação destes na
indústria
e
mercado
de
energia.
Reconhecemos a existência de um cenário
pleno de incertezas, que obriga a busca de
novas e inventivas soluções.
Nossos
produtos, além de serem compatíveis com
esta tendência, têm como objetivo usar o
conhecimento técnico e econômico disponível
sobre o tema energia, a serviço de nossos
clientes.
Algumas das empresas que já participaram
dos treinamentos da Planck E incluem:
Petrobras, Cia. Vale do Rio Doce, BNDES,
Shell, Eletrobrás, Camargo Correia, Daimler
Chrysler, Ultragaz, Goodyear, Peugeot,
Monsanto, Wheaton, Novelis, Vicunha, Osram
e Clariant.
Visite www.planck-e.com e
sobre nossas soluções geniais.
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Favor registrar-se no treinamento das seguintes
formas:

Por telefone

+55 11 4169-8484
Falar com Caspar Bensik

por e-mail

planck@planck-e.com

via internet
Www.planck-e.com/treinamentos/gasnatural
Investimento:
O investimento inclui o treinamento, material didático, coffee-breaks e
almoço:
R$3.800,00 por pessoa

Termos e condições:

Após recebimento das informações relativas à(s) inscrição(ões),
enviaremos fatura (nota-fiscal) para pagamento (boleto eletrônico,
transferência ou cartão de crédito) conforme os prazos estipulados.
Favor confirmar a exatidão das informações prestadas. Os inscritos
serão responsáveis pelas seguintes taxas em caso de cancelamento:
menos de 2 dias do treinamento, 100% do investimento; menos de 5
dias úteis do treinamento, 50%; e sem taxa acima de 5 dias úteis do
treinamento. Aceitaremos transferências de inscrições para
participantes substitutos sem cobrança adicional. Reservamo-nos o
direito de mudar a data e programa do treinamento por qualquer
razão. Qualquer eventual mudança será anunciada aos participantes o
mais rapidamente possível.

