MEMÓRIA DE REUNIÃO
Data:
Local:
Assunto:

Convidados:
Participantes:

5/3/2020
Hora: 9:00 – 12:00
Ministério de Minas e Energia (Sala 555) e EPE (videoconferência)
1ª reunião sobre o tema prioritário “Infraestrutura” do Subcomitê Novo
Cenário Downstream criado pelo Comitê Técnico Integrado para o
Desenvolvimento do Mercado de Combustíveis, demais Derivados de Petróleo
e Biocombustíveis - CT-CB
Listas de presença anexas

ASSUNTOS TRATADOS
1. A reunião teve por objetivo principal a definição dos principais objetivos do Subcomitê
Novo Cenário Downstream - tema “Infraestrutura”, análise e validação da proposta de
plano de trabalho e estrutura preliminar de relatório por parte de seus membros, para
posterior aprovação do CT-CB.
2. MME fez uma breve contextualização, apresentou a proposta de plano de trabalho e da
estrutura preliminar do relatório.
3. O MInfra sugeriu remarcar as reuniões com Distribuidores e Importadores e com
Operadores Logísticos, tendo em vista a realização de um evento do setor nas datas
inicialmente propostas, o que foi acatado pelo grupo.
4. A lista com os representantes do setor a serem convidados para as reuniões será
encaminhada por e-mail pelo MME, para avaliação e sugestão dos participantes.
5. Também foi sugerido pelo MInfra que os participantes façam um levantamento dos
estudos já desenvolvidos sobre os temas abordados e enviassem para o representante
do MME disponibilizar para o grupo, até dia 19/3, o que foi incluído no plano de trabalho.
6. O grupo concordou com a proposta do plano de trabalho e com a estrutura preliminar
do relatório. Contudo, a EPE informou que encaminharia a aprovação das datas
propostas por e-mail no dia seguinte, após validação interna.
7. O representante do MME deverá encaminhar plano de trabalho e a estrutura preliminar
do relatório para validação dos representantes do CT-CB, por correspondência
eletrônica, até dia 9/3.
8. MME, EPE, ANP, CADE e MInfra comprometeram-se em redigir os itens do relatório, a
saber: apresentação e introdução (MME), considerações metodológicas (MME com
contribuições dos demais), mercado e áreas de influência das refinarias e dos terminais
– Balanço oferta e demanda (EPE); Avaliação dos mercados atendidos considerando a
nova dinâmica após a venda das 8 refinarias da Petrobras (MME com contribuições dos
demais), avaliação da infraestrutura (terminais e dutos) dos mercados atendidos
considerando a nova dinâmica após a venda das 8 refinarias da Petrobras (ANP),
dinâmica concorrencial dos agentes de mercado (ME e CADE, com contribuição da ANP),
medidas e ações de transição para um novo modelo de downstream no Brasil, aberto,
dinâmico e competitivo (médio e longo prazo) (MME); identificação de infraestrutura
dutoviária e portuária que pode ser desenvolvida (MInfra); atração de investimentos
para desenvolvimento da produção (MME); contribuição do setor e interessados (MME);
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avaliação (aspectos regulatórios, aspectos concorrenciais, propostas) – ( MME, com
contribuições dos demais) e conclusões (MME, com contribuições dos demais).
9. Foi sugerido que seja encaminhado um questionário para os agentes do setor, o que será
realizado pelo MME.
10. O MME encaminhará os convites das reuniões para os representantes do setor e também
organizará o workshop.
ANEXOS
1. Listas de presença MME e ANP.
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