POC: Portal
de Oferta de
Capacidade
O mercado de transporte
de gás brasileiro mudou .
Ganhou sua loja virtual exclusiva.

English version

• POC – Portal de Oferta de Capacidade • ofertadecapacidade.tbg.com.br

Sobre o POC
Veja como é fácil adquirir os produtos de
curto prazo da TBG. São apenas cinco passos:

Agora, todo produtor, trader, distribuidor, consumidor
livre e carregadores em geral têm o endereço certo
para acessar o novo mercado de transporte de gás
ofertadecapacidade.tbg.com.br

English version
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• Acesse ofertadecapacidade.tbg.com.br
• Clique em 
• Preencha os campos e clique em ‘Registrar’
• Acesse seu email e siga as instruções
• Preencha os campos e clique em ‘Salvar’
• Clique no botão para continuar o cadastro
• Insira suas credenciais e faça o login
• Preencha as informações solicitadas

English version

ofertadecapacidade.tbg.com.br
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Passo 1 – Cadastro Único
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Passo 1 – Cadastro Único
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Acesse ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

Como Participar



Clique Aqui



• Clique em 
• Preencha os campos e clique em ‘Registrar’
• Acesse seu email e siga as instruções

Pioneirismo em
Soluções Logísticas
de Gás Natural

• Preencha os campos e clique em ‘Salvar’
• Clique no botão para continuar o cadastro
• Insira suas credenciais e faça o login

Entenda por que a TBG é essencial
para o seu negócio

• Preencha as informações solicitadas

Conheça nosso portfólio de produtos

Produtos de Curto Prazo
Em breve você poderá adquirir nossos produtos de Curto Prazo, que são soluções logísticas
para quem precisa de contratos por período de tempo inferior a um ano com previsibilidade na
prestação do serviço. A etapa de habilitação de cadastro já está disponível aos participantes
interessados!

English version
Saiba mais sobre como contratar estes produtos
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Passo 1 – Cadastro Único
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Acesse ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

• Clique em 
• Preencha os campos e clique em ‘Registrar’

Registrar Usuário

• Acesse seu email e siga as instruções
• Preencha os campos e clique em ‘Salvar’
• Clique no botão para continuar o cadastro

Empresa *

CNPJ *

• Insira suas credenciais e faça o login

Nome *

• Preencha as informações solicitadas

CPF *

Nome da Empresa / Razão Social

00.000.000/0000-00

Nome referente ao CPF

Este será seu login no sistema

E-mail *

Email

E-mail

Email alternativo (opcional)

Registrar

English version

Como Participar



Clique Aqui
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Passo 1 – Cadastro Único
• Acesse ofertadecapacidade.tbg.com.br

Habilite o cadastro da sua empresa!

Produtos

Como Participar

• Clique em 
• Preencha os campos e clique em ‘Registrar’
• Acesse seu email e siga as instruções
• Preencha os campos e clique em ‘Salvar’
• Clique no botão para continuar o cadastro
• Insira suas credenciais e faça o login
• Preencha as informações solicitadas

English version

Registro Enviado com sucesso
Um e-mail foi enviado com as instruções para dar continuidade ao seu cadastro.
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Passo 1 – Cadastro Único
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Acesse ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

• Clique em 
• Preencha os campos e clique em ‘Registrar’

Ativação do Usuário

• Acesse seu email e siga as instruções
• Preencha os campos e clique em ‘Salvar’
• Clique no botão para continuar o cadastro

Empresa

CPF

Nome da Empresa / Razão Social

000.000.000-00

• Insira suas credenciais e faça o login

Senha

Obrigatório

• Preencha as informações solicitadas

Conﬁrmar
Senha

Obrigatório

Salvar

English version

Como Participar
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Passo 1 – Cadastro Único
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Acesse ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

Como Participar

• Clique em 
• Preencha os campos e clique em ‘Registrar’
• Acesse seu email e siga as instruções
• Preencha os campos e clique em ‘Salvar’
• Clique no botão para continuar o cadastro
• Insira suas credenciais e faça o login
• Preencha as informações solicitadas

English version

Ativação de Usuário feita com Sucesso
Clique no botão abaixo para efetuar o login e completar o cadastro da sua empresa

Completar o cadastro de empresa
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Produtos

Como Participar

• Clique em 
• Preencha os campos e clique em ‘Registrar’
• Acesse seu email e siga as instruções
• Preencha os campos e clique em ‘Salvar’
• Clique no botão para continuar o cadastro
• Insira suas credenciais e faça o login
• Preencha as informações solicitadas
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Ativação de Usuário feita com Sucesso
Clique no botão abaixo para efetuar o login e completar o cadastro da sua empresa

Completar o cadastro de empresa
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Passo 1 – Cadastro Único
• Acesse ofertadecapacidade.tbg.com.br
• Clique em 
• Preencha os campos e clique em ‘Registrar’
• Acesse seu email e siga as instruções
• Preencha os campos e clique em ‘Salvar’
• Clique no botão para continuar o cadastro
• Insira suas credenciais e faça o login
• Preencha as informações e clique em ‘Salvar’
Observações
• Se for uma Joint Venture, preencha informações
sobre seus sócios e suas qualificações.
•C
 omplete as informações de representantes legais,
designados, sócios, consorciados e endereços.
• Complete as informações referentes ao capital
social, à classificação nacional de atividade
econômica e ao responsável pelo preenchimento.
• Anexe a documentação solicitada.

English version
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Passo 2 – Habilitação
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Após o preenchimento, solicite sua habilitação

Produtos

Como Participar

•A
 gora, é só aguardar a resposta da TBG
que será enviada ao e-mail cadastrado

Ativação de Usuário feita com Sucesso
Clique no botão abaixo para efetuar o login e completar o cadastro da sua empresa

Completar o cadastro de empresa

English version
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Passo 2 – Habilitação
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Após o preenchimento, solicite sua habilitação

Produtos

Como Participar

•A
 gora, é só aguardar a resposta da TBG
que será enviada ao e-mail cadastrado
Observações
• A TBG analisa os dados e documentações.
• Após avaliação financeira, o carregador está
habilitado para celebração do Contrato Máster.

Ativação de Usuário feita com Sucesso
Clique no botão abaixo para efetuar o login e completar o cadastro da sua empresa

Completar o cadastro de empresa

English version
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Passo 3 – Solicitar Contrato Máster
• No menu ‘Usuário’ selecione ‘Meus Contratos’
• Clique em ‘Solicite agora’
• Por fim, clique em ‘Solicitar Contrato Máster’
O que é o Contrato Máster?
É um termo de aceite digital que faz com que o
carregador possa adquirir os produtos da TBG.

English version

• POC – Portal de Oferta de Capacidade • ofertadecapacidade.tbg.com.br

Passo 3 – Solicitar Contrato Máster
• No menu ‘Usuário’ selecione ‘Meus Contratos’
• Clique em ‘Solicite agora’
• Por fim, clique em ‘Solicitar Contrato Máster’

English version

• POC – Portal de Oferta de Capacidade • ofertadecapacidade.tbg.com.br

Passo 3 – Solicitar Contrato Máster
• No menu ‘Usuário’ selecione ‘Meus Contratos’
• Clique em ‘Solicite agora’
• Por fim, clique em ‘Solicitar Contrato Máster’

English version
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Passo 4 – Celebrar Contrato Máster
• Celebre o Contrato Máster
Observações
Após a celebração do Contrato Máster, o carregador
está liberado para solicitar capacidades de transporte.

English version
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Passo 5 – Contratação do Produto
• Clique em ‘Carrinho de Compras’
• Clique no link para incluir um produto
• Solicite as capacidades de transporte
•A
 guarde o envio do contrato para seu e-mail e
celebre digitalmente o Contrato de Transporte

English version
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Passo 5 – Contratação do Produto
• Clique em ‘Carrinho de Compras’
• Clique no link para incluir um produto
• Solicite as capacidades de transporte
•A
 guarde o envio do contrato para seu e-mail e
celebre digitalmente o Contrato de Transporte
Observações
Aguarde a alocação com as capacidades definitivas
e envio do contrato para assinar eletronicamente.

Conheça nossos Produtos de Curto Prazo
• São contratos diários, mensais e trimestrais no
regime de entrada e saída que permitem acomodar
situações de desequilíbrio dos carregadores.
• Reserve capacidade de transporte para o período
de que necessita com agilidade e previsibilidade.
• Solicite o transporte de capacidade para os dias
que precisar conforme o período contratado.
• O timize a logística da malha de transporte.
Ajuste-a à realidade do seu negócio.

English version

Acesse o POC e cadastre-se!
Venha Participar do novo mercado de gás.
ofertadecapacidade.tbg.com.br

Acompanhe nossas Redes Sociais
www.tbg.com.br
www.linkedin.com/company/tbg-gasnatural
www.youtube.com/c/TBGgasnatural

English version

Pioneirismo em soluções
logísticas de gás natural

POC: TBG
Gas Capacity
Offers Portal
The Brazilian gas transportation
market has changed.
It has just got its
exclusive virtual shop.

Versão em português

• POC – TBG Gas Capacity Offers Portal • ofertadecapacidade.tbg.com.br

About POC
See how easy it is to purchase TBG’s short‑term
products. There are only five steps:

Now, every producer, trader, distributor, free consumer, shippers in general have the right address to
access the new gas transportation market.
ofertadecapacidade.tbg.com.br

1

Do the
Single
Register

Versão em português
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Qualifications
Master
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5
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Master
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Purchase
TBG’s
Products
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• Access ofertadecapacidade.tbg.com.br
• Click on 
• Fill in the blanks and click on ‘Registrar’ (register)
• Access your email and follow the instructions
• Fill in the blanks and click on ‘Salvar’ (save)
• Click on the button to continue the registration
• Enter your credentials and log in
• Fill in the requested information

Versão em português

ofertadecapacidade.tbg.com.br
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Step 1 – Do the Single Register
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Step 1 – Do the Single Register
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Access ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

Como Participar



Clique Aqui



• Click on 
• Fill in the blanks and click on ‘Registrar’ (register)
• Access your email and follow the instructions

Pioneirismo em
Soluções Logísticas
de Gás Natural

• Fill in the blanks and click on ‘Salvar’ (save)
• Click on the button to continue the registration
• Enter your credentials and log in

Entenda por que a TBG é essencial
para o seu negócio

• Fill in the requested information

Conheça nosso portfólio de produtos

Produtos de Curto Prazo
Em breve você poderá adquirir nossos produtos de Curto Prazo, que são soluções logísticas
para quem precisa de contratos por período de tempo inferior a um ano com previsibilidade na
prestação do serviço. A etapa de habilitação de cadastro já está disponível aos participantes
interessados!

Versão em português
Saiba mais sobre como contratar estes produtos
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Step 1 – Do the Single Register
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Access ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

• Click on 
• Fill in the blanks and click on ‘Registrar’ (register)

Registrar Usuário

• Access your email and follow the instructions
• Fill in the blanks and click on ‘Salvar’ (save)
• Click on the button to continue the registration
• Enter your credentials and log in
• Fill in the requested information

Empresa *

CNPJ *

Nome *

CPF *

Nome da Empresa / Razão Social

00.000.000/0000-00

Nome referente ao CPF

Este será seu login no sistema

E-mail *

Email

E-mail

Email alternativo (opcional)

Registrar

Versão em português

Como Participar



Clique Aqui





• POC – TBG Gas Capacity Offers Portal • ofertadecapacidade.tbg.com.br

Step 1 – Do the Single Register
• Access ofertadecapacidade.tbg.com.br

Habilite o cadastro da sua empresa!

Produtos

Como Participar

• Click on 
• Fill in the blanks and click on ‘Registrar’ (register)
• Access your email and follow the instructions
• Fill in the blanks and click on ‘Salvar’ (save)
• Click on the button to continue the registration
• Enter your credentials and log in
• Fill in the requested information

Versão em português

Registro Enviado com sucesso
Um e-mail foi enviado com as instruções para dar continuidade ao seu cadastro.
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Step 1 – Do the Single Register
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Access ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

• Click on 
• Fill in the blanks and click on ‘Registrar’ (register)

Ativação do Usuário

• Access your email and follow the instructions
• Fill in the blanks and click on ‘Salvar’ (save)
• Click on the button to continue the registration
• Enter your credentials and log in
• Fill in the requested information

Empresa

CPF

Nome da Empresa / Razão Social

000.000.000-00

Senha

Obrigatório

Conﬁrmar
Senha

Obrigatório

Salvar

Versão em português

Como Participar
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Step 1 – Do the Single Register
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Access ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

Como Participar

• Click on 
• Fill in the blanks and click on ‘Registrar’ (register)
• Access your email and follow the instructions
• Fill in the blanks and click on ‘Salvar’ (save)
• Click on the button to continue the registration
• Enter your credentials and log in
• Fill in the requested information

Versão em português

Ativação de Usuário feita com Sucesso
Clique no botão abaixo para efetuar o login e completar o cadastro da sua empresa

Completar o cadastro de empresa
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Step 1 – Do the Single Register
Habilite o cadastro da sua empresa!

• Access ofertadecapacidade.tbg.com.br

Produtos

Como Participar

• Click on 
• Fill in the blanks and click on ‘Registrar’ (register)
• Access your email and follow the instructions
• Fill in the blanks and click on ‘Salvar’ (save)
• Click on the button to continue the registration
• Enter your credentials and log in
• Fill in the requested information

Versão em português

Ativação de Usuário feita com Sucesso
Clique no botão abaixo para efetuar o login e completar o cadastro da sua empresa
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Step 1 – Do the Single Register
• Access ofertadecapacidade.tbg.com.br
• Click on 
• Fill in the blanks and click on ‘Registrar’ (register)
• Access your email and follow the instructions
• Fill in the blanks and click on ‘Salvar’ (save)
• Click on the button to continue the registration
• Enter your credentials and log in
• Fill in the requested information
Note
• Joint Ventures need to provide information about
their partners and qualifications
• Fill in the legal representative information, nominees,
partners, consortium members and contact information
• Fill in the information on social capital funds,
national classification of economic activity
and the responsible part
• Attach the required documentation

Versão em português
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Step 2 – Request for Qualifications
Habilite o cadastro da sua empresa!

•A
 fter filling out the form,
request for qualification

Produtos

Como Participar

•N
 ow, just wait for TBG’s response that
will be sent to the registered email

Ativação de Usuário feita com Sucesso
Clique no botão abaixo para efetuar o login e completar o cadastro da sua empresa

Completar o cadastro de empresa

Versão em português
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Step 2 – Request for Qualifications
Habilite o cadastro da sua empresa!

•A
 fter filling out the form,
request for qualification

Produtos

Como Participar

•N
 ow, just wait for TBG’s response that
will be sent to the registered email

Note
• TBG analyzes the data and documentation.
• T BG makes a financial assessment and
qualifies the requester to sign the master contract.

Ativação de Usuário feita com Sucesso
Clique no botão abaixo para efetuar o login e completar o cadastro da sua empresa

Completar o cadastro de empresa

Versão em português
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Step 3 – Order the Master Contract
•O
 n the ‘Usuário’ (user menu),
select ‘Meus Contratos’ (my contracts)
• Click on ‘Solicite agora’ (apply now)
•F
 inally, click on ‘Solicitar Contrato
Máster’ (request master contract)

What is the Master Contract?
The contract is a digital agreement term that
allows the requester to purchase TBG’s products.

Versão em português
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Step 4 - Sign the Master Contract
• Sign the Master Contract
Note
After signing the master contract, you
can request transportation capacities.

Versão em português

• POC – TBG Gas Capacity Offers Portal • ofertadecapacidade.tbg.com.br

Step 5 – Purchase TBG’s products
• Click on ‘Carrinho de Compras’ (shopping cart)
• Click on the link to add a product
• Request transportation capacities
•W
 ait for the contract to be sent to your email
and digitally sign the Transport Contract

Versão em português
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Step 5 – Purchase TBG’s products
• Click on ‘Carrinho de Compras’ (shopping cart)
• Click on the link to add a product
• Request transportation capacities
•W
 ait for the contract to be sent to your email
and digitally sign the Transport Contract
Note
Wait for the allocation with the defined capacities
and receive contract to be signed electronically.

Learn about our Short-term Products
• T hese are daily, monthly and quarterly contracts in
the entry and exit regime that can accommodate
situations of imbalance of the shippers.
• Reserve the transport capacity for the period you
need with agility and predictability.
• Request the capacity transport for the days you
need according to the contracted period.
• O ptimize the transport network logistics.
Adjust it to the reality of your business.

Versão em português

Access the POC and sign-up!
Be a part of the new gas market.
ofertadecapacidade.tbg.com.br

Follow our social networks
www.tbg.com.br
www.linkedin.com/company/tbg-gasnatural
www.youtube.com/c/TBGgasnatural

Versão em português

Pioneering in natural
gas logistic solutions

