Greenfield JV projects with +2GWdc solar generation capacity in Brasil

Shell Energy Brasil

Guia de Produtos
Sendo a maior multinacional integrada de energia produtora de gás natural no Brasil, a Shell Energy fornece suprimento confiável,
experiência, e uma rede global de comercialização para cumprir com as metas da sua empresa e com obrigações regulatórias. Nós
oferecemos uma grande variedade de soluções em energia adaptadas às suas necessidades, incluindo gás natural e eletricidade,
juntamente com opções flexíveis de preço e financiamento para ajudar você a planejar com sucesso a sua jornada e atingir as suas metas
de descarbonização. Operando no Brasil há mais de 105 anos, a Shell Energy está comprometida em construir um melhor futuro energético.

SETORES COMERCIAL E INDUSTRIAL

MERCADO ATACADISTA

Eletricidade

Gás Natural

Geração

Produtos Ambientais

A Shell Energy fornece contratos de energia ou
soluções para consumidores Especiais e Livres, apoiada
por uma força de comercialização robusta, apoio ao
crédito e soluções financeiras estruturadas.

Reduza risco e controle custos com estruturas de
negócio únicas apoiadas pela incomparável
produção de gás doméstica e global da Shell Energy
e da extensa experiência técnica.

A Shell Energy produz gás e gera eletricidade oferecendo capacidade instalada para você suprir seu negócio
de forma confiável.

Reduza sua pegada de carbono com a nossa ampla
gama de opções em energia mais limpa e soluções
baseadas na Natureza.

Energia Incentivada/Renovável

Gás Natural

Inclui energia solar, eólica, pequenas centrais hidrelétricas
(PCHs), com opções de compra e venda (PPAs - Power
Purchase Agreements) de diferentes fontes combinadas
(blended PPAs) e desenvolvidos sob medida

Alternativas de preço e gerenciamento de risco incluindo
preço fixo, indexado e vários níveis de Take ou Pay (ToP)
ou Deliver ou Pay (DoP)

Energia Convencional
Inclui opções de PPAs de curto e longo prazo
e preço fixo

Energia Solar
Projetos de joint-ventures greenfield com capacidade de
geração instalada superior a 2GWdc no Brasil

Energia Eólica
Futuros projetos de joint-ventures greenfield onshore
e offshore

Gás neutro em carbono
Impulsione sua jornada de descarbonização com gás
combinado com emissões compensadas utilizando soluções
baseadas na Natureza

Produção de Eletricidade através do Gás

Certificados de energia renovável
(RECs & I-RECs)
Reduza suas emissões com a compra de certificados de
energia renovável para cada MWh de eletricidade
consumida por uma fonte de energia renovável
Gere adicionalidade através de PPAs em nossos novos
projetos de energia renovável que garantem a redução de
energia proveniente de fontes convencionais

Capacidade total instalada de 565MW com expansão
futura planejada

Compensação de emissões baseadas
na natureza

Créditos de Auto-Produção

Compense suas emissões de carbono com soluções
baseadas na natureza

Certificação e relatório

Combine esta compensação com sua necessidade de
suprimento de gás natural para neutralizar sua pegada
de carbono

Produtos combinados de gás e eletricidade

Mercado Atacadista
Eletricidade
A Shell Energy busca fontes confiáveis de eletricidade através
de contratos pré- estabelecidos com Produtores e Geradores
de eletricidade
PPAs e joint ventures em geração solar e eólica e PPAs com PCHs

Gás Natural
A grande frota global da Shell Energy pode fornecer uma
gama de opções em suprimento de gás dentro de 10 dias
de navegação
Acordos de compra/GSPAs e GNL

Comercialização (Trading)
Compre e venda as comodidades de gás e eletricidade que você
precisa, com o apoio de uma inteligência de mercado global,
informação de preço em tempo real, insights do mercado local,
e uma das maiores operações de comercialização da indústria
Comercialização no mercado ACL, comercialização de gás natural
Fornecimento no mercado ACR (gás e eletricidade)
ACL – Ambiente de comercialização livre
ACR – Ambiente de comercialização regulada

Gerenciamento de risco (incluindo cobertura) e instrumentos financeiros

SEU LINK LOCAL PARA ATIVOS GLOBAIS
Fale com a Shell Energy sobre suas metas de redução da sua pegada de carbono. Guiaremos
você em direção a uma oferta integrada de energia que irá ajudar a alcançar seu objetivo.

Fale com um especialista:
Shell-Energy-Brasil@shell.com

