
Fonte de energia renovável com RECs 
e equivalentes globais para atingir 
seus objetivos de redução de carbono

O portfólio de confiança de certificados 
de atributos ambientais da World Kinect 
Energy Services inclui:

Por que adquirir RECs e equivalentes globais?

Os certificados de energia renovável e seus equivalentes globais 
são certificados de atributos ambientais – eles “rastreiam” 
energia renovável gerada na rede. Quem possui RECs pode 
reivindicar o uso de energia renovável existente na rede – 
estando ou não próximo da geração de energia renovável. 
 
Quando você adquire um certificado de atributos ambientais, 
não somente reduz a pegada de carbono da sua organização, 
como também apoia o desenvolvimento de projetos de energia 
renovável em todo o mundo.  
 
Os atributos de “rastreamento” de energia são essenciais para 
obter benefícios ambientais de fontes de energia renovável e 
também são mecanismos subjacentes usados nos contratos de 
aquisição de energia (PPAs) e em programas de tarifa renovável 
oferecidos pelos fornecedores.

Embora cada produto acima represente os benefícios ambientais 
relacionados a um megawatt-hora da energia renovável gerada, 
é importante lembrar que esses benefícios podem ou não estar 
incluídos no seu contato de energia elétrica. Esses produtos 
permitem que sua organização apoie projetos de energia 
renovável, independentemente de qual seja sua fonte de energia 
atualmente - reduzindo efetivamente as emissões de carbono 
relacionadas ao consumo de energia.

• Garantias de origem (GOs) na Europa

• Certificados de energia renovável (GECs) no Japão

• Certificados de geração em larga escala (LGCs) na Austrália

• RECs internacionais (I-RECs)

• Instrumentos negociáveis para renováveis globais (TIGRs) em 
muitas partes do mundo.

• Garantias de origem renovável (REGO no Reino Unido) 

• Modo mais rápido de obter energia renovável

• Atingir objetivos de redução de carbono de Escopo 2

• Apoiar o avanço de tecnologias de energia renovável

• Nossa plataforma Track My Electricity permite que você faça mais do que adquirir um REC típico e escolher participar 
diretamente de um projeto no mundo em desenvolvimento

• Satisfazer a demanda do consumidor e do investidor 

Certificados de energia renovável 
e equivalentes globais
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Soluções personalizadas 
para energia  
renovável

Nosso portfólio de confiança de projetos 
de REC e equivalentes globais vai além 
do esperado

Conecte-se diretamente a uma fonte de energia renovável de sua 
escolha, graças à nossa plataforma premiada Track my Electricity. 
A Track my Electricity ajuda os consumidores corporativos a obter 
eletricidade renovável de modo confiável e transparente de usinas 
elétricas de sua escolha. 
 
Para cada MWh de energia limpa proveniente da plataforma, 
uma parte vai para o financiamento de projetos de energia 
renovável em áreas remotas e fora da rede para eliminar a 
pobreza energética e construir comunidades sustentáveis. As 
empresas podem não somente reduzir sua pegada organizacional 
significativamente, mas também demonstrar impacto direto no 
apoio e aceleração do aumento de energias renováveis.  
 
A Track my Electricity foi citada no guia do Escopo 2 do Protocolo 
GHG (2015) como um dos exemplos de melhores práticas de 
conceitos de energia renovável que ajudam as empresas a dar 
mais um passo e contribuir diretamente para a criação de novos 
projetos de energia com baixa emissão de carbono.

Nenhuma organização é igual a outra. Se houver uma região 
específica, uma tecnologia de energia renovável, ou uma 
causa à qual sua organização gostaria de se dedicar, criaremos 
uma solução adequada às suas necessidades específicas. 
Conhecemos em detalhes as necessidades de energia dos 
nossos mais de 65.000 clientes em todo o mundo, trabalhando 
com desenvolvedores de projetos e organizações para ajudar no 
avanço da transição global para energia renovável.

145
Mais de

de produtos de 
energia renovável

Em todo o mundo 
com impacto real

5,200 GWh

de certificados já adquiridos 
via plataforma

Produzida no ano passado por nossos 
parceiros de energia renovável

350
Más de 

pessoas 
impactadas diretamente

Com benefícios de energia renovável por 
meio de nosso recurso de adicionalidade

Fale conosco para saber mais sobre como podemos ajudar sua  
empresa a neutralizar as emissões de carbono. 

sustainability@world-Kinect.com

Acesse world-kinect.com

Por que adquirir REC e equivalentes globais da World 
Kinect Energy Services?
Como uma empresa global Fortune 100 e fornecedora de uma ampla linha de produtos e soluções de energia renovável, 
aproveitamos nossa experiência coletiva em quase todos os tipos de setor para ajudá-lo a criar um plano personalizado específico 
para suas necessidades. Nossa experiência de trabalhar com grandes empresas de produção, agências governamentais, 
municípios, organizações sem fins lucrativos, clientes comerciais e industriais, e mais, permite-nos fornecer as soluções e o 
conhecimento do mundo real para nossos clientes. 
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