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Corporate renewable power
purchase agreements (PPAs)
help companies purchase renewable power for their operations
Companies worldwide are seeking new
ways to reduce the environmental impact
of their energy consumption and lower
their energy costs.
While reducing energy use through energy
efficiency is crucial to achieving this
goal, purchasing renewable power plays
an equally important role. Purchasing
electricity from renewable sources is an
increasingly popular method for commercial and industrial (C&I) companies
in Brazil to reduce energy costs and their
carbon footprint while striving to achieve
their sustainability targets.
C&I companies have several options
when sourcing renewable electricity.
These range from investing directly in renewable generation assets or purchasing
electricity from developers through corporate renewable PPAs, to buying renewable
energy certificates. Purchasing electricity
through corporate renewable PPAs can
offer stability for both developers and
financiers while providing more predictable energy prices for companies. This
guide provides an overview of corporate
renewable PPAs and the opportunities
they present for companies in Brazil.
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Power Purchase Agreements
(PPAs) corporativos auxiliam
companhias na compra de
energia renovável para suas
operações.
Em todo mundo, as empresas têm buscado cada vez
mais novas formas de minimizar o impacto ambiental
de seu consumo de energia além de reduzir seus custos
com energia.
Neste contexto, além de reduzir o uso de energia através
de ações de eficiência energética, a compra corporativa
de energia renovável desempenha um papel importante para atingir este objetivo. A eletricidade proveniente
de fontes limpas apresenta-se como uma boa opção, por
ser uma solução acessível para o Comércio e a Indústria
(C&I), sendo a forma escolhida por muitas empresas para
reduzir custos de energia, reduzir sua pegada de carbono
e auxiliar no alcance de suas metas em sustentabilidade.
Há uma série de possibilidades para consumir energia
renovável que vão desde o investimento em ativos de
geração de energia, a compra direta de contratos de desenvolvedores através de PPAs de energia renovável ou
ainda a compra de certificados de energia renovável. A
compra corporativa de energia renovável permite maior
segurança para desenvolvedores e financiadores do projeto, bem como previsibilidade de preço aos consumidores. Este guia fornece um panorama sobre o uso de PPAs
corporativos de energia renovável e das oportunidades
que eles apresentam para empresas de C&I no Brasil.

O que é um PPA?
No Brasil, grandes consumidores de energia elétrica,
com demanda contratada igual ou superior a 500 kW,
podem negociar energia renovável no Mercado Livre.
Geralmente, esses contratos possuem um prazo de 1 a
5 anos. O PPA é um contrato de energia elétrica, similar
a um contrato regular no mercado livre. Estes acordos
são assinados entre o comprador, também denominado
off-taker, e o desenvolvedor do projeto e contêm todas
as condições negociadas (preços, volume, período de
entrega da energia, prazo de pagamento, garantias/seguros, etc.).
PPAs com compradores corporativos em geral são relacionados a novos ou a expansão de projetos de energia
renovável, ou seja, empreendimentos que serão financiados baseados no fluxo de receitas do contrato. Dado
os requisitos para financiar grandes projetos de infraestrutura, em geral o termo de duração de um PPAs é de 8
a 20 anos, como forma de possibilitar o financiamento
pelos desenvolvedores.

What is a PPA?
In Brazil, large electricity consumers
with at least 500 kW of contracted capacity can buy renewable energy in the
free market, typically for a term of 1 to
5 years. A PPA is an electricity contract
that is similar to a regular contract in
the free market. It covers all negotiable
transaction conditions (price, volume, contract length, payment terms,
guarantees/insurance, etc.). PPAs are
negotiated and signed between the corporate buyer (also known as off-taker)
and the project developer.
PPAs with corporate buyers tend to be
for new or additional renewable energy
projects, meaning projects financed
based on the specific PPA securing the
income stream for the project. Given
bankability requirements to finance
large infrastructure projects, the terms
of PPAs are usually between 8 to 20
years.
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Quais fontes de geração são
consideradas renováveis?
Uma definição sobre o que é considerado “renovável”
pode variar para cada companhia. Tendo em vista que
grande parte da energia elétrica renovável gerada no
Brasil vem de grandes hidrelétricas, com necessidade
de extensas linhas de transmissão para transportar energia e grande área de reservatórios, algumas corporações
e desenvolvedores usam o termo “renovável” para se
referir apenas a energias renováveis não convencionais,
como eólica, solar, biomassa, resíduos sólidos e hidrelétricas de pequeno porte.

Which energy sources are
renewable?
A definition of what is considered
‘renewable’ may differ from company to
company. A large proportion of electricity generated in Brazil comes from large
hydropower plants, which require power
transmission across great distances and
use large areas of land for reservoirs.
Therefore, some corporate buyers and developers in Brazil use the term ‘renewable’
to refer to wind, solar, biomass, small
hydro or solid waste from landfill.

Os principais motivadores
para os PPAs corporativos
de energia renovável

The key drivers of corporate
renewable PPAs

Os PPAs apresentam algumas vantagens para ambos
compradores corporativos e desenvolvedores de projeto.

PPAs offer advantages for both corporate buyers and project developers.

Motivadores para os
Compradores Corporativos:

Key drivers for corporate buyers:

• Econômico: Os compradores corporativos podem se
beneficiar de possíveis economias no custo com energia, ao negociar valores mais baixos que preços praticados no mercado livre. Quando ligado à novos projetos,
preços negociados através de um PPA estão mais ligados ao custo de produção de energia do que ao preço
do mercado.
• Gerenciamento de Riscos: PPAs podem tornar mais
robusta a capacidade das empresas para gerenciar o
custo de eletricidade, permitindo maior visibilidade de
custos com energia no longo prazo, protegendo a companhia da volatilidade do preço do mercado.
• Sustentabilidade: PPAs reduzem a pegada de carbono da companhia e auxiliam no cumprimento de metas
locais e/ou globais de uso de energia renovável, em que
a fonte de energia renovável possui garantias de origem
ou é verificada por um certificado verde.
• Marca e Reputação: Reconhecimento da comunidade e fornecedores, mostrando liderança no tema sustentabilidade, gerando valor à marca, aos acionistas, e
aos próprios clientes.

• Economics: Corporate buyers can
benefit from cost savings when negotiated PPA prices are lower than regular
prices in the free market – taking into
account the entire contract period. The
negotiated prices for PPAs for new projects are usually based on the cost of the
renewable project, instead of current
market prices.
• Risk Management: PPAs can increase
the ability of companies to manage
electricity cost, allowing longer term
price visibility and protecting the company from price volatility.
• Sustainability: PPAs reduce the company’s carbon footprint and help meet
local and/or global targets for renewable energy, where a green certificate or
equivalent evidence confirms that the
energy source is renewable.
• Brand and Reputation: Customers
recognize that the company is showing
leadership in sustainability, which adds
value to the brand, shareholders and
customers themselves.
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Motivadores para os
Desenvolvedores:
Key drivers for developers:
• Risk Mitigation: Developers achieve
diversification in their customer portfolio
and stability in project revenues.
• Project Funding: Renewable energy
projects have high up-front capital costs
and low ongoing operational costs. The
stability of revenues brought by longer
term contracts makes it easier to secure
financing.
• Business Development: Developers
create new business models and expand
their customer base.

Key risks of corporate
renewable PPAs
The risks related to PPAs are similar to
those applicable to free market contracts:
counter-party risk, tenor risk, risk of
change in market prices versus PPA prices, inflation risk, etc. Corporate buyers
negotiate the allocation of different risks
with developers and, once agreed, these
are part of the PPA.
For corporate buyers, negotiating a PPA
requires the coordination and integration of various business areas, including
procurement, finance, accounting, legal
and sustainability teams. Therefore, it is
highly recommended that they identify an
employee in each team to contribute to
the internal process.

• Mitigação de Riscos: Diversificação de portfólio de
clientes e estabilidade de receitas com contratos mais
longos.
• Financiamento de Projetos: Projetos de energia renovável possuem custo de capital elevado para a construção e custos baixos quando em operação. Assim, a
estabilidade de receitas trazida por termos mais longos
facilita a tomada de financiamentos para construção do
projeto.
• Desenvolvimento de Negócios: Criação de novo modelo de negócio, expansão da base de clientes.

Principais riscos para
PPAs corporativos.
Os riscos deste tipo de contrato são similares aos dos
contratos de energia do mercado livre: risco de contrapartes, risco de tenor, risco de mudança dos preços de
mercado versus o preço de contrato, inflação, etc. As
empresas podem negociar a alocação dos diferentes riscos e, uma vez alinhados, passam a fazer parte do PPA.
Desta forma, PPAs são instrumentos que exigem coordenação e integração de várias áreas das empresas, envolvendo equipes de compras, finanças, contabilidade,
jurídicos e sustentabilidade. Por isso, identificar sponsors nas áreas envolvidas para seguir com um projeto
desta natureza é altamente recomendável.

Tendências: Crescimento
dos PPAs – no Mundo e no Brasil
No mundo, a contratação de PPAs corporativos de energia renovável tem crescido a um ritmo sem precedentes.
Essa tendência é impulsionada pelo custo decrescente
das tecnologias de geração de energia renovável, pela
crescente conscientização sobre PPAs e aos principais
motivadores mencionados anteriormente para ambos
compradores corporativos e desenvolvedores. A figura
1 mostra a capacidade global atual dos PPAs corporativos de energia renovável, datado em março deste ano.
No Brasil, foram assinados e registrados 0,25 GW de
capacidade em PPAs corporativos de energia renovável
até o momento.

Trends: Growth of PPAs
– worldwide and in Brazil
The uptake of corporate renewable
PPAs is growing around the world at
an unprecedented rate. The decreasing
cost of renewable generation technologies, growing awareness of corporate
renewable PPAs and the aforementioned drivers for both corporate buyers
and developers are driving this trend.
The figure 1 shows the current gigawatt
(GW) capacity of corporate renewable
PPAs globally as of March 2019. Brazil
has recorded 0.25 GW of signed corporate renewable PPA capacity to date.
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Figura 1:

Volumes de PPAs corporativos de energia
renovável por continente
Figure 1: Corporate renewable PPA volumes by continent

Dados da Bloomberg NEF, Março 2019
Data from Bloomberg NEF, March 2019

In Brazil, project developers are investigating new ways to develop renewable
energy projects due to the economic
recession and the subsequent reduction in
the energy volume negotiated on the last
auctions promoted by the government to
purchase electricity for utilities. This has
created a favorable environment for large
corporate buyers in Brazil to increase
their renewable purchasing ambitions by
negotiating and signing corporate PPAs.

No Brasil, os desenvolvedores têm buscado novas formas
de desenvolver projetos de energia renovável, especialmente devido à queda na atividade econômica e consequente redução do volume de energia negociado nos últimos leilões promovidos pelo governo para compra de
energia elétrica das distribuidoras. Este contexto criou
um ambiente favorável para grandes compradores corporativos aumentem suas ambições de compra de energia
renovável através da assinatura de PPAs corporativos.
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About CEBDS

Sobre o CEBDS

The Brazilian Business Council for
Sustainable Development (CEBDS, initials in Portuguese) is a non-profit civil
association that promotes sustainable
development in companies operating in
Brazil, through discourse with governments and civil society, as well as disseminating current concepts, practices
and themes.

O Conselho Empresarial para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS) é uma associação civil sem fins
lucrativos que promove o desenvolvimento sustentável
nas empresas que atuam no Brasil, por meio da
articulação junto aos governos e a sociedade civil, além
de divulgar os conceitos e práticas mais atuais do tema.

A group of Brazilian entrepreneurs
founded CEBDS in 1997, in response to
the changes and opportunities raised
by sustainability at the Rio de Janeiro
Earth Summit in 1992 and more widely.

A instituição foi fundada em 1997 por um grupo de
grandes empresários brasileiros atento às mudanças
e oportunidades que a sustentabilidade trazia,
principalmente a partir da Rio 92.

Today CEBDS brings together 60 of the
largest business groups of the country,
with revenues equivalent to about 45%
of GDP and responsible for more than
1 million direct jobs. It represents the
World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD) in Brazil.

Hoje reúne cerca de 60 dos maiores grupos empresarias
do país, com faturamento equivalente a cerca de 45%
do PIB e responsáveis por mais de 1 milhão de empregos diretos. Representa no Brasil a rede do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Follow us on
Twitter /CEBDS
Facebook /CEBDSBR

Siga no
Twitter /CEBDS
Facebook /CEBDSBR
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Sobre o WBCSD
About WBCSD
The World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD)
is a global, CEO-led organization of
over 200 leading businesses working
together to accelerate the transition to
a sustainable world. We help make our
member companies more successful and
sustainable by focusing on the maximum positive impact for shareholders,
the environment and societies.
Our member companies come from all
business sectors and all major economies, representing a combined revenue
of more than USD $8.5 trillion and 19
million employees. Our global network
of almost 70 national business councils
gives our members unparalleled reach
across the globe. WBCSD is uniquely
positioned to work with member companies along and across value chains to deliver impactful business solutions to the
most challenging sustainability issues.
Together, we are the leading voice of
business for sustainability: united by our
vision of a world where more than 9 billion people are all living well and within
the boundaries of our planet, by 2050.
www.wbcsd.org
Follow us on
Twitter /wbcsd
and LinkedIn /company/wbcsd

O World Business Council for Sustainable Devolpment
(WBCSD – sigla em inglês) é uma organização global
liderada por CEOs de mais de 200 empresas de visão
inovadora, que trabalham juntas para acelerar a
transição para um mundo sustentável. Nós ajudamos
tornar nossas companhias mais bem-sucedidas e mais
sustentáveis focando
Nossos membros vêm de todos os setores de negócios
e de as maiores economias, representando uma
receita conjunta de mais de 8.5 trilhões de dólares e
19 milhões de empregados. Contamos com uma rede
global de quase 70 parceiros que promovem negócios
sustentáveis em seus países, promovendo uma
plataforma de negócios única de alcance global para os
nossos membros. WBCSD é posicionado unicamente
para trabalhar com com membros em toda a cadeia de
valor para entregar soluções de negócios de impacto
para os maiores desafios em sustentabilidade.
Juntos, somo a voz dos negócios para a sustentabilidade:
unidos pela nossa visão de criar um mundo no qual,
até 2050, mais de nove bilhões de pessoas vivam bem e
respeitem os limites do planeta.
www.wbcsd.org
Siga no
Twitter /wbcsd
e LinkedIn /company/wbcsd

Aviso Legal
Esta publicação é divulgada em nome do Conselho
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (CEBDS). Este documento é o resultado de
um esforço colaborativo entre o CEBDS, World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD),
a Schneider Electric, a AmBev e representantes de
empresas que participam do Fórum Corporativo
de PPA, no Brasil. Diversos membros do Fórum do
PPA revisaram o material, garantindo, assim, que o
documento represente amplamente a visão majoritária
do Fórum PPA Corporativo de Energia Renovável
Brasileiro. No entanto, não significa, que todas as
empresas do fórum concordem com todas as palavras.
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