


A Ecoflex Trading é uma empresa de negócios voltados para o mercado físico e futuro de biocombustíveis.

Fundada em Março de 2006, oriunda de um dos sócios da Aliança Logística, braço comercial na Região Norte 
do Brasil, a empresa é integrada por profissionais experientes na área de distribuição de combustível e 
logística. Sempre atuando nos fechamentos de negócios entre Produtores, Distribuidoras, Indústrias e demais 
empresas do setor Biocombustíveis. Possuímos Unidades de Etanol, Açúcar e Biodiesel, com relevante atuação 
nos mercados nacional e internacional, através de uma mesa de negócios composta por profissionais 
especializados e provenientes de cada setor.

Temos uma área exclusiva para o Assessoramento Logístico, prestando apoio na identificação e contratação de 
transportes, independente do fechamento de etanol, sem custo ao cliente, exceto o pagamento do frete ao 
transportador contratado. Ressaltando que, neste serviço está incluso a análise de seguros, documentação, 
acompanhamento de carregamento, descarga, atendimento à cadência e etc. Atualmente, somos uma das 
empresas mais atuantes no mercado nacional de Etanol, sempre com a preocupação de introduzir e 
desenvolver nossos serviços e produtos para melhor atender as necessidades dos nossos clientes.

Como suporte a Ecoflex Trading, dispõe de um site exclusivo com boletins, banners, notícias e informações 
sobre o atual mercado de investimentos, biocombustíveis e logística.

Nossa Empresa:



Negociando  produtos e serviços 



Etanol:

✓Atuamos em território nacional  representando 
os interesses comerciais das Unidades Produtoras 
junto às Distribuidoras, Indústrias, Tradings e 
demais players, contando com uma equipe 
comercial com mais de 15 anos de experiência; 

✓Nosso diferencial  é buscar novos destinos de 
suprimento fora do eixo comum de venda na 
condição PVU / FOB, introduzindo a 
modalidade CIF; 

✓ Nossa logística agrega valor ao produto, 
otimizando o preço para nosso cliente; 

✓Característica importante é a velocidade na 
ação de vendas e encaminhamento do Negócio; 



Logística:

✓Temos como objetivo buscar soluções 
gerenciais eficientes sobre toda a cadeia de 
distribuição de biocombustíveis; 

✓Fortalecemos alianças corporativas com as 
maiores empresas de transporte e operadores 
logísticos do país; 

✓Oferecemos aos nossos clientes soluções 
estratégicas para o transporte de líquidos, seja 
no modal rodoviário, ferroviário, dutoviário e 
cabotagem, armazenagem em tanques em 
âmbito nacional; 

✓Administramos todo o Pós Venda, trâmites 
de entrega, integração dos processos de compra 
e venda, beneficiando a logística envolvida; 



Energia:

✓Atuamos em todos os submercados na comercialização 
de Energia Incentivada I50, I100 e convencional;

✓Prestamos serviços as comercializadoras e gestoras para 
identificação de novas oportunidades comerciais e 
contratos de Gestão;  

✓Elegemos clientes para que possamos apresentar 
soluções energéticas de biomassa, solar, eólica etc. 

✓Representamos comercialmente um número expressivo 
de Unidades  do setor sucroenergético;  

✓Trabalhamos com agilidade e eficiência, analisando o 
comportamento dos preços e assessorando na otimização 
da contratação de energia elétrica no mercado livre;



Serviço de Inteligência:

✓Nossa área de inteligência tem por 
objetivo prestar serviços de benchmarking 
e consultoria logística, fornecendo aos 
nossos clientes relatórios personalizados, 
que facilitam a tomada de decisão sobre a 
melhor estratégia de produção, 
comercialização e logística; 

✓Temos acesso a reconhecidas fontes no 
Brasil e Exterior, onde nosso maior capital é 
a informação e o relacionamento, podendo 
entregar com regularidade esta ferramenta 
de negócios aos nossos clientes;



Biodiesel:

✓Possuímos contato direto com 
multinacionais e grandes "players" do 
mercado de biodiesel e seus derivados;  

✓Nosso foco está direcionado para os 
principais produtos que servirão de matéria 
prima para o Biodiesel (como soja, palma, 
algodão, girassol, mamona, milho, gorduras 
especiais) e também outros produtos 
relacionados como sebo bovino, glicerina, 
ácidos graxos, vegetais e metanol.

✓Temos forte condução na Logística dos 
óleo vegetais incluindo frete retorno de 
etanol; 
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Nossa Equipe:



Empresas que compõem o Grupo Ecoflex :

Empresa coligada a Ecoflex, com foco em 
Publicidade e Eventos em energia renovável, 
biocombustíveis e logística, atua desde 2009 
no mercado

Empresa com foco nos setores de biocombustíveis 
em geral, logística, energia renovável e serviço de 
inteligência, atuando desde 2000 no mercado.



Nossas Parcerias:

A Ecoflex Trading desenvolve uma forte política de alianças com os principais players de mercado nacional e
internacional. São Aliados que compartilham dos mesmos valores e possuem a qualidade e a flexibilidade
necessárias para assegurar a implantação de soluções completas e adequadas às necessidades competitivas de
nossos clientes.

Serviços:

Conteúdo :



Energia:

Logística:



Contatos
ECOFLEX TRADING ENERGIA & LOGÍSTICA

Marcelo de Andrade Ferreira - Diretoria
Tel.: (55 21) 3570-9260

E-mail: marceloandrade@ecoflextrading.com

Avenida João Cabral de Melo Neto, 850, Bloco 3 EAST, Sala 925
Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ


