
Reduza a sua fatura de 
energia elétrica
PLATAFORMA DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA LIMPA



Somos uma empresa de inovação que 
oferece soluções em eficiência energética.

Conectamos consumidores de energia a 
soluções em geração de energia limpa e 
renovável, proporcionando a redução do 
valor na sua conta de luz.

Quem Somos:



PROBLEMAS ATUAIS 

Impacto 
ambiental da 
produção de 

energia.

Consumo não 
Inteligente

Elevados custos 
com energia
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Oportunidade

Produtores de 
Energia Limpa

Utilizam plataforma 
digital para venda de 
crédito em energia.

Plataforma  
Tradenergy

Gestão e monitoramento 
remoto do consumo de 
energia, com envio de 
notificações de performance. Consumidores 

de Energia

Conectados à plataforma digital, 
utilizam energia sem impacto 
ambiental, com custo reduzido e 
total controle sobre o consumo.



SOLUÇÃO
Monitoramento 
do consumo 
através da 
plataforma app 

Digitalização do 
processo de gestão 
do consumo de 
energia

Adequação 
do perfil 
consumidor

Uso de fontes 
renováveis de 
energia



O que temos a oferecer?

Máxima eficiência do seu consumo 
energético

Alternativa de fornecimento de 
energia, com redução da fatura de 
energia elétrica de forma imediata

Plataforma que possibilita compra e venda de 
créditos de energia

Projeto personalizado em 
geração ou fornecimento de 

créditos em energia

Sistema de gerenciamento 
remoto, permitindo saber 

performance de consumo a 
cada 5 minutos.



Acompanhamento 
em tempo real do 

consumo de 
energia pela 
plataforma

BENEFÍCIOS

Uso de energia 100% limpa 
(sem impacto ambiental)

com rastreabilidade

Redução de 
custo com 

energia em até 
30% 

Controle total do crédito 
em energia produzido, 

consumido e excedente 



!ATENÇÃO!
TECNOLOGIA PROPRIETÁRIA DE MEDIÇÃO REMOTA!



Tamanho do 
Mercado 
Nacional

~ R$ 63,5 Mi
Por Ano

*Mercado Acessível a Partir 
do Uso do

Crédito em Energia

~ R$ 140 Bi

Por Ano

Total projetado de faturamento no Brasil:

Mercado Alvo
Geração Distribuída 
(em todo o Brasil) Meta Market Share     

2022/2023

R$ 630 mil

Por Ano
*0,01% do mercado

Estimativa Tradenergy
(Mercado por área de concessão)
 

MERCADO B2B



PROJETO DESTAQUE

Transição da matriz 
energética de 775 

unidades de educação 
básica da Secretaria de 
Educação Municipal de 

São Paulo

Impacto orçamentário 
de R$ 9,8 Mi por ano 

após ações de 
eficiência energética e 

monitoramento 
inteligente 



Ricardo Takahira 
 CTO
      /in/ricardo-takahira-6955b7b/

Samuel Alves
COO - Cofounder
     /in/samuelalvesbr

Isabela Cabral
Legal Director - Cofounder
     /in/isabelacarla

Otávio Barbosa
Lead Developer
     /in/otaviolbarbosa

tradenergytech.comtradenergy/company/tradenergytech

Anderson Medeiros
CEO - Founder
    /in/andersonmedeirosjpa

Time:

Roberto Machado
Diretor Comercial
     /in/robertonmachado

Su Jung Ko
Investment Advisor
     /in/sujungko



Contatos

+55 83 9.8693-6401

anderson.medeiros@tradenergytech.com

https://www.tradenergytech.com/

https://www.tradenergytech.com/




Finalista Brasil!Top 40th World! Startup ResidenteStartup by COP-26 2021Supported

Obrigado!

Acelerada 
InovAtiva


