


A mais influente plataforma de conteúdo 

em língua portuguesa especializada no 

tema sustentabilidade, referência em 

informações relacionadas ao consumo em 

suas práticas, impactos socioambientais 

associados e alternativas.  

Pioneiro em levar aos usuários da rede 

conhecimento e soluções sobre como 

lidar, onde e como destinar corretamente 

os mais diversos tipos de materiais e 

objetos pós-consumo.

eCycleO QUE É O



Por meio de boas histórias, compartilhar 

conhecimento e soluções que promovam 

os inovadores e aqueles empreendimentos 

que optam por contribuir para o 

desenvolvimento sustentável de nossa 

sociedade no exercício de práticas 

socioambientalmente responsáveis, 

baseadas no equilíbrio e na qualidade das 

relações de consumo. 

Essa é nossa razão de existir.

QUAL NOSSO
PROPÓSITO
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5.000.000
MÉDIA DE VISITANTES

70% 30%
SEXO

Mulher Homem

47% 53%
IDADE

18-35 35-59

Mês

QUEM NOS 
ACOMPANHA



*GA.

70% 30%
ESCOLARIDADE

Graduado Não graduado

60% 40%
ESTADO CIVIL

Casado Solteiro

80% 20%
CLASSE SOCIAL

A/B C

UM POUCO 
MAIS SOBRE



70% da audiência são consumidores 

de perfil transformador, que ao 

escolher produtos para comprar 

considera o impacto no meio 

ambiente, na saúde humana e animal 

e nas condições de trabalho, além de 

questões como preço e marca*

*Navegg.

TRANS 
FORMA 
DORES



A NOSSA 
REPUTAÇÃO

Parceiro



SUA MARCA
no eCycle



Por se posicionar diante de uma 

relevante e influente comunidade de 

transformadores do Brasil, enquanto 

marca que entende a causa da 

sustentabilidade,  pratica os valores 

da economia circular e está 

preparada para os novos tempos.

RELACIONAMENTO

Para apresentar, na forma de boas 

histórias, a importância de seus 

produtos, de suas práticas para o 

mundo e os benefícios que entregam 

à sociedade por meio da inovação      

e do empreendedorismo que 

empregam, estabelecendo presença 

em temas estratégicos para a marca.

REPUTAÇÃO



Para além de oferecer aos usuários 

finais de seus produtos o 

entendimento sobre as propriedades 

e os benefícios dos materiais                 

e iniciativas socioambientais, a eles 

também ampliar a possibilidade de, 

na prática, devolverem os  materiais 

pós-consumo ao ciclo produtivo no 

fomento à economia circular.

PROTAGONISMO

Fomento a uma plataforma digital 

orientada a contribuir positivamente 

para a sociedade, negócio de impacto 

alinhado à busca pelo 

desenvolvimento sustentável no 

fomento a uma cultura de consumo 

inteligente e responsável e à 

colaboração para cidades e 

comunidades mais sustentáveis.

CONTRIBUIÇÃO



SUA PRESENÇA

no eCycle



Curadoria, produção e divulgação de 

conteúdos de caráter informativo 

relacionados aos produtos e serviços 

da marca. 

Conteúdos de forte caráter orgânico, 

circuláveis  por todas zonas de 

influência digital - portal, redes 

sociais e base de relacionamento.

SPONSORED 
CONTENT



Conteúdo da marca, suas histórias em 

narrativas pautadas por vocês, produzidas e 

publicadas por nós, circuladas por todos 

canais eCycle - portal, redes sociais e base 

de relacionamento, podendo ser veiculado 

em seus domínios e de terceiros. 

Os posts são acumulados em um canal 

próprio da marca, transformando-se em 

uma categoria no eCycle.

BRANDED 
CONTENT



Patrocínio das experiências de buscas 

por locais de descarte de embalagens 

relacionadas aos seus produtos em 

ambiente eCycle. 

Sua marca conduzindo a experiência 

do usuário e oferecendo soluções de 

destinação de suas embalagens.

SPONSORED 
SEARCH



Reprodução da busca por locais 

para destinação das embalagens 

pós-consumo, engine eCycle no seu 

ambiente com look & feel da marca.

CLONED 
SEARCH



OBRIGADO!
contato@ecycle.com.br 

www.ecycle.com.br


