
 

Desenvolva os projetos  
ZerO2Nature junto com a 
Planck E 
 

O ZerO2Nature é uma plataforma holandesa de de-
senvolvimento de projetos geradores de créditos eco-
lógicos e comercialização destes através de uma pla-
taforma de negócios online. 

Com a perspectiva de um mercado comprador de 
créditos ecológicos para redução de deseconomias 
(hoje na ordem de US$50 trilhões/ano) o potencial 
para desenvolvimento de projetos ZerO2Nature no 
Brasil é enorme. 

Como consultor associado da Planck E, você terá a 
segurança técnica e know-how necessário para de-
tectar e desenvolver oportunidades de geração de 
créditos ecológicos e implantação de programas de 
redução de impacto ambiental em empresas. 

Uma vez detectada a possibilidade de desenvolvi-
mento de um projeto ZerO2Nature a Planck E pode 
assessorá-lo no encaminhamento correto do proces-
so. 

Outra vantagem para seu cliente é a possibilidade de 
vender os créditos ecológicos no mercado internacio-
nal através da plataforma de negócios ZerO2Nature.  

Neste folder você obterá todas as informações relaci-
onadas ao processo de consultoria associada. 

Faça parte de nossa equipe.   
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VANTAGENS EM SER UM CONSULTOR ASSOCIADO PLANCK E 
 

  

 

 Assessoria na identificação e pré-análise de projetos ZerO2Nature; 

  

 Participação na venda do estudo de viabilidade/inventário; 

 

 Suporte técnico para venda do estudo de viabilidade/inventário; 

      

 Disponibilidade de acesso a formulários e planilhas necessárias à 
 coleta de dados pertinentes; 

  

 Um canal direto com os profissionais da Planck E; 

  

 Participação na venda do projeto ZerO2Nature; 

   

 Participação na venda do projeto de engenharia; 

 

 Participação na venda de créditos ecólógicos gerados. 
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REQUISITOS PARA SER UM CONSULTOR ASSOCIADO PLANCK E 
 

 Bom conhecimento e relacionamento com o mercado; 

 Comprovada idoneidade; 

 Ter participado do treinamento “Imersão Créditos de Carbono/
Ecológicos ” 

 Prospectar áreas previamente definidas, respeitando os espaços de 
 atuação de outros consultores associados; 

 Seguir as orientações técnicas e comerciais da Planck E; 

 Gerenciar toda a comunicação com o cliente (gerador de créditos); 

 Coletar os dados  e documentos (indicados pela Planck E) para e-
 xecução da pré-análise, estudo de viabilidade e DCP; 

 Apresentar os resultados da pré-análise e estudo de viabilidade ao 
 cliente (gerador de créditos); 

 Preencher todos os formulários e planilhas técnicas -conforme orien-
 tação da Planck E- visando a realização do estudo de viabilidade, 
 consultoria na captação de recursos ou cálculos técnicos para o Do-
 cumento de Concepção de Projeto; 

 

 

 

 

 O relacionamento entre a Planck E e seus consultores associados 
 será regido por contrato assinado entre as partes.   
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Participações do consultor associado em cada etapa do processo: 
 
 
 
 
          
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Solicite maiores informações 

 
 
 
   

 
Planck E 

Tel. 11 4169-8484 
Planck@planck-e.com 

Estudo de Viabilidade 

Consultoria Financeira 

Projeto Executivo Planck E 

Acompanhamento Processual 

Projeto ZerO2Nature 

Emissão Créditos 

Assessoria na venda dos Créditos 


