
 

 

 

 

Vibra firma parceria com startup de 
eletromobilidade Easy Volt (EZVolt) 

 

Negócio marca a entrada da Vibra em um novo mercado: o ecossistema de 
recarga de veículos elétricos 

  

  
Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2022. A Vibra anuncia, nesta quinta-feira 

(03/02), seu ingresso na eletromobilidade, através de aporte inicial de R＄ 5 

milhões na startup Easy Volt (“EZVolt”), empresa que possui uma das maiores 

redes de recarga elétrica no Brasil e a primeira a atuar no conceito de “charge 

as a service” no país. Os recursos disponibilizados para a EZVolt podem ser 

convertidos pela Vibra, no futuro, em participação na sociedade. A transação 

conta ainda com mecanismos de opção de compra, caso opte pela conversão 

das ações. 

  

A EZVolt é líder no mercado de recarga de veículos elétricos (“EVs”) em âmbito 

nacional, sendo a primeira empresa brasileira a operar em um modelo de 

negócio conhecido como “charge as a service”. Além destes diferenciais, a 

startup possuí um centro de operações proprietário desenvolvido com tecnologia 

de ponta operando em regime 24x7 e modelo de negócio flexível para os 

mercados B2B e B2C. 

  

A startup já opera em 9 estados do Brasil (Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal), 

atendendo frotas corporativas e veículos de passeio. Em sua rede própria de 

eletropostos, os clientes podem fazer a recarga com experiência integrada, 

efetuando o pagamento pelo serviço diretamente via aplicativo móvel, um 

diferencial até então no mercado Brasileiro. 

  

Essa iniciativa marca a entrada da Vibra no ecossistema de eletromobilidade, na 

direção estratégica de desenvolver a principal rede de recarga de veículos 

elétricos no Brasil em sua rede de postos urbanos e rodoviários, bem como 

oferecer soluções dedicadas a frotas, estações públicas, estabelecimentos 

comerciais e estacionamentos. 

  



 

 

 

 

A Vibra pretende atuar na oferta de soluções de recarga de EVs aos seus 

clientes e parceiros, integrando a operação de recarga, soluções digitais e 

fornecimento de energia elétrica a partir de fontes renováveis tais como eólica e 

solar, reforçando seu posicionamento de se tornar uma empresa completa de 

energia. 

 

Recentemente a Vibra lançou seu hub de inovação, o Vibra co.lab, que tem como 

missão intensificar conexões com startups para gerar resultados tanto no core 

como em novos negócios para a Vibra, e o investimento na EZVolt, primeiro da 

Vibra em uma Startup, reforça esse posicionamento. 

 

Segundo Bernardo Winik, Diretor Executivo de Comercial B2B, “o mercado de 

recarga de veículos elétricos possui grande potencial de crescimento para os 

próximos anos e através dessa parceria a Vibra demonstra estar atenta às 

tendências e movimentos do mercado, conectada com o ambiente de inovação, 

visando agregar mais este serviço para seus consumidores”. 

 

O CEO e fundador da EZVolt, Gustavo Tannure, vê essa parceria como uma 

maneira de escalar ainda mais as operações da empresa, aproveitando a 

capilaridade comercial da VIBRA: “O dia de hoje marca o início de uma nova era 

na existência da EZVolt. Com o apoio da Vibra teremos condições de escalar 

nossa operação, ampliando nossa infraestrutura para recarga de veículos 

elétricos e nos preparando para atender a demanda deste mercado, que 

apresenta um crescimento exponencial ao redor do mundo”. 

 

  

Sobre a Vibra 

 

Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de lubrificantes, a 

Vibra proporciona a melhor alternativa energética e de mobilidade a seus 

clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. 

 

No mercado automotivo, a Vibra detém a licença de uso da marca Petrobras, 

formando uma rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. As 

franquias da Vibra Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR 

Mania e os centros de lubrificação automotiva Lubrax+. 

  

Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do 

país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes  



 

 

 

 

corporativos, em segmentos como aviação, transporte, indústrias, mineração, 

produtos químicos e agronegócio. 

  

Com a marca BR Aviation, a companhia possui cerca de 70% do mercado de 

aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em 

lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax, top of mind, e possui a 

maior planta industrial para produção de lubrificantes da América Latina. 

  

Para mais informações sobre a Vibra, clique aqui. 
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