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Atendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
365 dias por ano, por meio de nossa rede 
global de escritórios e associados, 
somos seus parceiros no sucesso.



Estabelecida em 1961, a Glander International Bunkering é uma das empresas mais 
respeitadas de comércio e corretagem de combustíveis e lubrificantes marítimos de todo o 
mundo. Atendendo a milhares de armadores internacionais em todos os portos do mundo, 
somos conhecidos por nossa integridade, profissionalismo e relações comerciais duradouras.

Refletindo o orgulho por nosso legado como uma das empresas de bunkering mais antigas do 
mundo, somos especialistas em auxiliar nossos clientes na compra de produtos da mais alta 
qualidade com bom custo-benefício. Seguimos uma estratégia firme e altamente focada, para 
prosseguir com nosso legado como referência líder na indústria de bunkering.

Tenha certeza de que nossas equipes multiculturais e multilíngues atenderão a todas as suas 
necessidades de bunkering de combustíveis e lubrificantes.

Atendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, por meio de nossa rede 
global de escritórios e associados, somos seus parceiros no sucesso.

BEM-VINDO



Nosso histórico remonta à empresa de navegação mais antiga dos Estados Unidos e uma 
companhia europeia com raízes que representam mais de um século de conhecimento 
e experiência em transportes marítimos. Com uma trajetória invejável, não é de admirar que 
a Glander International Bunkering esteja firmemente estabelecida como uma das empresas 
líderes mundiais em comércio e corretagem de combustíveis e lubrificantes marítimos. 

Buscamos continuamente ampliar nosso alcance global e usar nosso impressionante passado 
como base para a construção de um futuro próspero.

NO CURSO
CERTO



Buscamos continuamente ampliar nosso alcance 
global e usar nosso impressionante passado 
como base para a construção 
de um futuro próspero.



Nossa missão:
Continuamente buscar oportunidades para 
atender às demandas de suprimento de 
combustíveis atuais, oferecendo 
um serviço baseado em valor, 
integridade e compromisso.



Nossa visão:
Tornar-se a primeira escolha no mundo como solução de fornecedor de bunkering de 
combustíveis e lubrificantes. Chegaremos a isso por meio de atendimento e experiência 
excepcionais.

Nossos valores:
Integridade
Conquistamos nossa integridade por meio da confiança que os clientes depositam em nós. 
Somos completamente consistentes em nossas ações, métodos e princípios, ganhando o 
respeito dos nossos clientes. Nossa vasta experiência no setor de bunkering nos faz valorizar 
a importância da integridade em um mercado altamente competitivo.

Compromisso
Estamos comprometidos em assegurar que nossos clientes recebam o mais alto padrão de 
atendimento de nossa parte. De nossos abastecimentos de qualidade e no prazo certo até 
nosso foco no cliente, estamos sempre aí para assegurar que nosso relacionamento com você 
seja completamente leal e duradouro.

Capacidade de resposta
Fiéis a nossa herança, temos extensa experiência como empresa de bunkering. Buscamos 
estar preparados para qualquer eventualidade. Prometemos ter um vendedor ou agente 
disponível para atender suas necessidades de bunkering de combustíveis e lubrificantes – 
24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os fusos horários.

Flexibilidade
Compreendemos o cenário em constante mudança no setor de serviços de bunkering. 
Não importa o quão seja difícil, sabemos que sempre há uma solução – e iremos encontrá-la. 
Jamais deixamos de atender nossos clientes.

NAVEGANDO POR 
NOSSOS VALORES



Fazendo uso dos seus anos de experiência e conhecimentos aprofundados, a Glander 
International Bunkering pode atender de forma eficiente todas as suas necessidades de 
bunkering de combustíveis e lubrificantes – onde e quando você precisar. Nossa equipe global 
de vendedores e agentes está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por 
ano.

Como uma grande empresa de comércio e corretagem de combustíveis e lubrificantes 
marítimos, temos condições de oferecer uma ampla gama de produtos e serviços em prazo 
muito curto – de bunkering de combustíveis e lubrificantes a água potável e serviços de 
agência, para navios em qualquer porto, à sua escolha. Fornecemos no mundo inteiro, tanto 
em terra quanto em alto-mar. Nosso compromisso com o atendimento ao cliente e a qualidade 
dos produtos é renomada, tendo nos granjeado uma reputação de primeira classe no ramo. 
Você pode confiar que encontraremos a solução perfeita para atender aos seus requisitos. 

Nossa equipe de profissionais especializados em bunkering está capacitada para oferecer 
consultoria em todos os aspectos do processo de abastecimento. Isso o ajudará a encontrar 
o local, fornecedor e produto certos, bem como otimizar o momento da compra. Temos
também uma divisão de gestão de riscos dedicada, que capitaliza nossos conhecimentos e
solidez financeira. Ela auxilia nossa equipe na orientação de nossos clientes na escolha de uma
estratégia de gestão de riscos que lhes seja a mais vantajosa. Estamos cientes da natureza
dinâmica dos requisitos do bunkering, e sempre nos empenhamos para encontrar a melhor
solução, inclusive em termos de custo-benefício.

Na Glander International Bunkering, estamos dedicados a estabelecer relações comerciais 
pessoais e profissionais de longo prazo com cada um dos nossos fornecedores e clientes. 
Buscamos atender as demandas do cliente e considerar suas necessidades específicas. 
Você pode confiar na nossa entrega – de forma confiável, segura, nas quantidades corretas 
e com preços altamente competitivos, tudo dentro do prazo acordado.

SERVIÇOS





Com a constante flutuação de preços no mercado 
mundial de energia, a gestão de riscos o ajuda
a minimizar seu risco, estabilizar seu 
negócio e protegê-lo de variações 
inesperadas nos preços dos 
combustíveis.



Com a constante flutuação de preços no mercado mundial de energia, a gestão de riscos 
ajuda a minimizar seu risco, estabilizar seu negócio e protegê-lo de variações inesperadas nos 
preços dos combustíveis.

Nossa equipe financeira é formada por profissionais altamente qualificados e experientes, 
que monitoram constantemente os principais mercados de combustíveis do mundo. Dessa 
forma, ela é capaz de fornecer informações vitais atualizadas e reagir rapidamente a quaisquer 
variações do mercado. 

Podemos responder à volatilidade do mercado oferecendo uma série de soluções de gestão 
de riscos, como: contrato de preço fixo (Fixed Price Agreement, FPA), preço flutuante e média 
do preço do mês.

Contrato de preço fixo (FPA)
Você e a Glander International Bunkering estabelecem o preço futuro do combustível marítimo 
fornecido fisicamente com base em produto, porto de entrega, tempo de contrato, volumes 
e prazos de entrega. Não há ajustes de valores – você paga apenas o preço acordado, 
independentemente do preço de mercado do momento. Os combustíveis marítimos são 
fornecidos e faturados de acordo com os termos do contrato.

Preço flutuante
Um preço flutuante, também conhecido como preço baseado em índices ou fórmula, permite 
que você monitore o mercado e compre ao preço que considerar mais atraente. Ao basear 
o preço disponível em fórmulas em vez de preços fixos, você tem o controle para rastrear o 
mercado de combustíveis e, por sua vez, aproveitar oportunidades conforme e quando elas 
surgirem.

Preço médio do mês
Essa é uma metodologia de preços pela qual você concorda com um índice +/- um prêmio 
ou desconto para calcular sua média. Você deve concordar com um volume fixo, em um 
determinado porto e durante um período de tempo fixo. Tal solução protege você de flutuações 
de preços e, simultaneamente, garante que esteja sempre comprando a um preço relacionado 
com o mercado.

GESTÃO DE RISCOS 



Nossa empresa reconhece que é o talento, compromisso e conhecimento do seu capital 
humano que oferece o maior potencial de diferenciação em um ambiente competitivo. 
É por isso que levamos a satisfação do cliente com seriedade e consideramos nossos 
funcionários o nosso recurso mais valioso. Nossos funcionários passam regularmente por 
treinamentos e avaliações rigorosas em nosso centro de treinamento internacional. Isso garante 
a constante melhoria e aperfeiçoamento dos padrões de qualidade de nossos serviços.

Nossa equipe multicultural e multilíngue possui vasta experiência prática na compra 
e fornecimento para a indústria marítima. Você pode ter a tranquilidade de que ela está sempre 
disponível para você, 24 horas por dia, para atender às suas necessidades de bunkering de 
combustíveis e lubrificantes.

TODOS A 
BORDO



ABASTECENDO O 
FUTURO
Como resultado do crescimento econômico em diferentes regiões do 
mundo, prevê-se que a demanda por combustíveis aumente. O aumento 
da demanda implica uma responsabilidade social maior, e a Glander 
International Bunkering incentiva seus clientes e parceiros a dar as mãos 
e atuar como modelos de cidadão corporativo.

Buscamos continuamente apoiar e retribuir às comunidades onde nossas equipes estão 
sediadas – na Índia, Cingapura, Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos. Nossos 
projetos de RSC são amplamente reconhecidos e apoiados por nossos funcionários, 
clientes, fornecedores e outros envolvidos.

Saiba mais sobre nossas iniciativas de RSC com o Vivekananda Youth Forum 
de Mumbai e o Rashid Paediatric Therapy Centre de Dubai no nosso site, 
 www.gibunkering.com .

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL CORPORATIVA



GIB Valencia

GIB Tønsberg

GIB Oslo






