Pelo 3º ano consecutivo, Vibra é
selecionada para compor a carteira de
sustentabilidade corporativa do ISE B3

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2021. Pelo terceiro ano consecutivo, a
Vibra foi selecionada para participar do Índice de Sustentabilidade Empresarial
(ISE B3) da Bolsa brasileira. A Carteira 2022 do ISE B3 é uma ferramenta para
análise comparativa da performance das empresas listadas na Bolsa de São
Paulo (B3) com base em requisitos ESG (sigla em inglês para ambiental, social
e governança). O objetivo do ISE B3 é apoiar os investidores na tomada de
decisão de investimentos socialmente responsáveis e induzir as empresas a
adotarem as melhores práticas de sustentabilidade empresarial, com base nas
melhores práticas ESG.
Neste momento em que celebra 50 anos de história, a Vibra está ciente dos
desafios que estão por vir nas próximas décadas, investindo numa agenda ESG
que atenda aos anseios da sociedade brasileira, cada vez mais atenta ao
trabalho das empresas e de olho em produtos e serviços que possuam cada vez
mais ratificações de seus processos sustentáveis.
Por conta deste cenário, a Vibra não está preocupada apenas com a sua
transformação: a companhia quer ser a parceira ideal para o processo de
transição energética de seus clientes, e já trabalha nesse sentido. As mudanças
climáticas são preocupação mundial e a companhia quer ter papel ativo, já
oferecendo aos seus parceiros soluções energéticas oriundas cada vez mais de
fontes limpas e sustentáveis.

A transição energética e a inovação são dois temas estratégicos para o
crescimento da Vibra nos próximos anos, e este movimento já está curso. Entre
outras ações, recentemente a empresa deu um passo importante com o
lançamento do Vibra co.lab e planeja, para o início de 2022, a criação de uma
corporate venture capital (CVC), um fundo de investimento para startups com
foco em transição energética.
“Esse caminho que a Vibra está construindo segue nossos propósitos de liderar
a transição energética, com tecnologia e inovação, levando as melhores práticas
e soluções para os nossos clientes e consumidores. A transformação já está em
curso. Receber esse reconhecimento, mais uma vez, demonstra que estamos
no caminho certo", afirma Selma Fernandes, Diretora de Gente e Gestão da
Vibra.
Entre os indicadores mais bem avaliados pelo ISE B3, quando analisado o item
Capital Humano, a Vibra teve nota máxima nos quesitos Práticas Trabalhistas:
Qualidade de vida e benefícios e Proteção de dados de colaboradores e Saúde
e Segurança do Trabalhador: Desempenho. Já em relação à Governança
Corporativa e Alta Gestão, a companhia obteve a mais alta nota nos itens
Fundamentos de Gestão da Sustentabilidade Empresarial: Gestão do
engajamento com stakeholders; Gestão de Riscos: Política de riscos
corporativos;

Práticas

de

Governança

Corporativa:

Gestão

de

riscos

corporativos, Conduta e conflito de interesses, Qualidade da alta gestão e
Comitê de auditoria e Manutenção do Ambiente Competitivo: Defesa da
concorrência.
Já em relação ao item Capital Social, a empresa de energia obteve nota máxima
em Acessibilidade Técnica e Econômica; Qualidade e Segurança do Produto:
Abordagem preventiva e Segurança de Dados: Conformidade legal. Por fim, no
item Meio Ambiente, destacam-se as notas para (i) Cumprimento legal e (ii)

Desempenho das Políticas e Práticas de Gestão Ambiental e Cumprimento legal
na Gestão de Resíduos e Materiais Perigosos.
Com essa chancela, a Vibra comprova que está empenhada em manter um
elevado nível de compromisso investindo cada vez mais em desenvolvimento
sustentável, equidade, transparência e prestação de contas, além do
desempenho

empresarial

nas

dimensões

econômico-financeira,

social,

ambiental e mudança do clima. Além do ISE B3, a Vibra também está no Índice
de Carbono Eficiente (ICO2), também da B3.
Os desafios, nesse sentido, incluem fazer frente à preocupação cada vez maior
da sociedade em relação aos aspectos ESG e centralizar a atuação no
consumidor, sendo ágil, digital e focados mais em capital intelectual do que em
ativos.
Reconhecimento Global
Em junho de 2021, o empenho da Vibra com as melhores práticas também foi
reconhecido na Europa pela segunda vez consecutiva no FTSE4Good, índice
que avalia práticas ambientais, sociais e de governança corporativa criado pela
FTSE - Financial Times Stock Exchange Russell, uma divisão da bolsa de
valores de Londres. Para integrar o índice FTSE4Good, a Vibra foi convidada a
participar do processo de avaliação.
Sobre a avaliação, são considerados 100 indicadores ESG divididos em 7 temas:
Mudança Climática, Governança Corporativa, Direitos Humanos e Comunidade,
Padrões de Trabalho, Cadeia de Valor - Social, Cadeia de Valor - Ambiental e
Transparência Tributária.
A companhia foi ainda posicionada na 16ª colocação, entre as 116 empresas de
varejo avaliadas, em âmbito mundial, pela metodologia do Índice Dow Jones

(SAM Group - S&P Global), e, no início de 2021, figurou no Sustainability
Yearbook da S&P Global, como parte do top 15% de sua indústria.

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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