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Descrição da abordagem para identificar e abordar os riscos de
segurança de dados

GRI 103-2 e 103-3 | 418

23

Número de violações de dados, porcentagem envolvendo
informações de identificação pessoal (PII), número de clientes
afetados.

GRI 418-1

23

GRI 419-1

A quantidade total de perdas monetárias como
resultado de processos judiciais associadas as
violações ao direito trabalhista foram de R$
16.199.273,40 sendo que R$ 3.586.176,26 são
referentes a ações de terceirização (Perfis:
isonomia, serviços, obras e motoristas) e R$
12.613.097,14 referentes a colaboradores
próprios (demais perfis).

Receita de produtos certificados por terceiros para padrões de
sustentabilidade ambiental e/ou social

N/A

A receita de produtos certificados por terceiros
para padrões de sustentabilidade ambiental e/ou
social da Vibra em 2021 foi de R$ 3.941.637,55
(valor considerando todos os impostos, ou seja,
trata-se do valor total faturado).

Discussão de estratégias para reduzir o impacto ambiental das
embalagens

GRI 103-2 e 103-3 | 301

78

GRI 305-1

71

GRI 305-7

71

GRI 403-9

55

N/A

30 e 31

Valor total de perdas monetárias como resultado de processos
judiciais associados a violações da lei trabalhista

Emissões globais brutas de Escopo 1, porcentagem coberto por
regulamentos de limitação de emissões
Emissões atmosféricas dos seguintes poluentes: NOx (excluindo
N2O), SOx, material particulado (PM10), H2S e compostos
orgânico volátil
Taxa total de incidentes registráveis (TIR), taxa de mortalidade e
taxa de frequência de quase acidentes (NMFR) para
funcionários em tempo integral e funcionários contratados
Discussão de posições corporativas relacionadas a
regulamentos e/ou políticas governamentais propostas que
abordem o meio ambiente e fatores sociais que afetam a
indústria
Pública
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