
 

 

 

 
Vibra está entre as 20 empresas mais 

inovadoras do Brasil 
 

Companhia foi reconhecida em estudo da MIT Tecnology Review, realizado 

pela primeira vez no país 

 

 

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2022 - A Vibra está entre as 20 empresas mais 

inovadoras do Brasil segundo o MIT Tecnology Review. O estudo, realizado 

pela primeira vez no país, avaliou a capacidade de inovação de mais mil 

empresas. O prêmio Innovative Workplaces apontou as organizações que se 

destacam no cenário brasileiro de inovação. 

  

“Estar entre as 20 empresas mais inovadoras do Brasil é extremamente 

gratificante. É o reconhecimento do trabalho de todo um time que se empenha 

diariamente em fazer diferente, em fomentar e desenvolver questões inerentes 

aos negócios. Ter o selo de reconhecimento do MIT prova que estamos no 

caminho certo, unificando os esforços da companhia em open innovation e 

disseminando o empreendedorismo e a inovação”, afirma Renato Vieira, head 

de inovação da Vibra Energia. 

  

As premiadas foram, em ordem alfabética, as empresas Ambev; Braskem; 

C&A; Banco Carrefour; Cisco; Conexa Saúde; G4 Educação; Generali; Hospital 

Albert Einstein; iFood; Movida; Nestlé; Olist; Omnify; Reserva; SAS; Siemens; 

Tecban; Vibra Energia e Wemobi. 

  

 

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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