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1. APRESENTAÇÃO 

 

Introdução 
 
O Programa de Integridade e Código de Ética da Vibra 
Comercializadora (“Código”) reúne as principais 
orientações para que os nossos objetivos sejam 
alcançados com integridade, transparência, ética e em 
conformidade com a legislação aplicável.  
 
O Código indica as principais diretrizes e regras de 
comportamento profissionais e pessoais esperadas 
nos negócios da Vibra Comercializadora, em 
alinhamento com nossos propósitos e valores. 
 
A Comissão de Ética será responsável por monitorar o 
cumprimento deste Código e sua aplicação, bem como 
revisar periodicamente seus dispositivos, com 
transparência e participação das partes interessadas.  
 

 

A Quem se Destina 
 
O Código se aplica aos membros do Conselho de 
Administração, da Diretoria, gestores, colaboradores, 
estagiários, representantes e prestadores de serviço, 
constituindo compromisso individual e coletivo de todos em 
cumpri-lo e promover seu cumprimento, em todas as ações 
da cadeia produtiva da Vibra Comercializadora e nas 
relações externas.  
 
Os colaboradores da Vibra Comercializadora tomaram e 
tomarão, de forma contínua, conhecimento deste Código, 
sendo periodicamente treinados sobre o quanto aqui 
disposto ou alterado, sendo que seu descumprimento pode 
ensejar a aplicação de medidas disciplinares. 
 
A alta gestão da Vibra Comercializadora se compromete a 
cumprir e fazer ser cumprido tudo o quanto aqui disposto. 
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2. Finalidade & Princípios e Missão 

 

2.1. Finalidade 

Em observância aos princípios e missão da Vibra Comercializadora, este Código visa a fortalecer a integridade 

empresarial e garantir, por meio da gestão de riscos, a efetividade da prevenção, da detecção, da apuração, da correção de 

riscos e, sobretudo, daqueles associados à fraude, à corrupção, às condutas anticoncorrenciais, à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo. 

 

Para tanto, a Vibra Comercializadora será gerida de forma a buscar a otimização e maximização dos seus resultados 

operacionais, com esforços para alcançar altos níveis de rentabilidade e competitividade, sempre em total adimplência às 

obrigações assumidas. 

 

2.2. Princípios e Missão 

Nossos Princípios: Pautamos nossa atuação com base na Integridade Empresarial, por sua vez constituída por cinco 

princípios-base: 
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Nesse contexto, a Vibra Comercializadora atua de acordo com a legislação vigente, sempre buscando as melhores 

práticas, sendo que a aplicação cotidiana de tais princípios é um compromisso feito por nosso Conselho de Administração e 

Diretoria, que participam diretamente no estabelecimento e divulgação de padrões, criando e transmitindo uma cultura de 

Compliance e boa conduta. 

 

Nossa Missão: Garantir a expansão e democratização das oportunidades no mercado de energia, oferecendo produtos 

e serviços customizados para nossos clientes e parceiros, com uma relação transparente e decisões conscientes entre todas 

as partes. 

 

Acreditamos que a atuação responsável, ética e transparente nos permite o cumprimento de nossa missão, sempre 

respeitando e fazendo serem cumpridas todas as nossas Condutas Éticas. 

• Ética 

• Transparência 

• Equidade 

• Conformidade 

• Efetividade 

 Devemos entender esses princípios como diretrizes gerais e básicas, que devem nortear 

todas as nossas condutas. Estendendo esse entendimento para o âmbito corporativo, eles 

também devem fundamentar nossos instrumentos de governança, políticas, diretrizes, 

normativos, bem como nossos negócios, contratos e demais instrumentos. 
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3. Condutas Éticas 

3.1. Valorização dos Direitos Humanos 

Respeitamos e promovemos os Direitos Humanos, mantendo relação de respeito e cordialidade, valorizando as 

necessidades de todos, para garantia da dignidade, saúde, valorização da diversidade e do exercício de cidadania. 

 

3.2. Respeito à Diversidade 

A diversidade e a equidade de gênero, raça, deficiência, condição social, liberdade religiosa dentro da Vibra 

Comercializadora é estimulada através da troca de ideias, experiências diferentes, criatividade e inovação na superação dos 

desafios. Enxergamos isso como fator fundamental para o aperfeiçoamento das relações de trabalho no ambiente 

corporativo, onde o respeito e a igualdade de direitos são premissas básicas para o encontro de novas perspectivas e 

soluções. 

 

3.3. Violência Psicológica, Assédio Moral & Assédio Sexual 

Zelamos pela saúde física e mental de nossos colaboradores e proibimos qualquer manifestação de violência 

psicológica ou assédio, seja de ordem moral ou sexual. Caso esteja em dúvida sobre quais situações podem ser consideradas 

como violência psicológica, assédio moral ou sexual, consulte outros colaboradores ou alguém da alta gestão de sua 

confiança. É dever e direito de cada colaborador não praticar, nem se submeter, a atos de assédio moral ou sexual, bem 

como reportar eventuais transgressões. 



V01/21_Rev00/21 
 

7 
 

 

3.4. Liberdade de Expressão 

Promovemos e incentivamos a manifestação de opiniões e exposição de ideias, sem retaliação ou censura, em 

ambiente respeitoso e favorável ao diálogo. 

 

3.5. Gestão de Pessoas 

Buscamos conciliar as necessidades do negócio com a valorização das pessoas, por meio de processos que 

proporcionem o seu desenvolvimento e a boa ambiência, tendo o mérito como base do reconhecimento profissional. Trata-

se de colocar as pessoas e os nossos clientes sempre em relevo. 

 

3.6. Segurança e Saúde 

Estamos comprometidos em fornecer aos nossos colaboradores um ambiente de trabalho seguro e saudável. 

Conduzimos nossos negócios de acordo com as leis e procedimentos de saúde e segurança aplicáveis e nos esforçamos para 

aprimorar continuamente nossas políticas e procedimentos. 

 

Esperamos que todos os nossos colaboradores realizem seu trabalho em conformidade com as leis, regulamentos, 

políticas e procedimentos de saúde e segurança aplicáveis, que apliquem práticas de trabalho seguras em todas as suas 

atividades e que incentivem outros a fazê-lo.  
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Todos os colaboradores devem zelar pela vida, pela integridade física, saúde e segurança própria, das pessoas com 

quem se relacionam, das instalações que utilizam e pela preservação do meio ambiente. 

 

3.7. Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Conduzimos nossos negócios com responsabilidade socioambiental, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável, e estamos comprometidos em minimizar o impacto ambiental de nossos processos e atividades. Cumprimos 

todas as leis, regulamentos e procedimentos ambientais aplicáveis, bem como compromissos com práticas sustentáveis e 

de proteção ambiental. 

 

4. Postura Externa 

Nossas atividades são conduzidas com ética e transparência, buscando a promoção de um ambiente corporativo e de 

negócios justo, ético e íntegro. Para tanto, é fundamental que você compreenda o nosso Código e como ele se aplica a você. 

 

4.1. Combate à Fraude, Corrupção, Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo 

A corrupção afeta diretamente o bem-estar das pessoas ao desviar investimentos públicos na saúde, na educação, em 

infraestrutura, segurança e habitação, entre outros direitos essenciais à vida, ampliando a exclusão social e a desigualdade 
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econômica. Restringe o crescimento econômico do país, afasta os investidores e desestimula a criação e o desenvolvimento 

de novos negócios e empregos. Corrói a confiança nas instituições e entre as pessoas. 

 

Não são tolerados quaisquer tipos de pagamentos indevidos 

por parte de nossos colaboradores, incluindo suborno, propina, 

extorsão ou pagamentos de facilitação, de forma direta ou 

indireta, bem como não solicitamos, nem recebemos, suborno, 

propina ou qualquer vantagem indevida.  

 

Além disso, também não são tolerados pagamentos de 

facilitação a agentes públicos ou empresas privadas com o objetivo 

de garantir ou acelerar ações de rotina, tais como obtenção de 

licenças, permissões, autorizações, aprovações, decisões, entre 

outros.  

 

Ressaltamos que o desenvolvimento de nossas atividades está sujeito ao quanto contido na lei nº 12.846/2013, que 

dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas que põem em prática atos contra a administração 

pública, nacional ou estrangeira. Dentre as ações voltadas ao Combate à Corrupção, a Vibra Comercializadora faz a gestão 

Caso você seja vítima de tentativa de corrupção, solicitação de 

pagamento ou extorsão, ou tenha conhecimento ou indícios de 

situações relativas à fraude ou corrupção, comunique 

imediatamente por meio dos canais indicados neste Código. 

Não compactuamos com quaisquer práticas de fraude ou 

corrupção e mantemos procedimentos formais de controle e 

de consequências sobre eventuais transgressões. 
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de tais riscos por meio da Comissão de Ética, que elabora e acompanha processos periódicos de identificação, análise e 

avaliação. 

Zelando sobre esse tema, a Vibra Comercializadora: 

a. Treinou e sempre irá treinar seus sócios, colaboradores e terceiros sobre a Prevenção da Corrupção, com 

o objetivo de garantir a disseminação e o aculturamento de toda a força de trabalho. 

 

b. Envida esforços e se compromete a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. 

Nesse sentido, estamos comprometidos com a promoção de Due Diligence de Integridade (DDI) para mitigar 

eventuais riscos relacionamento com terceiros associados à prática de condutas de fraude, corrupção e 

financiamento ao terrorismo. 

 

Observação: A DDI corresponde à avaliação de fatores de risco de integridade aos quais a Vibra Comercializadora pode estar 

exposta em seu relacionamento com terceiros, sendo realizada a partir de informações relacionadas à reputação, idoneidade 

e às práticas de combate à fraude e corrupção. O processo de DDI é baseado em riscos e tem como critérios: porte e 

segmento de atuação; localização geográfica da empresa e de suas operações; histórico e reputação; interação com agentes 

públicos; e efetividade de seu programa de integridade. Ao final, o resultado da DDI é documentado e utilizado pelos nossos 

gestores para a tomada de decisão sobre o início ou a continuidade do relacionamento com o terceiro, bem como para a 

definição do tratamento dos riscos identificados. 

 

4.2. Manutenção de Dados & Registros  
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Informações são ativos que devem ser adequadamente manuseados, preservados e gerenciados. O acesso indevido 

às informações da Vibra Comercializadora, tanto físicas quanto digitais, pode acarretar sérios danos financeiros e de imagem 

à Companhia. 

 

4.3. Requisitos de Segurança da Informação e LGPD 

 

 Em atenção ao quanto contido na Lei Geral de Proteção de Dados, toda informação criada ou adquirida é 

classificada segundo seu grau de confidencialidade, sendo armazenada, transportada, divulgada e descartada com segurança 

física e lógica compatível com sua classificação. Além disso, o acesso às informações empresariais, conforme o seu nível de 

proteção, deve ficar restrito às pessoas que tenham real necessidade de conhecer essas informações, para a adequada 

execução de suas atividades. 

 

Reconhecemos a importância da proteção dos dados pessoais de nossos públicos de interesse e estamos 

comprometidos em dar tratamento adequado aos dados pessoais na condução dos nossos negócios. Conduzimos nossos 

negócios de acordo com as leis e normativos aplicáveis e nos comprometemos em estabelecer controles, processos e 

políticas internas para garantir a privacidade e a proteção de dados pessoais de nossos clientes, parceiros, fornecedores e 

colaboradores, orientados pela Lei Geral de Proteção de Dados e outras legislações aplicáveis. 
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4.4. Acionistas e Investidores 

 

Nosso relacionamento com acionistas e investidores requer uma comunicação precisa, transparente, igualitária e 

tempestiva de informações que lhes permitam acompanhar as atividades e o desempenho. 

 

4.5. Clientes, Fornecedores e Prestadores de Serviço 

AOS FUNCIONÁRIOS E TERCEIROS DA VIBRA COMERCIALIZADORA É TERMINANTEMENTE PROIBIDO: 

a. Divulgação de dados pessoais de clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores e demais públicos de interesse sem o seu devido consentimento; 

 

b. Fornecimento dos dados pessoais de um colaborador sem a devida autorização ou consentimento; e 

 

c. Acesso aos dados pessoais que não sejam necessários para a execução das suas atividades. 
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Nossos clientes são o fundamento de nossa existência. Nosso relacionamento deve primar pela qualidade no 

atendimento e nas entregas dos produtos e serviços ofertados. Para tanto, devemos: 

 

Por sua vez, nossos fornecedores e prestadores de serviço são fundamentais para a consecução de nossas atividades 

e operações. Nosso relacionamento deve buscar a qualidade e entrega dos produtos e serviços contratados. 

 

4.6. Poder Público e Contribuições Políticas 

a. Buscar satisfazer os clientes por meio de atendimento e soluções diferenciados e da busca permanente de superação de expectativas na qualidade 

de produtos e serviços, bem como nas condições de fornecimento; 

 

b. Ouvir os clientes de forma sistemática sobre sua satisfação, percepção ou opinião quanto ao relacionamento com a Vibra Comercializadora, 

buscando melhoria no nível de atendimento, aprimoramento de produtos e serviços e identificação de oportunidades; 

 

c. Fornecer respostas e informações com agilidade e qualidade adequadas às suas expectativas e aos interesses da Companhia; 

 

d. Observar e cumprir as políticas e normativos comerciais; e 

 

e. Observar estritamente as condições contratuais e demais normativos internos, adotando as providências pertinentes em caso de eventuais 

irregularidades ou condutas inadequadas de clientes. 
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Em uma empresa com a relevância e o porte da Vibra Comercializadora, é natural que haja algum nível de interação 

com o Poder Público. O relacionamento com membros do Poder Público requer maior formalidade e transparência.  

Devem ser observados os seguintes pontos no trato para com o Poder Público: 

 

Observação: Em caso de dúvida sobre qual atitude tomar no início de uma relação com o Poder Público, busque a orientação 

junto ao gestor da sua área. Solicite a autorização antes de responder a qualquer pedido de informação de membros do 

Poder Público, e sempre forneça informações completas, precisas e tempestivas. 

 

a. Observar estritamente as condições contratuais e demais normativos internos, adotando as providências pertinentes em caso de eventuais 

irregularidades ou condutas inadequadas. 

 

b. Buscar esclarecer e conhecer o objetivo da reunião antes de sua realização, buscando orientação do gestor imediato, caso necessário. 

 

c. Registrar previamente a reunião, com informações como: nome dos participantes, cargo, objetivo e pauta. 

 

d. Realizar as interações na presença de dois colaboradores, sempre que possível. 

 

e. Registrar em ata o posicionamento formal da Companhia referente aos temas tratados. 
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Sobre as contribuições políticas, vedamos qualquer espécie de apoio ou contribuição para políticos, partidos políticos 

ou campanhas políticas de candidatos a cargos eletivos, em nome ou utilizando recursos da Companhia. Os colaboradores 

têm liberdade para apoiar qualquer partido político ou entidade, no âmbito pessoal. No entanto, isso deve ser mantido 

separado dos negócios, sem utilizar os recursos da Companhia, nem associação com suas marcas. O eventual 

posicionamento político de nossos colaboradores não reflete o posicionamento político da Companhia. 

 

5. Reporte de Violações 

 

5.1. Dúvidas e Denúncias 

Caso tenha dúvidas em relação ao Código, esteja diante de uma situação ou decisão difícil, ou tendo conhecimento 

de alguma violação das normas ou desvios de conduta às políticas e procedimentos internos, normativos, legislação e 

regulamentação aplicáveis à Vibra Comercializadora ou um de seus integrantes ou terceiros, consulte o seu gestor. Eventuais 

dúvidas devem ser esclarecidas pelo gestor. Caso não se sinta confortável, você também pode fazer uma denúncia por meio 

do nosso Canal de Denúncias. 

 

Caso tenham conhecimento de eventuais desvios ao código de ética, incentivamos todos os integrantes da Vibra 

Comercializadora, sócios, conselheiros, colaboradores, e terceiros a utilizarem o Canal de Denúncias para realização de 
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denúncias. Outrossim, incentivamos todos os nossos públicos de interesse a relatar eventuais desvios, violações ou 

potenciais transgressões de princípios éticos, políticas, normas, leis e regulamentos ou outras condutas impróprias. 

 

O Canal de Denúncias está disponível para todos os públicos e é regido pela transparência e imparcialidade. Qualquer 

pessoa, de forma identificada ou anônima, poderá registrar denúncia em nosso Canal de Denúncias, sendo garantida a não 

retaliação. Todos os registros são tratados com confidencialidade e de forma despersonalizada. Cada reporte será 

investigado exaustivamente pela Comissão de Ética, responsável pelo Canal de Denúncias. 

 

5.2. Canais de Comunicação  

As comunicações devem ser feitas nas seguintes hipóteses e pelos seguintes canais: 

Em caso de Canais para Manifestação 

Dúvidas, manifestações, elogios ou reclamações e 

sugestões relacionadas a produtos e serviços oferecidos 

pela Vibra Comercializadora (“Manifestação”). 

Gestores e Responsáveis 

Setoriais da Vibra 

Comercializadora 

E-mail 

Suspeita ou conhecimento de desvios, violação ou 

potencial transgressão de princípios éticos, políticas, 

normas, leis e regulamentos, ou outras condutas 

impróprias, tais como violência física ou psicológica, 

danos patrimoniais (furto, roubo, utilização indevida), 

Canal de Denúncia Site 
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fraude, corrupção, suborno, lavagem de dinheiro e 

demais desvios de conduta (“Denúncia”). 

 

Manifestação é todo e qualquer registro realizado por colaboradores, parceiros comerciais, fornecedores, 

consumidores finais ou contrapartes em geral para apresentação de elogios, reclamações, consultas éticas, solicitações ou 

sugestões no âmbito da Vibra Comercializadora. 

 

Denúncia é todo e qualquer relato de violação das normas internas ou externas à Vibra Comercializadora, atribuídas 

a integrante da força de trabalho na condução de suas atividades laborais. A denúncia poderá abranger exclusivamente 

agentes externos, desde que esta esteja diretamente relacionada às atividades empresariais da Vibra Comercializadora e 

possa causar-lhe danos diretos.  

 

5.3. Comissão de Ética 

A Comissão de Ética é constituída por dois membros da Diretoria da Vibra Comercializadora e dois Especialistas de 

uma das áreas da empresa, sendo esta responsável por gerenciar os riscos, frear os efeitos gerados por eventual 

descumprimento do Código de Ética e aplicar penalidades para as denúncias registradas no Canal de Denúncia, devidamente 

apuradas e tratadas. Além disso, a Comissão de Ética monitora e reporta periodicamente ao Conselho de Administração da 

Companhia os resultados dos trabalhos de apuração das denúncias realizadas. 
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Nos termos da Política de Recebimento & Tratamento de Reportes de Violação, anexa a este Código, caso as denúncias 

sejam feitas envolvendo pessoas da alta administração, a Comissão de Ética será composta pelo Conselho de Administração, 

que julgará a denúncia, conforme o caso. 

 

5.4. Investigações Internas 

Recebidas as denúncias, essas serão apreciadas pela Vibra Comercializadora, para início do Tratamento Inicial de 

Protocolo (TIP), trabalho constituído pela análise e investigação (atividades de saneamento e instrução das denúncias 

recebidas, podendo contemplar a produção de novas informações a partir de entrevistas, averiguações, produção de provas 

etc. O TIP tem caráter preparatório e subsidiário aos procedimentos específicos de apuração. A metodologia de investigações 

internas consiste no exame da idoneidade e da suficiência dos elementos informativos da Denúncia, histórico dos fatos, 

pesquisa de precedentes, descrição dos problemas e das questões a abordar, bem como a demonstração do raciocínio 

desenvolvido, incluindo o eventual encaminhamento à Comissão de Ética, para fins de julgamento.  

 

As investigações das denúncias serão conduzidas com seriedade, independência, sempre atendendo aos princípios da 

objetividade, confidencialidade, imparcialidade e boa-fé, preservando-se as pessoas, a condução imparcial do processo de 

apuração, e terão como objetivo averiguar indícios ou ocorrências de desvios envolvendo a conduta de nossos colaboradores 

ou o patrimônio da Companhia, com o objetivo de subsidiar a adoção de medidas administrativas, melhorias em processos 

e aplicação das sanções disciplinares aqui previstas. 
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Observação: Caso você seja convidado a prestar esclarecimentos em uma investigação interna, é seu dever cooperar, 

fornecendo as informações e evidências que forem solicitadas, bem como aquelas que sejam do seu conhecimento. Nunca 

se omita, nem destrua provas ou documentos. 

5.5. Consequências de Violações 

 Todas as pessoas sujeitas ao Código estão sujeitas às penalidades abaixo descritas, conforme o caso, caso constatada 

a prática de qualquer infração disposta aqui ou na legislação nacional ou internacional aplicável: 

Penalidades 
A quem se aplica 

Funcionários Acionistas e Diretores Terceiros 

Advertência Oral X   

Advertência Escrita X   

Penalidades previstas em acordo de Acionistas  X  

Penalidades previstas na legislação cível e societária  X X 

Suspensão da relação por 30 (trinta) dias corridos   X 

Redução do bônus anual e outros benefícios X X  

Rompimento do vínculo existente entre si e a Vibra Comercializadora  X X 

Rescisão do contrato de trabalho por justa causa X   
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Versão do Código aprovada pela Diretoria da Vibra Comercializadora 

Ata Reunião Diretoria, de 07 de outubro de 2021. 
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ANEXOS AO PROGRAMA DE INTEGRIDADE  

E CÓDIGO DE ÉTICA 
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I - Termo de Compromisso 
 

Eu, [NOME DA PESSOA], portadora do CPF nº [XXXX], [CARGO], certifico que efetuei o treinamento e que 
tive acesso ao Programa de Integridade e Código de Ética (“Código”) da Vibra Comercializadora, o qual li 
integralmente, ficando à par da existência das políticas internas, legislação e regulamentação que o 
complementam.  
 
Outrossim, declaro que estou ciente de que o descumprimento de quaisquer das normas dispostas neste 
Código e nas políticas internas da Vibra Comercializadora, na legislação e/ou regulamentação vigentes, 
poderá acarretar a aplicação das sanções previstas no Código e nas respectivas normas legais. 
 
Se a qualquer momento eu tomar conhecimento de possível ou efetiva violação ao Código ou à legislação ou 
regulamentação aplicáveis, comprometo-me a prontamente relatar este fato pelo Canal de Denúncias, na 
forma prevista no Código de Ética. 
 
São Paulo/SP, XX de XX de XXXX. 
 
 

________________________________________ 

[NOME/ASSINATURA]  
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II - Política de Recebimento & Tratamento de Violações 

 

1. OBJETIVO 

Estabelecida em conformidade com a lei 12.846/2013, com o Decreto nº 8.420/2015 e demais legislações aplicáveis, 
esta Política de Recebimento & Tratamento de Violações foi elaborada e validada pela Diretoria da Vibra Comercializadora 
tendo como objetivo descrever o procedimento e a sistemática de recebimento, tratamento, acompanhamento e controle 
de demandas apresentadas por colaboradores, terceiros e público em geral junto ao Canal de Denúncias. 

2. GLOSSÁRIO 

- Alta Administração: Conjunto composto pelos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Vibra 
Comercializadora. 

- Apuração: Consiste na análise de fatos, levantamento de arquivos, documentos e informações, obtenção de declarações, 
diligências e demais providências adotadas, pela Comissão de Ética, objetivando a reunião e consolidação de indícios, 
subsídios e provas para instruir o relatório conclusivo à Diretoria. 

- Área Especializada: Área e/ou Responsável pelo Risco que atua em conjunto com a Comissão de Ética no tratamento das 
demandas, capaz de analisar os riscos trazidos por eventual conduta denunciada e quais os impactos das consequências dos 
riscos identificados, de acordo com sua perspectiva de atuação. 

- Canal de Denúncias: Ferramenta de comunicação exclusiva para registro de denúncias ou de manifestação pelos públicos 
interno e externo, de forma anônima ou identificada. 
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- Comissão de Ética: área de Compliance da Vibra Comercializadora, composta por dois Diretores e dois especialistas, eleita 
anualmente e subordinada estruturalmente à Alta Administração, responsável pelo monitoramento de Riscos de 
Compliance, pela aprovação e acompanhamento das ações de Tratamento, bem como pelo controle, monitoramento e 
respostas dessas. 

- Conflito de interesse: Considera-se qualquer situação gerada pelo confronto entre os interesses da Vibra Comercializadora 
e os interesses particulares de seus empregados, que possa vir a comprometer os interesses da companhia ou influenciar 
de maneira imprópria o desempenho das atividades dos empregados. 

- Customer Relationship Management (CRM): Sistema corporativo utilizado para registro, armazenamento e tratamento 
das manifestações. 

- Dado pessoal: qualquer informação que possa identificar uma pessoa física. 

- Demandas: Denúncia e/ou Manifestação registradas no Canal de Denúncias ou à Ouvidoria. 

- Denúncia e Manifestação: Denúncia é todo e qualquer relato de violação da norma interna ou externa à Vibra 
Comercializadora, atribuída a integrante da força de trabalho na condução de suas atividades laborais. A denúncia poderá 
abranger exclusivamente agentes externos, desde que esta esteja diretamente relacionada às atividades empresariais da 
Vibra Comercializadora e possa causar-lhe danos diretos. A presente definição não contempla violações de normas externas 
sem relação direta às atividades empresariais da Vibra Comercializadora. Manifestação é todo e qualquer registro realizado 
para apresentar elogios, reclamações, consultas éticas, solicitações ou sugestões. 

- Denunciante e Manifestante: Denunciante e/ou Manifestante é aquele que, de forma identificada ou anônima, relata ação 
ou omissão que viole lei, regulamento ou norma interna da Vibra Comercializadora, em especial o Programa de Integridade 
e Código de Ética, assim como que faça consultas éticas e solicitações. 



V01/21_Rev00/21 
 

25 
 

- Distribuição: Ato que consiste em estabelecer o analista responsável pelo tratamento da demanda recebida. 

- Elogio: Demonstração identificada de reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido, atendimento recebido ou a 
qualidade do produto. 

- Proprietário do Risco: Pessoa com responsabilidade e autoridade para gerenciar um risco e tomar decisões relacionadas 
ao mesmo junto da Área Especializada. 

- Reclamação: Demonstração de insatisfação relativa à prestação de serviço, à conduta de integrante da força de trabalho 
na prestação e na fiscalização desse serviço, ou à qualidade do produto. Nesta categoria se enquadram também as críticas 
e as opiniões desfavoráveis. 

- Risco: Efeito da incerteza nos objetivos do Programa de Integridade e atividades da Vibra Comercializadora. Se o efeito for 
positivo, será denominado oportunidade(s). Se o efeito for negativo, será denominado como ameaça(s). 

- Risco de Compliance: Ameaça(s) que pode(m) impactar os objetivos de Compliance da Vibra Comercializadora, podendo 
ser qualificada(s) pela probabilidade de ocorrência do não cumprimento de uma ou mais obrigações estabelecidas no 
Programa de Integridade, assim como pelas suas consequências. O Risco são classificados segundo sua criticidade, nos 
seguintes níveis: Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Crítico. 

- Tratamento: Processamento analítico da manifestação, que consiste em receber, avaliar e analisar os fatos relatados, 
encaminhar à área de contato, responder ao manifestante e, eventualmente, propor ações de melhorias correspondentes 
às áreas responsáveis. 

- Tratamento Inicial de Protocolo (TIP): Produto elaborado pelo Compliance para tratamento da Denúncia. Resulta da 
aplicação de metodologia de análise, caracterizada por atividades de saneamento e instrução das demandas recebidas, 
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podendo contemplar a produção de novas informações a partir de entrevistas, averiguações, etc. Tem caráter preparatório 
e subsidiário aos procedimentos específicos de apuração. A metodologia consiste no exame da idoneidade e da suficiência 
dos elementos informativos da manifestação, histórico dos fatos, pesquisa de precedentes, descrição dos problemas e das 
questões a abordar, bem como a demonstração do raciocínio desenvolvido. 

3.  PROCESSOS DE RECEBIMENTO & TRATAMENTO 
 
3.1. Registros de Manifestações e Denúncias 
 
a. Manifestações devem ser encaminhadas à Vibra Comercializadora, da seguinte forma: 

- Formulário eletrônico: https://www.contatoseguro.com.br/targus 

- E-mail: jurídico@vibraenergia.com.br 

b. Denúncias devem ser registradas no Canal de Denúncias, da seguinte forma: 

- Formulário eletrônico: www.br.com.br/ouvidoria 

- E-mail: jurídico@vibraenergia.com.br 

3.2. Recebimento e Tratamento das Manifestações 

As Manifestações serão gerenciadas diretamente pela Comissão de Ética e direcionada aos gestores da área 
específica da Vibra Comercializadora. Ao receber a Manifestação, a Comissão de Ética irá analisá-la, classificá-la e enviá-la 
ao Diretor da área para que este busque a melhor solução para tal Manifestação. Na hipótese de serem necessárias 

https://www.contatoseguro.com.br/targus
mailto:jurídico@vibraenergia.com.br
mailto:jurídico@vibraenergia.com.br
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providências, deverá o Diretor da área gerar relatório de apuração, que deverá conter breve relato do caso e qual a solução 
a ser aplicada. Caso não seja possível no momento, o responsável deverá solicitar os dados do manifestante para que possa 
efetuar o respectivo retorno e/ou orientar o registro eletrônico da demanda, caso seja de interesse do manifestante. 

Observação: As manifestações são classificadas como consultas éticas, elogios, reclamações, solicitações ou sugestões e são 
registradas e armazenadas no sistema corporativo da Vibra Comercializadora e tem como finalidade o controle, tratamento 
e acompanhamento junto às áreas da Vibra Comercializadora, visando obter eficiência, além de reduzir o número de 
documentos impressos. 

Após o registro da Manifestação, o manifestante receberá uma mensagem automática informando o recebimento 
do registro, sendo-lhe fornecido o número de protocolo da Manifestação. Considerando a complexidade das questões 
tratadas e, principalmente, a forma personalizada de tratamento de cada caso, inicialmente, não deve ser informado o prazo 
para resposta ao manifestante. 

Observação: A manifestação recebida que tratar de múltiplos assuntos será desmembrada e registrada separadamente, 
para otimização do Tratamento. Ainda, Manifestações que contenham termos inadequados ou inapropriados terão os textos 
avaliados e devidamente ajustados à denominada “linguagem cidadã” (cortês, clara e objetiva) antes do envio para 
tratamento junto às áreas. Dependendo das expressões de baixo calão utilizadas, as manifestações serão arquivadas 
sumariamente, sem exame de seu mérito. 

3.3. Recebimento e Tratamento das Denúncias 

O Canal de Denúncias constitui a principal forma de detecção de violações âmbito da Vibra Comercializadora e se 
encontra sob a responsabilidade direta da Comissão de Ética, que é subordinada funcionalmente à Alta Administração. 
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O Canal de Denúncias é gerido por empresa contratada, independente e especializada neste serviço, de modo a 
reforçar a independência e confidencialidade da ferramenta. Este deverá funcionar por 24 horas, nos 365 dias do ano, sendo 
que o registro das Denúncias poderá ser realizado de forma anônima ou identificada. 

Todas as Denúncias recebidas por meio do Canal são sigilosas e confidenciais, devendo ser analisadas e tratadas pela 
Comissão de Ética e, quando necessário, em conjunto com o Proprietário do Risco. Outrossim, os responsáveis da Comissão 
de Ética que tiverem acesso ao sistema corporativo do Canal de Denúncias deverão assinar termo de compromisso de 
manutenção de sigilo, se comprometendo a preservar o sigilo das informações contidas nas denúncias e apurações. 

O Tratamento e Apuração de Denúncias consiste em receber, triar, distribuir, apurar ou enviar para apuração, 
acompanhar, analisar as conclusões e comunicar ao denunciante o resultado, além de, quando for o caso, sugerir 
recomendações de medidas disciplinares e/ou de melhorias nos processos ou normativos internos, para todas as denúncias 
que apontam possível não conformidade ou violação de lei, regulamento ou norma interna da Vibra Comercializadora. 

A Comissão de Ética é responsável pelo Tratamento e Apuração de todas as Denúncias reportadas ao Canal de 
Denúncias, incluindo aquelas que reportem irregularidades envolvendo integrantes da Alta Administração. 

Todas as Denúncias serão obrigatoriamente registradas no Canal de Denúncias da Vibra Comercializadora. Caso a 
Denúncia seja recebida por outros meios (via física, e-mail ou outros), sem que haja seu efetivo registro, deverá o 
Denunciante ser comunicado para que a registre formalmente no canal. Caso o Denunciante não o faça ou não seja possível 
contatá-lo, deverá ser avaliado o teor da Denúncia para que, discutido o caso com a Comissão de Ética, seja realizada a 
inclusão de ofício no Canal de Denúncias. 

Caso os integrantes da Alta Administração recebam diretamente denúncias, estes deverão responder ao 
Denunciante que o registro deve ser feito no Canal de Denúncias indicando contato com a Comissão de Ética para mais 
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esclarecimentos. Não obstante, caso entendam pertinente, os integrantes da Alta Administração poderão enviar a íntegra 
da Denúncia a Comissão de Ética, para que, discutido o caso, seja realizada a inclusão de ofício no Canal de Denúncias. 

Ao receber a Denúncia, o distribuidor realizará a triagem para verificar se a Demanda realmente se trata de Denúncia 
ou se deve ser reclassificada para algum tipo de Manifestação. Feita a triagem, o distribuidor fará a classificação da Denúncia 
no sistema corporativo do Canal de Denúncias e a direcionará ao analista competente.  

As denúncias são classificadas nos seguintes da seguinte forma: a) fraude e corrupção; b) danos patrimoniais; e c) 
violência no trabalho e violações às normas de segurança, meio ambiente, saúde e de segurança da informação. 

Ao receber a Denúncia, a Comissão de Ética deverá registrar as informações no sistema corporativo do Canal de 
Denúncias e atribuir grau de risco a esta, de acordo com o grau de risco.  

Observação: O grau de risco atribuído à denúncia é um fator relevante para determinar sua ordem na distribuição das 
apurações, bem como para determinar o nível de reporte do acompanhamento desta. 

Após o registro das informações e a atribuição de grau de risco, a Comissão de Ética elaborará o Tratamento Inicial 
do Protocolo, de modo a verificar se a denúncia apresenta informações idôneas e suficientes à apuração dos fatos descritos. 
Caso a Comissão de Ética entenda ser pertinente, poderá, por meio do sistema corporativo do Canal de Denúncias, contatar 
o Denunciante, caso identificável, para a obtenção de mais informações. Ao contatá-lo, a Comissão de Ética deverá fornecer-
lhe o prazo para responder às perguntas formuladas. 

Na elaboração do Tratamento Inicial do Protocolo (TIP), a Comissão de Ética verificará a pertinência da manifestação 
à companhia, existência de precedentes direta ou indiretamente relacionados ao objeto da Denúncia e qualificação do 
Denunciante e do denunciado. A Comissão de Ética deverá analisar o conteúdo da Denúncia contemplando coerência, 
coesão e verossimilhança do relato, em especial a compreensão da área ou do processo em que a denúncia se insere. Além 



V01/21_Rev00/21 
 

30 
 

disso, deverá a Comissão de Ética verificar se o relato apresentado permite a apuração dos fatos, reunindo informações 
mínimas sobre a materialidade e a autoria. 

Para que a Denúncia seja admitida e possa deflagrar trabalho de apuração interna esta deve, no mínimo, apontar 
violação de norma interna ou externa (desde que diretamente relacionada às atividades empresariais da Vibra 
Comercializadora), atribuída à integrante da força de trabalho na condução de suas atividades laborais ou que, no caso de 
envolvimento exclusivo de atores externos, seja relacionada às atividades empresariais da Vibra Comercializadora, causando 
danos diretos e indiretos à mesma. 

Na elaboração do Tratamento Inicial do Protocolo, a Comissão de Ética poderá adotar medidas sumárias de 
verificação, com prudência e discrição, sem instauração de trabalho de apuração interna, destinadas a conferir a 
plausibilidade dos fatos nela denunciados. A Comissão de Ética poderá levantar informações (internas e, quando públicas, 
externas), incluindo informações pessoais de acesso restrito. Exemplos não exaustivos de informações internas: 

a. Informação pessoal e profissional dos colaboradores e terceiros: medidas disciplinares; licenças e ausências do 
trabalho; registro de avaliação de performance; histórico de navegação na web; controle de entrada e saída; 
 
b. Dados de fornecedores e prestadores de serviço: solicitantes de compras; gestores de contrato; Processos de cotação 
e compra de serviços e produtos; e 
 
c. Dados e relatórios gerenciais: relatórios e resultados pesquisa de ambiência, entre outros. 
 
Exemplos não exaustivos de informações externas: 
 
a. Consultas a Junta Comercial; Cartório de Imóveis; DETRAN etc. 
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b. Entrevistas; 
 
c. Diligências em campo; 
 
d. Cliente oculto; 
 
e. Processos Judiciais e administrativos junto aos órgãos de controle, como CGU, TCU e Ministério Público. 

A qualquer tempo, a Comissão de Ética pode, de ofício ou sob solicitação, expedir recomendações e solicitar 
providências visando a proteção do Denunciante e do próprio tratamento da Denúncia, de modo a evitar obstruções e 
retaliação. O A Comissão de Ética poderá, inclusive, adotar providências para o afastamento do Denunciante ou do 
Denunciado de suas atividades e/ ou processos pelos quais seja responsável, de forma preventiva e temporária. 

A Denúncia será arquivada, caso: 

a. não apresente informações idôneas mínimas de autoria e/ou materialidade que permitam a sua apuração; 
 
b. o denunciado, os fatos descritos ou a matéria abordada não possuam relação direta com a Vibra Comercializadora 
e/ou com as suas atividades;  
 
c. os fatos descritos ou a matéria abordada já estejam sob a apreciação ou já tenham sido decididas pelo Poder Judiciário;  
 
d. os fatos descritos ou a matéria abordada já tenham sido objeto de outro trabalho de apuração. 
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Na hipótese de a Denúncia não conter informações mínimas a respeito da autoria e/ou materialidade, antes de 
opinar pelo arquivamento, deverá a Comissão de Ética solicitar informações adicionais ao denunciante, caso identificável. 
Persistindo a ausência de informações idôneas e suficientes, a Comissão de Ética prosseguirá com a indicação de 
arquivamento. 

Após o arquivamento, a Comissão de Ética registrará as informações no sistema corporativo do Canal de Denúncias 
e emitirá comunicado sobre o arquivamento da denúncia, bem como, quando for o caso, o orientará a registrar nova 
Denúncia com as informações mínimas necessárias para o seu tratamento. 

As Denúncias arquivadas serão registradas em planilha de controle e passarão a integrar o banco de denúncias da 
Comissão de Ética. O banco de denúncias permite ao analista o rápido acesso às informações de todas as denúncias 
arquivadas, em especial de seus elementos e das pessoas denunciadas. 

Caso a Comissão de Ética, posteriormente, receba mais informações atinentes à irregularidade reportada em alguma 
das denúncias arquivadas, deverá esta, a partir das informações obtidas na Denúncia arquivada e em outras fontes, poderá 
registrar um novo protocolo no Canal de Denúncias. 

O tema envolvido na denúncia determinará quem será o Proprietário do Risco, sendo que as denúncias deverão ser 
apuradas em um prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do seu recebimento. Outrossim, poderá a Comissão de 
Ética solicitar comunicar prazo adicional e único de 30 (trinta) dias úteis para o Tratamento e Apuração. Encerrado o prazo, 
a Comissão de Ética elaborará o Relatório de Tratamento (“Relatório”), documento confidencial, e o disponibilizará à Alta 
Administração para informar: 

a. o objeto do trabalho de apuração realizado; 
 
b. os testes realizados no trabalho de apuração; 



V01/21_Rev00/21 
 

33 
 

 

c. o resultado dos testes, discriminando a confirmação ou não de todos os itens avaliados; 
 

d. eventuais medidas a serem implementadas em razão dos achados no trabalho de apuração. 

O Relatório emitido pela área deve ser examinado criticamente, observando se o cerne da Denúncia foi efetivamente 
apurado. Sempre que necessário, a Comissão de Ética deverá devolver a denúncia à Área Especializada para Apuração dos 
riscos e seus efeitos e consequências, de modo que o relatório seja complementado ou retificado, considerando: 

a. análise das fragilidades identificadas na apuração; 
 
b. observância das recomendações; 
 
c. envolvimento de áreas da empresa para definição de planos de ação. 

O pedido de acesso ao Relatório feito por pessoa externa deverá ser feito à Comissão de Ética, devidamente 
fundamentado, devendo o requerente justificar de forma clara seu interesse na obtenção do documento, bem como sua 
legitimidade para formular o pedido. Caso a Comissão de Ética esteja de acordo com a divulgação do Relatório, esta deverá 
obter a concordância de pelo menos 02 (dois) membros da Alta Administração, oportunidade em que irá disponibilizar tal 
documento mediante assinatura de Termo de Confidencialidade. 

Para fins de julgamento e aplicação das penalidades, após a emissão do Relatório de Tratamento, as pessoas 
envolvidas na irregularidade apontada terão até dez dias para apresentar esclarecimentos à Comissão de Ética, de forma 
expressa, devendo conter provas documentais sobre o quanto denunciado. 
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Em atenção às regras relacionadas à proteção de dados, antes de conceder acesso do Relatório ao requerente, a 
Comissão de Ética deverá observar se há exposição de dados pessoais ou informações sensíveis da Vibra Comercializadora. 
Caso haja, estes deverão ser tarjados, de forma a preservar tais dados e informações.  

Buscando preservar a integridade do Canal de Denúncias, a Comissão de Ética manterá registros e controles internos 
sobre (i) os acessos ao sistema do Canal de Denúncias; (ii) o Tratamento dado às denúncias ou manifestações cadastradas 
no sistema; (iii) os Relatórios emitidos à Comissão de Ética, que deverá julgar, analisar e, caso aplicável, corrigir eventuais 
inconsistências; e (iv) os Reportes à Alta Administração, para fins de monitoramento, com ênfase nos aspectos qualitativos 
e análises de dados. 

 
4. ATRIBUIÇÕES COMISSÃO DE ÉTICA 

Atribuições referentes às atividades de execução deste Código de Ética: 

4.1. Compete à Comissão de Ética, podendo delegar a empregado especificamente designado: 
 
a. Gerir o processo de tratamento de demandas. 
 
b. Gerir a extração de dados sobre as demandas para elaboração dos relatórios periódicos à Alta Administração, bem 
como para os reportes eventuais que sejam solicitados à Comissão de Ética. 
 
c. Gerir os canais de comunicação e analisar as demandas recebidas. 
 
d. Receber as demandas, reclassificando-as quando necessário e distribuindo-as à equipe para tratamento, de acordo 
com os fluxos e prazos estabelecidos neste padrão. 
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e. Acompanhar o trâmite dos protocolos, observando os prazos de apuração e de resposta aos denunciantes. 
 
f. Orientar e supervisionar a Apuração, de acordo com os fluxos e prazos estabelecidos. 
 
g. Orientar e supervisionar o encerramento das Demandas, de acordo com os fluxos e prazos estabelecidos. 
 
h. Reunir os dados quantitativos e qualitativos que permitam mapear os temas e assuntos das Denúncias que tramitam 
pela Vibra Comercializadora e emitir o Relatório com o resultado de sua Apuração, para fins de reporte à Alta Administração. 
 
i. Realizar a atividade precípua de análise das Demandas, de acordo com os padrões vigentes e as orientações recebidas. 
 
j. Realizar as tarefas pertinentes ao Tratamento e Apuração, entre outras, preencher os campos do sistema, conferindo-
os e atualizando-os periodicamente. 
 
k. Encaminhar os protocolos, de acordo com o fluxo e com os prazos estabelecidos, cobrando a respectiva resposta 
sempre que expirado o prazo de Apuração. 
 
l. Solicitar informações ao Demandante, quando identificável, atualizando-o sobre o estágio de tratamento da 
Demanda. 
 
m. Controlar o prazo de resolução de suas respectivas demandas. 
 
n. Encerrar as demandas, de acordo com o fluxo e os prazos estabelecidos. 
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o. Comunicar a Comissão de Ética os eventos que impliquem o descumprimento do fluxo e dos prazos estabelecidos. 
 

5. GESTÃO DE RISCOS DE COMPLIANCE 

Riscos de Compliance são aqueles relacionados ao descumprimento das obrigações contidas no Programa de 
Integridade, assumidas por toda a Vibra Comercializadora. O processo de gestão de tais riscos está definido abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

A implementação do processo de gestão dos riscos é promovida pela Diretoria e a sua execução é de 
responsabilidade da Área Especializada. As responsabilidades abrangem a identificação, análise e tratamento dos riscos, 
conforme as denúncias recebidas, após efetivo Tratamento e Apuração, assim como o seu monitoramento e controle e 
acompanhamento do contexto da organização para revisão dos riscos identificados e identificação de novos riscos. 

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 
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A governança dos Riscos de Compliance é baseada na criticidade do risco. Os riscos de criticidade Alta e Crítica são 
reportados e acompanhados pela Área Especializada à Alta Administração. O acompanhamento e tratamento dos riscos de 
criticidade Média, Baixa e Muito Baixa é realizado pela Área Especializada junto do Proprietário do Risco. 

5.1. Identificação dos Riscos 

Para identificação do risco, devem ser consideradas as seguintes informações: 

• Partes interessadas que afetam ou são afetadas pelo risco;  
• Obrigações de Compliance relacionadas ao risco, conforme descrito na Denúncia recebida;  
• Fontes de risco internas e/ou externas;  
• Descrição dos eventos desencadeadores do risco;  
• Causas potenciais dos eventos;  
• Consequências potenciais dos eventos;  
• Proprietário mais adequado para o risco em questão. 

5.2. Análise dos Riscos 

A análise de riscos envolve o entendimento do nível do risco e sua natureza. Envolve, também, a apreciação das causas 
e das fontes do risco, dos impactos das suas possíveis consequências, bem como a determinação do nível do risco por meio 
da combinação entre probabilidade de ocorrência e impacto. 

O processo de análise é realizado após a Apuração da Denúncia através de uma abordagem qualitativa e quantitativa, 
quando aplicável, com o Proprietário do Risco e Comissão de Ética. 

5.3. Avaliação dos Riscos 
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A etapa de avaliação dos riscos compreende a tomada de decisões com base nos resultados da análise dos riscos. A 
partir do nível de risco resultante da etapa de análise, o Proprietário do Risco deve promover avaliação sistêmica, definindo 
ações de tratamento. 

5.4. Tratamento dos Riscos 

A avaliação dos riscos resulta na lista de riscos que devem ser tratados. O tratamento dos riscos implica identificar 
uma série de ações necessárias, de acordo com a atitude perante o risco. 

Para definição do tratamento do risco é de extrema importância a identificação de suas causas, de forma a garantir 
que sejam efetivamente tratados. 

Cabe ao Proprietário do Risco estudar os custos previstos para a operacionalização das ações e compará-los com o 
resultado esperado, de forma a obter a melhor relação custo-benefício. 

Os Riscos de Compliance com criticidades Alta e Crítica, devem ser levados pela Área Especializada para análise e 
discussão no Comitê de Ética e reportados ao Conselho de Administração. Todo o suporte para elaboração do plano de 
tratamento dos riscos é de responsabilidade de cada área corporativa da Vibra Comercializadora. 

5.5. Monitoramento dos Riscos 
 

É necessário que sejam monitorados os riscos e a eficácia das ações de tratamento, bem como a gestão de Riscos de 
Compliance como um todo. Trata-se de um processo contínuo e dinâmico, observando sempre as mudanças organizacionais 
e externas que podem ocasionar a identificação de novos riscos. Quaisquer desvios ou identificação de não cumprimento 
das ações de tratamento são objeto de análise pelo Proprietário do Risco e apreciação, conforme o caso, pela Comissão de 
Ética, que deve recomendar ações corretivas a serem implementadas. 


