
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 de fevereiro de 2020 

 

      DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM NOSSO PROGRAMA DE COMPLIANCE E INTEGRIDADE 
 

 
A VITÁLIS Energia proporciona a seus clientes e sociedade soluções em EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA que conferem conforto, segurança, comodidade e redução no impacto ambiental. 

Entendemos que, para que isso aconteça de maneira plena, a única via é trabalharmos com ética, 

respeitando as leis, os indivíduos, combatendo a corrução em todos os níveis de nossas relações, 

criando um ambiente saudável e propício ao desenvolvimento de uma cultura sólida de Integridade. 

O comportamento esperado de todos os nossos funcionários e parceiros de negócio, inclusive 

Lideranças da Empresa, deverá será sempre ser pautado pelo respeito às diretrizes de nosso Código 

de Ética tanto nas relações internas, quando nas relações externas. 

O Código de Ética e Conduta da VITÁLIS Energia deve ser a base de todas as nossas decisões.  

Nossos valores devem ser respeitados e discutidos para o melhor entendimento e para isso 

não devemos medir esforços na sua disseminação interna e externa: 

• Atitudes transparentes e dentro de preceitos éticos; 

• Contínuo aprendizado e desenvolvimento; 

• Inovação, criatividade e agilidade como diferenciais competitivos; 

• Comprometimento com resultados diferenciados aos clientes; 

• Valorização do capital humano; 

• Respeito, responsabilidade e honestidade em todas as relações construídas; 

• Qualidade e segurança em todos os processos; 

• Respeito às leis, aos direitos humanos, às minorias e ao meio ambiente 

 

Respeito no ambiente de trabalho é prioridade assim como, no relacionamento com clientes, 

concorrentes, parceiros, a sociedade e órgãos governamentais devem ser pautados pelo que está 

expresso no Código e Políticas. 

Vamos disponibilizar o conteúdo do Código e buscar sempre prover o melhor entendimento, 

além de nos manter abertos e disponíveis a quaisquer questionamentos, dúvidas que porventura 

sejam apresentadas, na busca da máxima transparência de nosso programa de Integridade. 

Possuímos uma Área de Governança que será a guardiã de nosso Programa de Integridade, contudo 

entendemos que o compromisso com a Ética é papel de todos que compõe a empresa, sem distinção 

hierárquica, com isenção e imparcialidade. 

A VITÁLIS Energia se orgulha de sua história e coloca seu Programa de Integridade no centro 

de suas estratégias de crescimento e sustentabilidade, focando a manutenção de seus valores que se 

refletem em sua conduta ética e íntegra. 

 
 
 

Josemar Brancacci  
Diretor 

 
 


