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1. NORMAS GERAIS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Este documento contém a Política Corporativa Para Conflitos de Intereses da Vitális Energia. Todo 

relacionamento pode expor a empresa a situações reais ou potenciais de conflito de interesses. Entende-se por 

conflito de interesses: 

 

a. qualquer influência, interesse ou relacionamento que, direta ou indiretamente, possa ser 

considerado, qualquer seja seu resultado, como sendo incompatível com uma conduta íntegra 

e objetiva. 

b. qualquer circunstância em que o indivíduo ou entidade atue em mais de uma capacidade ou 

relacionamento, podendo causar ou causando perda ou prejuízo efetivo para a Vitális Energia. 

c. assumir estratégias financeiras ou comerciais em descompasso com as boas práticas de gestão, 

que coloquem em risco resultados sustentáveis, a perenidade e a reputação da empresa. 

d. utilizar em benefício próprio informações privilegiadas. 

e. contratar pessoas para cargos de liderança que não estejam alinhadas com os valores, os 

propósitos e as estratégias da Vitális Energia. 

 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Buscar promover as medidas adequadas e necessárias para garantir a transparência e independência 

nas relações da Vitális Energia nos diversos níveis de relacionamento. 

 



 

 

 

1.3 ABRANGÊNCIA 

  

Essa Política se aplica a todos os colaboradores, sócios, terceiros e parceiros da Vitális Energia que, de 

alguma forma, se relacionem ou representem seus interesses. 

 

1.4 OUTRAS NORMATIVAS 

 

Adicionalmente ao descrito nesse documento, deverão ser observadas as legislações e normas a 

seguir: 

a. Lei de Conflito de Interesses – nº. 12.813/2013; 

b. Código de Ética e Conduta Vitális Energia; 

c. Política Corporativa Anticorrupção e de Relacionamento com Agentes Públicos; 

 

2 CONFLITO DE INTERESSES 

 

2.1 ATUAÇÃO RESPONSÁVEL 

 

Conflito de interesses causa prejuízos à organização, aos envolvidos e à sociedade em geral, dado que: 

a. colocam em risco a reputação da empresa ou podem lhe causar perdas financeiras; 

b. prejudicam pessoas e empresas; 

c. comprometem o desempenho profissional; e 

d. abre margem a suspeitas sobre a lisura de sua conduta. 



 

 

 

 

Qualquer pessoa que venha a se encontrar em situação de conflito ou potencial conflito de interesses deverá 

interromper imediatamente a situação em que o conflito se manifeste, comunicando imediatamente tal fato ao 

seu superior direto. Caberá a este último avaliar se:  

 

a. a participação da pessoa conflitada produziu efeitos ou resultados prejudiciais à empresa;  

b. tal situação se trata apenas de um potencial conflito.  

Em ambos os casos o superior imediato deverá comunicar o Comitê de Ética para que seja feita a melhor 

avaliação e tomada de decisão. 

 

2.2 MODALIDADE DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

Os conflitos de interesses podem dar-se de forma real, potencial ou aparente. 

a. Transações com Partes Relacionadas - São transações com entidades, físicas ou jurídicas, cujos vínculos 

descaracterizem a independência entre as partes. 

b. Conflito de interesses no ambiente de trabalho - Pessoas Sujeitas à Política podem  indicar  a  

contratação  de  prestadores  de serviços ou outros e essa pode ser uma potencial fonte de conflito de 

interesse. 

c. Conflito de interesses no relacionamento com parceiros, clientes e fornecedores, sejam estes entes 

públicos ou privados. 

 

 



 

 

 

3 TREINAMENTO 

 

3.1 TREINAMENTO CONTINUADO E MONITORAMENTO 

 

A Vitális Energia promoverá treinamentos continuados destinados a disseminar os princípios e as 

diretrizes do Código de Ética e Conduta e desta Política, além de orientar as pessoas que porventura possam 

participar de eventuais situações de conflito de interesses. 

 

4 SANÇÕES 

 

4.1 VIOLAÇÃO À POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES 

 

Situações que, porventura, não estejam aqui explicitadas, serão tratadas como exceção e encaminhadas 

ao Comitê de Ética formalmente instituído e comunicado pela empresa.  

O desrespeito a essa Política ou ao Código de Ética e Conduta Vitális Energia sujeitará os colaboradores 

às ações disciplinares, podendo resultar inclusive na sua demissão por justa causa e em processo legal. 

Todos que se relacionam de forma direta ou indireta com a Vitális Energia, devem conhecer e zelar pelo 

cumprimento desta Política tendo os mesmos compromissos éticos, indistintamente do cargo que ocupam.  

A não observância de quaisquer das práticas e/ou procedimentos aqui descritos pode influir na 

credibilidade da imagem institucional da Vitális Energia, perante os clientes, mercado, órgãos supervisores e 

regulamentadores, governo e a sociedade em geral. 



 

 

 

5 CANAL DE ORIENTAÇÃO E DENÚNCIA 

 

5.1 CIV – CANAL DE INTEGRIDADE VITÁLIS 

 

Sem prejuízo do disposto no item 2.1.3. acima, em caso de dúvidas ou denúncias relacionadas aos 

assuntos aqui tratados, bem como a quaisquer outras políticas ou diretrizes, entre em contato com um dos 

canais de denúncia listados abaixo: 

 

Telefone: 19 3836-2806 

Site: www.vitalisenergia.com.br 

e-mail: etica@vitalisenergia.com ou http://app.pipefy.com/public/form/S1ch2T42  

 

A Vitalis garante o sigilo da apuração e aceita denúncias e manifestações anônimas e proíbe qualquer 

ato de ameaça, intimidação ou retaliação a qualquer pessoa que (a) denunciar violações a esta Política e 

qualquer outra política ou legislação aplicável, ou (b) manifestar suas dúvidas, suspeitas ou preocupações em 

relação a esse assunto. 

 

 

 

 

mailto:etica@vitalisenergia.com
http://app.pipefy.com/public/form/S1ch2T42


 

 

 

6 ANEXO I – RELAÇÕES DE UNIÃO E PARENTESCO 

 

 

 
RELAÇÕES DE UNIÃO 

Casamento União Estável 

Cônjuge Companheiro/a 

 

RELAÇÕES DE PARENTESCO 

Pais, avós, tios, tio avós Padrastos, madrastas e sogros 

Filhos e netos Enteados, noras, genros 

Irmãos, primos e sobrinhos Cunhados e concunhados 
 


