
 

 

 

 

Vibra Energia é Top 3 na categoria varejo do Top 

100 Open Corps 2021 
Companhia (ex-BR Distribuidora) vem apostando em parcerias com startups e 

ampliando sua atuação em inovação aberta 

 
 

Rio de Janeiro, 24 de agosto de 2021 - A Vibra Energia, que vem a cada dia 

investindo em novas parcerias e crescendo seu relacionamento com startups, 

teve destaque no 100 Open Startups ao ficar no Top 3 da categoria varejo e 

entrar para o Top 50 entre as corporações mais atuantes. A 100 Open Startups, 

plataforma pioneira e líder em open innovation na América Latina, acaba de 

divulgar o Ranking das TOP 100 Open Corps 2021, que reconhece as 

corporações que mais praticaram inovação aberta com startups no país no último 

ano a partir de dados gerados pelo próprio mercado. 

"A Vibra é uma empresa que tem se reinventado a cada dia desde sua 

privatização em 2019, e recentemente passando a ser uma full corporation. Em 

um mercado que experimenta a maior transformação de todas já vistas em 

mobilidade, pautada pela transição energética e neutralização de carbono, 

temos o desafio de levar a cultura de inovação para todas as áreas da empresa. 

Os primeiros passos estão sendo dados e estar no top 3 prova isso", explica 

Renato Vieira, gerente de inovação e arquitetura de TI da Vibra Energia. 

A área vem ampliando a atuação em inovação aberta, um dos braços atuantes 

no processo de transformação digital da companhia, liderado por Aspen 

Andersen, diretor de TI e Digital da Vibra Energia. O time trabalha para 

estabelecer conexões que permitam chegar a soluções rápidas de problemas do 

dia a dia de diversos setores. O relacionamento com startups começou com um 

edital lançado em 2018 que selecionou dez empresas para desenvolverem 

projetos inovadores para os segmentos de atuação da companhia, 

contemplando três vertentes: Mobilidade para Pessoas, Mobilidade para 

Negócios e Sustentabilidade. 



 

 

 

"Chegamos a excelentes resultados em nossas conexões com startups. 

Atualmente temos mais de 30 startups que trabalham conosco, e esse número 

tem aumentado a cada mês", afirma Vieira. 

A inovação aberta tem sido um assunto cada vez mais debatido por 

organizações que visam novos planos de negócios. O tradicional tem se tornado 

obsoleto perto das inúmeras possibilidades e novas soluções que chegam para 

agregar ao ecossistema, e a open innovation tem exercido o papel fundamental 

de conectar as instituições já consolidadas à inovação ágil proporcionada pelas 

startups. 

"O movimento de Open Innovation com Startups foi iniciado pela abertura das 

grandes empresas. Entretanto, vimos, nos últimos anos, a adesão de empresas 

de menor porte, de todas as cadeias de valor, que também passaram a buscar 

inovação junto a startups. Isso torna o jogo muito mais acessível e 

democratizado", destaca Bruno Rondani, CEO da 100 Open Startups. "Por outro 

lado, a adesão de mais empresas em busca de startups faz com que o mercado 

fique, também, muito mais competitivo e crie muito mais oportunidades. Surgem 

mais startups, mais programas de open innovation e mais inovação", completa. 

O Ranking Top 100 Open Corps 2021 faz parte do Ranking 100 Open Startups, 

que acontece desde 2016 e chega à sua 6ª edição. Neste ano, devido ao grande 

número de empresas concorrendo à premiação, também serão reconhecidas as 

TOP 5, em 25 categorias de mercado. As startups mais atraentes para o 

mercado corporativo serão anunciadas em outubro. 

Sobre a Vibra Energia - Líder no mercado brasileiro de distribuição de 

combustíveis e de lubrificantes e uma das maiores empresas de energia do país, 

a Vibra Energia caminha para a transição energética. A companhia entrou em 

novos mercados e vem investindo na melhoria dos seus padrões de governança 

e nos temas ESG. No mercado de energia, a Vibra atua por meio da 

comercializadora Targus, da qual possui 70%. 

 

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, comércio, indústrias 

eletrointensivas, produtos químicos, supply house e agronegócio. Em 

lubrificantes, é líder de mercado com a linha top of mind Lubrax, que possui mais 

de 600 itens para aplicações automotivas, industriais, marítimas e ferroviárias. 

 

Com a marca BR Aviation, a companhia abastece aeronaves em mais de 90 

aeroportos brasileiros. No mercado automotivo, a Vibra é licenciada 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+. Para 

mais informações, clique aqui. 
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