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A Localiza nasceu de um sonho e se 
transformou em realidade. Trabalhamos 
muito, fomos sempre determinados e nunca 
faltou ousadia e coragem.

Nossos colaboradores sempre desempenharam 
um extraordinário papel na construção de 
nossos negócios e marcas, demonstrando 
dedicação por nossas metas e resultados e 
comprometimento com esses.

Nossos valores, construídos ao longo destes 
anos, representam o que temos de melhor e 
foram de fundamental importância e, sem 
dúvida alguma, a base de nosso crescimento.

Hoje, os novos e constantes desafios, devido 
a tantas mudanças no mercado e à acirrada 
concorrência, requerem uma nova postura 
profissional, agilidade nas tomadas de 
decisões, obstinação na execução de nossas 
estratégias e ações e confiança em nossos 
valores.

E nunca os nossos valores foram tão 
importantes.

Temos a certeza de que, cumprindo-os, 
estaremos seguindo na direção correta para 
continuar sendo uma empresa de sucesso e 
uma organização vencedora.

Salim Mattar
Presidente

Carta do Presidente
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Mobilidade com conveniência

Oportunidade empresarial

Produtividade

Confiança

Negócio

ValoresValores

Missão

Contribuir para o
sucesso dos negócios dos clientes,

através de eficiente solução em aluguel de frotas.

Contribuir para o sucesso dos clientes,
vendendo seminovos de qualidade

com transparência e simpatia.

Contribuir para o sucesso
dos negócios e do lazer dos clientes,

alugando carros com eficiência e simpatia.

Contribuir para o sucesso dos franqueados, 
transferindo know-how com eficiência

e promovendo sólidos relacionamentos.



Ser uma empresa admirada.

Valorização do cliente

Reconhecimento ao desempenho dos colaboradores

Comportamento ético

Zelo pela imagem da empresa

Busca da excelência

Agregar valor à empresa

Princípios

ValoresValores

Visão

11
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Nossos colaboradores deverão ser sempre 
reconhecidos pelo seu desempenho.

Reconheceremos os colaboradores que se 
destacarem através de sistemas de homenagem e 
remuneração.

A base do nosso sistema de remuneração é composta 
de salário fixo e variável, além de participação nos 
lucros.

Procuraremos sempre promover, por mérito, os 
colaboradores internos antes de ir ao mercado 
buscar novos profissionais. E, com o crescimento 
da empresa, ofereceremos mais oportunidades de 
promoção.

Seremos muito criteriosos na contratação de novos 
colaboradores, de forma que possamos sempre ter 
as melhores pessoas.

Buscaremos pessoas talentosas, alegres, otimistas, 
ambiciosas e de potencial, que mais se aproximem 
de nosso DNA. Buscaremos pessoas que façam 
Diferença Na Atitude.

Promoveremos um programa de desenvolvimento 
de estagiários, objetivando a consolidação de 
nosso futuro e contribuindo com a comunidade na 
preparação de profissionais.

Buscaremos reconhecer os talentos internos que 
se destacam e que tenham atitude proativa na 
condução de seu trabalho.

Investiremos em treinamentos e capacitaremos 
nossos colaboradores, que serão dotados de clara 
visão de cliente e com forte cultura voltada para 
resultados.

Realizaremos também avaliações de desempenho, 
objetivando o máximo de resultados e melhor 
orientação a cada colaborador.

Promoveremos um clima interno de muito respeito, 
mas num ambiente informal e descontraído.

Estaremos sempre empenhados em manter uma 
equipe de verdadeiros campeões.

Investimos em uma agressiva 
política de recursos humanos para 
que possamos ser admirados pelos 
nossos colaboradores.

O cliente é o nosso principal ativo, nosso principal 
patrimônio, nossa razão de existir. 

Devemos prestar-lhe um serviço de qualidade 
superior, excedendo às suas expectativas com um 
atendimento espetacular e proporcionando-lhe 
uma experiência agradável.

Contribuiremos para o sucesso de nossos clientes 
recebendo-os e tratando-os com simpatia e alegria. 

Atenderemos nossos clientes prioritariamente a 
qualquer outra atividade, ainda que estejamos em 
reuniões, eventos, treinamentos ou quaisquer outros 
compromissos.

Teremos também uma clara visão de clientes, 
pois eles nos motivam e direcionam os nossos 
trabalhos.

Elaboraremos estratégias e ações voltadas para 
os nossos clientes e realizaremos pesquisas com 
o objetivo de monitorar o seu nível de satisfação.

Estaremos sempre empenhados em fidelizar os 
nossos clientes.
Seremos cuidadosos e daremos ao cliente o 
benefício da dúvida.

A nossa atitude positiva em relação aos clientes 
deverá ser intensa, de forma que possa ser 
facilmente percebida por eles.

Sempre nos esforçaremos ao máximo, objetivando 
encantar os nossos clientes. 

Se treinarmos nossas equipes e as  sensibilizarmos 
de que servir é uma grande satisfação, construiremos 
uma marca sólida.

Queremos ser admirados pelos nossos 
clientes e não pouparemos esforços 
para conquistar sua admiração.

Princípio
Valorização do cliente

Princípio
Reconhecimento ao desempenho dos colaboradores

ValoresValores
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Ao longo dos anos, o comportamento ético e as 
relações de confiança têm sido motivo de orgulho 
para nós.

Entendemos que o nosso êxito está ligado à busca 
de relações permanentes, baseadas no tratamento 
equânime e justo, bem como na idoneidade de 
nossas atitudes.

Uma relação de confiança é construída com respeito. 
Nossas atitudes serão sempre transparentes, com o 
objetivo de serem respeitadas nas relações com os 
colaboradores, clientes, fornecedores e sociedade. 

Em cada mercado ou país onde atuar, a Localiza 
se comportará como uma cidadã corporativa, 
respeitando as leis, os valores e os princípios 
de cada um e trabalhando para apoiar o seu 
desenvolvimento.

Um dos aspectos mais importantes da nossa 
cultura é o nosso elevado padrão ético de conduta. 

Ser ético implica zelar pelo patrimônio, pelos 
ativos, pela imagem, pelas instalações, pelos 
colegas colaboradores, pelos clientes e pelos 
fornecedores. 

Nossa competência profissional e nosso sucesso 
no mercado dependerão, cada vez mais, do 
respeito aos elevados padrões éticos e da atitude 
positiva de cada colaborador para preservar os 
valores da empresa. 

Com elevados padrões éticos, seremos 
uma empresa admirada.

Princípio
Comportamento ético

Princípio
Zelo pela imagem da empresa

ValoresValores

A marca de uma empresa significa reputação 
construída através de relacionamentos. 

Para estabelecer vínculos duradouros, 
precisamos zelar pela imagem da empresa. 

A imagem da empresa é o reflexo da apresentação, 
do comportamento e das atitudes de cada um, 
seja dentro ou fora da organização.

Respeitar os nossos valores é, antes de tudo, 
zelar pela imagem.

Zelar pela imagem significa também cuidar da 
apresentação de nossas instalações quanto à 
pintura, limpeza, conservação, funcionamento, 
organização, placas, letreiros, balcões, pôsteres, 
quadros, banners, folhetos. E, principalmente, 
zelar pela integridade de normas e processos. 

Ter zelo pela sua própria apresentação, tendo 
cuidado ao falar e ao vestir, preservar a educação 
e o bom trato com colegas colaboradores, 

clientes, fornecedores e terceiros e ser cuidadoso 
no comportamento e nas atitudes também é 
zelar pela imagem da empresa.

Zelar pela imagem é cuidar da qualidade de 
nossa frota. 

Proteger a imagem da empresa é ter prazer 
em servir e dar um atendimento espetacular 
aos nossos clientes, colegas colaboradores, 
fornecedores e terceiros.

Zelar pela imagem da empresa é cumprir a 
promessa feita, cumprir o combinado. 

É importante que cada um colabore para 
construir uma organização ética, íntegra e 
de alta reputação, onde o orgulho de nossos 
colaboradores, clientes, fornecedores e terceiros 
em trabalhar conosco esteja sempre presente. 

Se zelarmos pela imagem da empresa, 
seremos uma empresa admirada.
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A melhor forma de agregar valor à empresa é 
através do crescimento e do lucro.

Nosso modelo de gestão, antes baseado no fluxo 
de caixa, hoje baseia-se na geração de valor.

Agregaremos valor através da obsessão no 
cumprimento de metas e resultados. 

Resultados excepcionais são obtidos com uma 
gestão consistente e disciplinada.

Agrega-se valor com melhoria da produtividade, 
da eficiência, dos processos, do quadro de 
colaboradores, da publicidade, do aumento do 
número de clientes, da qualidade dos clientes, 
da qualidade da frota, da redução de custos, do 
aumento da receita, da agilidade nas tomadas de 
decisões, do fortalecimento de nossos valores, 
enfim, de tudo o que possa se traduzir em 
eficiência ou melhoria de processos e resultados.

Teremos especial atenção à racionalização de 
custos, fortalecendo uma cultura de austeridade. 

O fortalecimento da marca é uma das formas 
tradicionais de se agregar valor. Para tanto, 
buscaremos realizar transações e firmar parcerias 
que gerem valor à marca e fortaleçam a imagem 
da empresa.

Seremos uma empresa admirada se 
tivermos contínuo crescimento e ótima 
rentabilidade.

Somos incansáveis na busca pela excelência, 
pois sabemos que o sucesso passado não 
garante o sucesso futuro. 

Buscar a excelência significa ter a humildade em 
reconhecer que tudo o que hoje estamos fazendo 
pode ser melhorado. Somente com melhorias 
constantes e excelência no atendimento é 
que manteremos a liderança e ampliaremos a 
participação de mercado.

Buscar a excelência é ter disciplina e 
pontualidade nos compromissos.

Buscar a excelência é respeitar os processos e 
fazer uma gestão consistente. 

Buscar a excelência é buscar limites, superar, ir 
além do esperado. 

Buscar a excelência significa também ter os 
melhores processos e a melhor operação da 
indústria de aluguel de carros, aluguel de frotas, 
franchising ou venda de carros seminovos.

Seremos sempre muito críticos em relação às 
nossas estratégias e processos e buscaremos 
as melhores práticas através de benchmarking 
constante.
 
Em época de crise, a excelência é mais do que 
uma arma competitiva. É uma habilidade para a 
sobrevivência.

Buscaremos a excelência sempre fazendo hoje 
melhor do que fizemos ontem, e fazendo 
amanhã melhor do que fazemos hoje.

Ao buscarmos a excelência, seremos uma 
empresa admirada.

Busca da excelência

Princípio
Agregar valor à empresa

Princípio

ValoresValores
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Nossa reputação foi e sempre será um dos fatores 
determinantes do nosso sucesso e perpetuidade. 

Ela reflete também a qualidade dos nossos produtos 
e serviços, a excelência de nossos colaboradores e 
a nossa ética pessoal, profissional e empresarial.

Por isso, queremos manter e aprimorar o nosso 
posicionamento como uma empresa íntegra, em 

busca da excelência, norteada por elevados padrões 
éticos, proporcionando confiança aos nossos 
clientes, colaboradores e comunidade em geral. 

A Localiza respeita seus compromissos e zela por 
relacionamentos comerciais éticos.

Reputação da organização

A Localiza, composta pelas empresas e franqueados 
que constituem sua plataforma de negócios, é uma 
empresa voltada para as enormes transformações 
por que passa a nossa sociedade. A velocidade 
desta evolução tem trazido consequências variadas 
em todas as áreas, modos e costumes, onde o 
comportamento ético é uma necessidade pessoal, 
profissional e de todas as organizações.

Neste ambiente de mudanças rápidas, onde 
convivemos diariamente com anseios e conflitos 
de interesse, a necessidade do estabelecimento 
de padrões de referência coerentes, adaptados a 
uma cultura empresarial própria, voltada para o 
cliente e para a valorização do indivíduo, nos levou 
à elaboração deste nosso Código de Ética. 

Este Código reconhece a nossa organização como 
socialmente responsável e integrada a todos os 
países e localidades onde atua, voltada para a 
sustentabilidade no longo prazo e com foco nas 
relações duradouras com seus diversos públicos.

Seu objetivo é responder corretamente às exigências 
de um mercado globalizado mais ágil e complexo. 

Estamos empenhados em manter nossa 
perpetuidade. Uma postura ética exemplar é um 
dos pilares deste processo. Assim, compartilhamos 
com todos este Código de Ética. Não se trata 
aqui de estabelecer regras finais para todas as 
situações, mas de oferecer padrões coerentes de 
comportamento ético que venham a orientar a 

conduta de todos nós e da organização no caminho 
de uma contínua e maior integridade pessoal e 
empresarial.

Depende de todos e de cada um de nós que os 
padrões de referência aqui descritos venham a se 
traduzir em uma cultura homogênea, trazendo um 
tratamento justo, com equidade e idoneidade em 
todas as relações da Localiza com seus clientes, 
colaboradores, acionistas, fornecedores, parceiros, 
concorrentes e comunidade em geral.

Este Código de Ética não se esgota aqui. 
Periodicamente deverá ser revisto, acompanhando 
as modificações que venham a ocorrer em nossa 
organização, no mercado e na sociedade. 

Caso você tenha dúvidas com relação a alguma 
atitude, comportamento, situação ou assunto 
delicado, não cobertos parcial ou totalmente pelo 
Código, procure o auxílio do Comitê de Ética.

Se você desejar receber mais cópias deste Código 
de Ética, ligue para a Gerência de Comunicação 
em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil – (55 
31) 3247-7879 – ou envie um e-mail para 
ascom@localiza.com.

Introdução

Código de ÉticaCódigo de Ética
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Queremos que você tenha orgulho de trabalhar 
conosco e que seja capaz de transmitir isso. 

A empresa fará tudo para que você procure externar 
o orgulho de trabalhar aqui em qualquer ambiente 
ou ocasião, entendendo que cada um de nós exerce 
importante papel na reputação da empresa.

Devemos estar atentos à nossa conduta pessoal 
e profissional dentro e fora da Companhia e ao 
conceito que as pessoas poderão formar sobre 
nossa integridade. 

Lembramos que são elas que vão decidir se 
somos dignos de sua confiança. Isso significa que 
devemos agir sempre de forma honesta, imparcial, 
consciente e transparente, e estar comprometidos 
com a empresa, respeitando sua cultura e valores.

Não serão tolerados:

• atitudes que perturbem ou que não contribuam 
para a melhoria do clima organizacional;

• o uso do prestígio da empresa ou de condições 
comerciais em fornecedores para benefício 
próprio;

• o uso de qualquer bem da empresa, não 
importando o motivo, com ou sem justificativa, 
para fins pessoais. Os bens da empresa incluem 
instalações, equipamentos de informática, 

material de escritório, ferramentas, móveis, 
utensílios e, também, conceitos, estratégias e 
planos de operação, bem como informações 
sobre nossas atividades e negócios, existentes 
ou potenciais, além do nome e da imagem da 
empresa;

• o uso de carros da empresa, não importando 
o motivo, com ou sem justificativa, para fins 
pessoais.

É de sua responsabilidade não se omitir quanto 
ao conhecimento da ocorrência de atos ilícitos ou 
ações de qualquer colaborador que possam vir a 
prejudicar nossa integridade. 

A empresa proporciona constantemente aos 
seus colaboradores treinamentos, reciclagens e 
capacitações. Caberá ao colaborador participar de 
todos os eventos para os quais seja convidado e, 
em caso de eventual ausência, deverá justificá-
la à sua liderança e ao organizador do evento. 
Da mesma forma, é esperado também que o 
colaborador responda e manifeste sua opinião nas 
avaliações dos eventos, questionários e enquetes 
realizadas frequentemente.

A empresa reserva a todos os colaboradores o 
benefício da dúvida, ou seja, todo colaborador é 
inocente e a empresa estará ao seu lado até que 
haja prova definitiva de sua culpa.

Conduta pessoalAmbiente de trabalho

Desejamos proporcionar a todos o melhor ambiente 
de trabalho, comungando das preocupações sociais 
em geral e dos princípios de não discriminação 
de nacionalidade, raça, crenças, sexo ou idade, 
promovendo a diversidade.

É função de todos os nossos colaboradores o 
empenho em implantar e preservar um ambiente 
de trabalho limpo, saudável, organizado, seguro e 
produtivo. 

Sendo assim, não aceitaremos manifestação de 
preconceitos, ações, comentários ou qualquer 
tipo de conduta que possa criar um ambiente 
de constrangimento, assédio, intimidação ou, de 
qualquer forma, ofensivo ou nocivo.

Valorizaremos o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos nossos colaboradores, bem como 
o compromisso com o desempenho superior e 
com políticas de premiação que privilegiem a 
produtividade e a participação do colaborador nos 
lucros da empresa.

Constitui um valor para a empresa orientar os 
colaboradores que cometam falhas na execução 
de seu trabalho. Punições somente ocorrerão após 
reorientação, violações graves ou reincidência de 
falhas. 

Entende-se como punição a advertência, 
suspensão e demissão. Em qualquer circunstância, 
preservaremos a dignidade do colaborador.

Código de Ética
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A marca é um dos maiores patrimônios da 
empresa. Deve ser utilizada corretamente, pois 
é o símbolo da empresa que o mercado mais 
percebe. 

A marca não é apenas o desenho, mas também 
cores, padrão arquitetônico e de instalações,  
som, letreiros, placas, uniformes e todos os 
símbolos que lembram a imagem da empresa. 
Suas representações devem ser preservadas no 
sentido da utilização correta e em condições 
sempre adequadas. A utilização e a divulgação 
da marca somente poderão ser feitas em 
documentos, peças promocionais, instalações e 
em veículos de comunicação, de acordo com os 

padrões definidos pela área responsável. Sempre 
que você perceber a marca mal-utilizada ou sem 
a devida manutenção, acione a área competente.

Não permita brincadeiras com a marca. 

Esperamos que todo colaborador procure 
preservar a reputação da marca, seus produtos, 
serviços e know-how, bem como fortalecê-la 
com ações de integridade, quer na execução do 
seu trabalho, quer nas nossas relações externas. 
Em todos os casos de dúvida quanto ao uso e 
conservação da marca, entre em contato com a 
nossa área de Comunicação.

Zelo pelo patrimônio

Marca

O patrimônio da empresa somente deve ser 
utilizado em sua atividade empresarial, não 
podendo ser usado para fins particulares ou de 
terceiros, salvaguardando-se os casos previamente 
autorizados.

Ao funcionário é vedada a aquisição de bens 
da empresa em condições privilegiadas com o 
objetivo comercial de revendê-los.

Código de Ética
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Zelar pelo patrimônio da empresa também 
significa zelar pelos equipamentos de computação, 
programas, dados e informações. Eles constituem 
patrimônio da empresa e deverão ser protegidos 
contra danos, perda, roubo, cópia, alteração ou 
acesso não autorizado.

A empresa espera que os colaboradores mantenham 
sigilo sobre as informações a que tenham acesso e 
zelem pelo envio ou armazenamento das mesmas 
nos sistemas informatizados. 

Cada colaborador que tenha acesso à rede de 
informação receberá um código de identificação 
(usuário) e uma senha pessoal, que poderá ser 
modificada pelo próprio colaborador. Ambos 
são pessoais e confidenciais. O uso da rede 
de informação é de responsabilidade de cada 
colaborador, assim como tudo o que seja registrado 
no Sistema de Informações em seu código de 
identificação. 

É compromisso de todo colaborador zelar para que 
os equipamentos não sejam utilizados com fins 
de desenvolvimento de atividades não ligadas às 
atividades que o colaborador desenvolve para a 
empresa.

Espera-se que o colaborador não se utilize dos 
recursos da empresa para propagar propositalmente 

qualquer tipo de vírus, programas espiões, 
programas de controle de outros computadores, 
entre outros. 

Somente colaboradores autorizados poderão se 
manifestar sobre a empresa em sites de bate-papo, 
grupos de discussão ou comunidades da internet.

Constitui ato não desejável a divulgação de nomes 
de clientes e informações confidenciais em grupos 
de discussão ou salas de bate-papo na internet.

Sendo do interesse da empresa que os colaboradores 
estejam bem informados, o uso de sites de notícias 
ou de serviços de notícias é aceitável, desde que 
não comprometa o uso de banda da rede nem 
perturbe o andamento dos trabalhos. 

O download e o uso de programas de entretenimento 
ou jogos, assim como de qualquer material 
ofensivo, não são permitidos na empresa.

Visando assegurar a integridade e a segurança 
das informações, a Localiza se reserva o direito de 
inspecionar e monitorar a utilização dos sistemas 
de informática e de acessar qualquer arquivo 
ou mensagem armazenados, mediante aprovação 
prévia do gerente ou diretor da área à qual o 
colaborador pertence.

Zelo pelo patrimônio

Know-how é o conhecimento da atividade da 
empresa e não deverá ser divulgado ou transferido 
a terceiros sem prévia autorização. As informações, 
a propriedade intelectual e o conhecimento das 
gestões técnica, comercial e administrativa da 
empresa aplicados ao nosso negócio, tais como 
montagem de tabelas de preços, contratos com 
clientes, contratos de franchising, contratos com 
fornecedores, parceiros ou instituições financeiras, 
técnicas de maximização do uso da frota, manuais 
de procedimento, práticas gerenciais e tudo o que 
se relaciona ao nosso desempenho, constituem o 
nosso know-how.

Em geral, o acesso, o uso, a distribuição e 
a divulgação das informações deverão ser 
democratizados dentro da organização. Os critérios 
de sigilo e confidencialidade serão utilizados 
somente em casos especiais. O banco de dados 
sobre os nossos clientes é um patrimônio valioso 
da empresa e, como tal, será tratado com a 
devida atenção.

É compromisso do colaborador o zelo pelo sigilo 
das informações confidenciais de que tenha 
conhecimento.

Irregularidades na obtenção, do uso e da divulgação 
de informações devem ser comunicadas ao seu 
superior imediato.

As informações sobre atuais e ex-colaboradores 
são confidenciais e somente serão prestadas 
mediante comunicação e sua prévia autorização, 
salvaguardando-se os casos previstos em lei. As 
informações necessárias ao pleno desenvolvimento 
dos trabalhos do dia a dia deverão ser prestadas 
com honestidade e precisão.

Agilidade e presteza no fornecimento de 
informações é o nosso compromisso. Informações 
deliberadamente incompletas e declarações falsas 
ou enganosas constituem práticas inaceitáveis. 

Não é permitido o uso de informações privilegiadas 
e confidenciais da empresa em proveito próprio ou 
de terceiros.

Zelo pelo patrimônio

Know-how e informações

Código de ÉticaCódigo de Ética

Tecnologia da informação
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A Localiza é uma companhia aberta comprometida 
com as boas práticas de governança corporativa 
e preocupada em assegurar elevados padrões 
de transparência, conformidade, prestação 
de contas e equidade de tratamento com os 
investidores e o mercado de capitais em geral.

Os colaboradores que tenham conhecimento de 
qualquer informação que possa configurar “Fato 
Relevante” deverão comunicar imediatamente 
e por escrito ao Diretor de Relações com os 
Investidores para que esse, por sua vez, tome 
as medidas necessárias para divulgação da 
informação.

Os colaboradores deverão guardar sigilo acerca 
de fatos relevantes aos quais tenham acesso, em 
razão do cargo ou posição que ocupam, até que 
sejam divulgados ao público, bem como zelar 
para que subordinados e terceiros também o 
façam, respondendo solidariamente com estes 
na hipótese de descumprimento.

Fatos relevantes não devem ser discutidos em 
lugar público. 

Os colaboradores que, inadvertidamente ou sem 
autorização, de qualquer modo, comunicarem, 
pessoalmente ou por intermédio de terceiros, 
informação privilegiada a qualquer pessoa antes 
de sua divulgação ao mercado deverão informar 
tal ato imediatamente ao Diretor de Relações com 
Investidores para que este tome as providências 
cabíveis.

Os colaboradores devem ainda:

• não se valer de informações para obter, direta 
ou indiretamente, para si ou para terceiros, 
quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive por 
meio da compra ou venda de valores mobiliários 
da emissão da Localiza;

• ressarcir a Localiza ou outras pessoas, 
integralmente e sem limitação, de todos os 
prejuízos que venham a incorrer e que sejam 
decorrentes, direta ou indiretamente, de tal 
descumprimento.

Relações com acionistas

As nossas relações com os clientes devem 
ser pautadas de forma a atender às suas 
necessidades, garantir o seu bem-estar e 
contribuir para o seu sucesso. 

Além disso, é importante:
• estabelecer com os clientes uma relação de 

confiança mútua;
• prestar serviços com a máxima qualidade;
• manter a lealdade com o cliente;
• tratar as informações sobre os nossos clientes 

de forma sigilosa e cuidadosa;
• ser pontual e ágil no atendimento ao cliente;
• conduzir os nossos negócios de modo justo;
• atender os clientes com elevada consideração;
• não usar a concorrência como argumento de 

vendas de forma desleal ou antiética;

• adotar uma comunicação baseada em 
informações verdadeiras a respeito dos nossos 
produtos e serviços;

• prometer apenas aquilo que a empresa seja 
capaz de cumprir, envolvendo todos os aspectos 
do nosso relacionamento, inclusive quanto 
a visitas programadas, reservas, descontos 
e preços negociados, prazos de entrega dos 
carros e outros compromissos de qualquer 
natureza, ressalvando-se os casos fora de 
nosso controle, que deverão ser renegociados 
com o cliente;

• devolver ao cliente eventuais valores e objetos 
de sua propriedade esquecidos pelo mesmo 
ou por terceiros nos carros e dependências da 
empresa;

• dar ao cliente o benefício da dúvida.

Relações com clientes

Código de ÉticaCódigo de Ética
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Recebendo brindes e cortesias

A empresa não recomenda que você nem qualquer 
membro de sua família peçam ou aceitem de 
fornecedores, parceiros ou clientes quantias em 
dinheiro, presentes ou favores que possam ser, 
ou vir a ser, interpretados como ligados à nossa 
relação comercial com aquele fornecedor, cliente 
ou parceiro.

Qualquer insinuação sobre necessidades pessoais 
que possam ser supridas pelo fornecedor, 
parceiro ou cliente com dinheiro, presentes ou 
favores representa um comportamento escuso. 
Você somente poderá receber brindes que não 
possuam valor comercial, que façam parte da 
estratégia de comunicação do cliente, parceiro ou 
fornecedor ou tenham ampla distribuição e sejam 
costumeiramente oferecidos a todos os que tenham 
relacionamento comercial com o parceiro, cliente 
ou fornecedor.

Sempre que receber um presente ou benefício de 
valor superior a US$ 100, você deve comunicar a 
seu superior imediato. 

Você somente poderá aceitar convites para almoços, 
jantares ou eventos sociais, culturais e esportivos 
quando esta ação for reconhecidamente prática 
corrente do relacionamento comercial do fornecedor, 
parceiro ou cliente. Nesse caso, mantenha seu 
superior informado.

Presenteando

Da mesma forma, qualquer de nossos colaboradores 
somente oferecerá a clientes, fornecedores e 
parceiros brindes desenvolvidos como parte de 
nossa estratégia de comunicação, confeccionados 
em larga escala, sem valor comercial, sem 
incentivo ao vício, que não provoquem danos 
morais, danos à saúde ou ao ambiente, e oferecerá 
almoços, jantares e ingressos de shows e eventos 
que estejam dentro de limites razoáveis cobertos 
pelas nossas práticas comerciais usuais.

Brindes e cortesiasRelações com fornecedores, parceiros
e instituições financeiras

Código de Ética

Consideramos fornecedores, parceiros e 
instituições financeiras as organizações aliadas 
e comprometidas com a nossa Companhia, que 
contribuem para o exercício de nossa atividade 
empresarial e colaboram no desenvolvimento e na 
comercialização de nossos produtos. Com eles, 
estabeleceremos relacionamentos duradouros, 
baseados no respeito e na confiança mútua.

Ao negociar com nossos parceiros, fornecedores 
e instituições financeiras, independentemente de 
exclusividade, do seu porte e de serem ou não 
nossos clientes, recomendamos:

• ser imparcial e justo na escolha do fornecedor, 
parceiro ou instituição financeira;

• respeitar e cumprir acordos firmados;
• criar somente expectativas que poderão ser 

honradas;
• não aceitar negociações que exijam pagamento 

antecipado.

Envidaremos esforços no sentido de que também 
nossos fornecedores não se utilizarão de trabalho 
infantil ou compulsório.

Além disso, você deve observar que:

• mesmo que a transação tenha sido justa para as 
partes envolvidas, não é aceitável que qualquer 
pessoa envolvida no processo obtenha benefícios/
vantagens pessoais decorrentes desta transação;

• é indispensável que todos os interessados 
estejam convencidos de que houve tratamento 
justo ao longo de todo o processo;

• devemos evitar condutas que possam ser 
mal interpretadas ou que possam sugerir 
comportamentos questionáveis;

• alterações em acordos firmados só podem ocorrer 
após a comunicação e autorização dos parceiros, 
fornecedores e instituições financeiras;

• nas relações com os parceiros, fornecedores e 
instituições financeiras, você poderá receber 
brindes e descontos promocionais desde que eles 
sejam decorrentes de processos de promoção ou 
bônus de descontos dirigidos a pessoas físicas e 
de uso geral;

• contratações de terceiros, inclusive na condição 
de prestadores de serviços, que sejam parentes 
ou amigos íntimos deverão ter prévia aprovação 
da diretoria.
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Operamos em mercados competitivos, cumprindo 
as leis e regulamentações governamentais de 
cada país onde atuamos. Em caso de discordância 
com a legislação vigente, buscaremos amparo 
jurídico e meios legais para defender o nosso 
posicionamento.

A empresa segue os princípios do mercado aberto 
e da livre concorrência, respeitando a cultura e 
os interesses de cada comunidade onde atua. 

A empresa procura se abster de qualquer 
envolvimento político-partidário. 

Eventuais contribuições a candidatos ou partidos 
somente poderão ocorrer se permitido por lei, 
sem o envolvimento da marca da empresa.

Esperamos que cada colaborador seja um cidadão 
consciente e cumpridor das leis do país em que 
vive.

Respeito às leis e 
regulamentações governamentais

A Localiza sabe da importância da mídia para o 
fortalecimento de sua imagem e respeita a eficácia 
desse meio na comunicação com os seus públicos. 
Por isso, valoriza uma relação transparente, 
objetiva e clara com a imprensa, contribuindo 
para o acesso às informações da empresa. 
Entende a responsabilidade e o compromisso 
que tem na divulgação de informações perante 
clientes, acionistas e comunidade.

A divulgação de informações à imprensa é de 
responsabilidade da Gerência de Comunicação 
e da Diretoria. Eventualmente, colaboradores 

indicados poderão prestar informações, com 
prévia autorização e orientação da Gerência de 
Comunicação .

Os colaboradores que participarem publicamente 
de qualquer meio de comunicação, concedendo 
entrevistas, publicando artigos ou qualquer 
outra forma de manifestação, não deverão falar 
em nome da empresa e cuidarão para não 
transparecer que sua opinião pessoal reflita a 
posição da Localiza.

Relações com a imprensa

Devemos manter um relacionamento leal com os 
concorrentes, observando que:

• estas empresas poderão ter mais de um tipo 
de relação conosco, seja como fornecedor, 
cliente, concorrente ou parceiro. É importante 
compreender as diversas formas de relações, 
mantendo a postura adequada a cada tipo de 
relacionamento;

• tais relacionamentos demandam um cuidado 
especial, no sentido de nos mantermos éticos 

com a própria empresa, devendo-se evitar 
discutir política de preços, termos e condições, 
informações, planos sobre produtos, marketing, 
estudos e pesquisas de mercado próprios ou 
planos para o futuro. Evite participar de qualquer 
possível atividade neste sentido;

• obter informações sobre o concorrente não é 
incomum. Tal fato é uma atividade comercial 
normal e não é contra a ética, desde que as 
informações sejam obtidas de forma não escusa.

Relações com a concorrência

Código de ÉticaCódigo de Ética
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Não constitui conflito de interesse a sua 
participação em organizações de caridade, 
filantrópicas, cívicas, religiosas, políticas, sociais 
ou culturais, cujas atividades não exijam dedicação 
durante a sua jornada de trabalho. O colaborador, 
no exercício de quaisquer das atividades acima, 
deverá deixar de forma bem clara que o faz em 
caráter particular, nunca se utilizando do nome 

da empresa. Não admitiremos ex-funcionários 
dos concorrentes com menos de dois anos de 
desligamento e, neste caso, caberá consulta 
ao seu superior hierárquico. Da mesma forma, 
esperamos que ex-colaboradores não trabalhem 
para a concorrência até dois anos após o seu 
desligamento.

A cada dia que passa, nossas vidas profissional 
e pessoal ficam mais interligadas. Por isso, 
devemos ficar atentos para evitar o surgimento 
de conflitos de interesse que podem ocorrer 
se você se ocupar de atividades ou promover 
assuntos de seu interesse pessoal que sejam 
contrários aos interesses da empresa.

Configuram-se como atos não desejáveis:

• deter, direta ou indiretamente, através 
do cônjuge, filhos e parentes de 1º grau, 
participações e/ou interesses em qualquer 
instituição que possa ser beneficiada, na 
medida em que esteja em relações de negócio 
com a empresa ou em concorrência com a 
mesma;

• prestar serviços de qualquer natureza para 
outras organizações, remunerados direta ou 
indiretamente, que conflitem com os nossos 
interesses, salvaguardando-se os casos de 
prévia autorização;

• auferir vantagem financeira privilegiada, 
direta ou indiretamente, em instituições que 
mantenham conosco relações comerciais;

• aceitar, direta ou indiretamente, dinheiro 
ou objeto de valor de qualquer pessoa ou 
entidade que tenha ou esteja interessada em 
criar relações comerciais com a empresa;

• fornecer a concorrentes ou a terceiros quaisquer 
informações reservadas sobre clientes, políticas 

de preços, planos comerciais, econômicos e 
financeiros;

• repassar a terceiros, de forma indevida, 
benefícios oferecidos exclusivamente a seus 
colaboradores;

• omitir a existência de cônjuge ou familiares 
de 1º grau ou pessoas de relações próximas 
trabalhando ou ocupando posições de 
influência na empresa, ou que possam 
influenciar em decisões que afetem 
os negócios, ou trabalhando em empresa 
concorrente, fornecedora de produtos e/ou 
serviços, ou em parceria conosco. Esse fato 
deve ser comunicado à sua chefia imediata e 
registrado no seu termo de compromisso;

• fazer uso indevido de informações reservadas 
da organização ou concorrer de forma desleal 
com a empresa após o seu desligamento da 
mesma;

• auferir ou propiciar a terceiros ganhos de 
caráter pessoal para fechamento de negócios 
comerciais;

• usar os recursos da empresa (know-how, 
instalações, equipamentos, suprimentos, 
informações e outros) em proveito pessoal ou 
de terceiros sem autorização;

• exercer, nas dependências da empresa, 
atividades sindicais, político-partidárias e/
ou religiosas não garantidas por preceitos 
constitucionais ou acordo sindical.

Conflito de interesses

Nossa cultura, valores e posturas estão sendo 
amplamente divulgados, facilitando a você 
conhecer as bases da nossa conduta ética e 
perceber a existência de possíveis atitudes 
antiéticas. 

É fundamental que todo e qualquer problema 
ético seja imediatamente comunicado.

Existem, na empresa, mecanismos para você 
comunicar tais fatos. Você deve procurar seu 
chefe imediato ou as lideranças superiores, 
diretores e até a presidência, se for o caso, 
segundo sua confiança ou conveniência.

Você poderá também utilizar o e-mail 
comitedeetica@localiza.com ou enviar 
correspondência endereçada à Gerência de 
Comunicação, identificando-se ou não.

Esteja sempre atento, pois você é pessoalmente 
responsável pela manutenção dos nossos padrões 
éticos. 

Toda comunicação de irregularidades será 
confidencial, sem prejuízo ou retaliações à 
pessoa que a tenha feito.

Comunicação de irregularidades

Código de Ética
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Recebi o “Código de Ética” e tenho pleno conhecimento dos valores da Companhia.  
Após atenciosa leitura e entendimento, eu concordo com as orientações nele 
estabelecidas. Estou consciente de que minha responsabilidade e conduta devem 
se pautar, a todo momento, pelos mais altos padrões éticos pessoais e profissionais 
emanados deste Código.

Estou ciente de que o não cumprimento poderá implicar ações disciplinares ou 
mesmo minha demissão da empresa. No caso de dúvidas ao longo de exercício de 
minhas funções, procurarei meu superior imediato para discutí-las. Este “Termo de 
Compromisso”, assinado por mim, passa a ser parte integrante do meu contrato de 
trabalho assinado.

Assinatura do colaborador

Nome legível

Área

,

Estamos todos sujeitos a enfrentar situações em que 
o aspecto ético não esteja claramente demonstrado. 
São os chamados dilemas éticos. Isso geralmente 
ocorre quando existe duas ou mais opiniões 
aceitáveis ou interesses legítimos em conflito e não 
encontramos uma solução que seja a única opção 
correta.

Nesses casos e em situações não cobertas pelo 
Código de Ética, não podemos simplesmente 
aceitar a existência dessas áreas nebulosas. Ao 
contrário, devemos investigar a fundo todos os 
aspectos envolvidos, identificando e avaliando 
cada um dos pontos de vista e interesses 
conflitantes, buscando levar soluções em que a 

melhor alternativa ética prevaleça.
Se você estiver em dúvida quanto à solução a ser 
aplicada, pensando ter encontrado uma dessas 
situações, procure auxílio de seu chefe imediato 
ou de outra pessoa da empresa em que você 
identifique competências ligadas ao problema 
em questão.

Lembre-se de que a confiança em nossas relações 
internas e externas é condição fundamental para 
nossa integridade e, por isso, sua atenção para a 
prevenção e a correção de situações de conflito 
é importante.

Dúvidas e outras considerações

Código de Ética Termo de compromisso



Recebi o "Código de Ética" e tenho pleno conhecimento dos valores da Companhia. 
Após atenciosa leitura e entendimento, eu concordo com as orientações nele 
estabelecidas. Estou consciente de que minha responsabilidade e conduta devem 
se pautar, a todo momento, pelos mais altos padrões éticos pessoais e profissionais 
emanados deste Código.

Estou ciente de que o não cumprimento poderá implicar ações disciplinares ou 
mesmo minha demissão da empresa. No caso de dúvidas ao longo de exercício de 
minhas funções, procurarei meu superior imediato para discutí-las. Este “Termo de 
Compromisso”, assinado por mim, passa a ser parte integrante do meu contrato de 
trabalho assinado.

Assinatura do colaborador

Nome legível

Área

,

Termo de compromisso
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