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MANIFESTO 

O que nos move? 
O desafio move os corajosos. 
A novidade move os curiosos. 
E os inquietos são movidos por saberem  
que há sempre algo novo para descobrir  
em um outro lugar. 

De repente você percebe que uma coisa  
move a outra e que estar em movimento  
nos leva mais longe. 

O lazer move o turismo, 
que move a economia local, 
que move a vida das pessoas que moram  
na região, que movem a gastronomia, 
que move a cultura, que move a inovação. 

Quando a juventude encontra a 
oportunidade de impulsionar suas ideias,  
ela se move em direção aos próprios 
sonhos. 

O Instituto Localiza nasceu para 
impulsionar a transformação social, 
apoiando projetos que facilitam o 
acesso ao ensino e que fomentam o 
empreendedorismo nas comunidades 
locais onde a Localiza está presente. 

Porque abrir novos caminhos para a vida 
das pessoas também nos move.  

Instituto Localiza 
Novos caminhos para mover o futuro.
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PROPÓSITO 

ACREDITAMOS 

Unir pessoas pela transformação social. 

No poder criativo dos jovens. 

Nos olhares diversos que nos 
fazem chegar mais longe. 

Nos processos coletivos que 
provocam transformações. 

No futuro. 
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NOSSA MARCA 

Construímos uma marca que traduz nosso propósito, nosso jeito de ser, nossa 
aspiração. Uma construção baseada em elementos significativos para nossa trajetória 
e em cores variadas que nos remetem à importância  de olhares múltiplos.

E assim surgiu a nossa marca. 

Ícone Localiza Movimento União
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MENSAGEM DO PRESIDENTE DO CONSELHO  

2021 nos manteve na rota de aprendizado sobre novas formas de nos relacionar com as pessoas, com nosso ambiente, com o planeta. A pandemia, 
ainda em índices elevados, agravou a vulnerabilidade das comunidades, ao mesmo tempo que acelerou o comprometimento da sociedade na busca 
de soluções sociais mais efetivas e duradouras. Para além do envolvimento em diversas iniciativas de mitigação dos efeitos da pandemia, a Localiza, 
ciente da importância de atuar pelo desenvolvimento social, com foco no cuidado das pessoas, dá início às atividades do Instituto Localiza.  

Lançamos o Instituto em setembro, inspirados no valor da Localiza de ser uma empresa cidadã, alinhados à estratégia de sustentabilidade da 
companhia e com a proposta de gerir o investimento social estratégico voltado para comunidades em fragilidade socioeconômica. Ouvimos as 
lideranças e moradores de regiões periféricas em diversas regiões do país para entender melhor seus desafios. Chamou-nos a atenção a situação 
dos jovens que, sem trabalho e com baixo estudo, encontram-se com poucas perspectivas de futuro. Estudamos os dados brasileiros vinculados 
à juventude e trouxemos o acesso à educação e o fomento à inclusão produtiva dos jovens como prioridades para o Instituto, acreditando serem 
caminhos para o seu crescimento, autonomia e melhoria da qualidade de vida.  

Com o propósito de unirmos pessoas pela transformação social, decidimos iniciar nosso movimento nos unindo a 
organizações da sociedade civil que já trabalham com capacitação e inclusão produtiva de jovens, buscando fortalecer 
suas iniciativas. Acreditamos no trabalho dessas organizações, na junção dos olhares diversos e em nossa força coletiva 
rumo ao futuro desejado pelos jovens brasileiros. Começamos nossa jornada assim, impulsionados pelos desafios de um 
mundo em permanente mudança, contribuindo para novos caminhos na vida das pessoas, em conexão com o presente e 
construindo um futuro melhor. Vem com a gente! 

Eugênio Pacelli Mattar 
Presidente do Conselho de Administração do Instituto Localiza
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Um ano intenso que nos trouxe a oportunidade de colocar em prática uma iniciativa há muito tempo desejada pela Localiza: a criação de seu Instituto. 
A partir de uma escuta cuidadosa com a comunidade para a definição de nossas prioridades e nosso planejamento estratégico, partimos para a etapa 
de operacionalização da organização. Montamos nossa estrutura de governança, com diretoria e conselho próprios, seguindo as melhores práticas, e 
estruturamos nosso time operacional. Desenhamos nossa marca, criamos nosso manifesto e lançamos site e páginas em redes sociais.  Assumimos 
a relação com organizações sociais que já eram parceiras da Localiza, além da gestão de projetos apoiados pela empresa via Fundos da Infância e da 
Adolescência, Fundo do Idoso, Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência. Também colaboramos com os projetos de mitigação dos impactos da pandemia. Nos tornarmos parceiros de áreas internas da Localiza 
em programas de capacitação de comunidades próximas às nossas unidades com o foco em oportunidades de trabalho na empresa. 

 Construímos um processo de seleção de projetos, por meio de um edital público – Juventude em Movimento – ao qual destinamos R$ 2,5 milhões. 
Terminamos dezembro com a seleção de 24 projetos, com a expectativa do envolvimento de 8 mil jovens. Todos com foco em oportunidades de 
capacitação e inclusão produtiva.  Além do apoio financeiro, as iniciativas serão acompanhadas pelo Instituto, que poderá contribuir com ações de 
intercâmbio de experiência, voluntariado e fortalecimento de práticas de gestão.  

Ainda há muito a construir, mas temos a certeza de que, nos movendo sempre com atenção às pessoas, escutando 
sempre nossos jovens, avançaremos para a transformação social que todos queremos.  

Marco Antônio Martins Guimarães  
Presidente do Instituto Localiza  

MENSAGEM DO PRESIDENTE DO INSTITUTO
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NOSSOS NÚMEROS 

45 projetos apoiados com foco em:

Apoio a projetos

• 81% Educação e Empreendedorismo
• 19% Assistenciais e Institucionais

 1.688.940,00

Investimentos diretos
Instituto

Desembolsos realizados em 2021

2.000.000,00

1.500.000,00

2.500.000,00

* Investimentos da Localiza, sob gestão do Instituto.
** Fundo da Infância e da Adolescência, Fundo do Idoso, Pronas. aportes da Localiza, sob gestão do Instituto.

0,00

Desembolsos compromissados em 2021 
em efetivação em 2022

Investimentos diretos
Localiza*

Investimentos por 
lei de incentivo**

736.000,00 1.562.500,00

AM

BA

MAPA

PI

CE
RN

PB
PE

DF

MG

RJ

PR

SC

RS

SP

ES

Abrangência:
16 estados + DF + 
1 abrangência nacional

824.000,00



NOSSOS CAMINHOS 
Representando quase ¼ da população do país, os jovens brasileiros vivem o desafio da 
inclusão em sistemas de geração de renda, em um cenário agravado pela pandemia e pela 
necessidade de acesso à educação, de fortalecimento de competências e de ampliação de 
suas redes de relacionamento, para que possam encontrar oportunidades de se realizarem 
de forma pessoal e profissional.

Para contribuir com novos caminhos para os jovens, iniciamos nosso movimento para ampliar 
oportunidades de capacitação técnica e inclusão produtiva sobretudo para os grupos em 
situação de maior fragilidade socioeconômica. Identificamos atividades econômicas que 
fazem sentido para os jovens e percebemos que muitas têm relação com o ecossistema da 
mobilidade, como tecnologia, turismo, indústrias criativas e cadeia automotiva. Assim nos 
movemos em dois sentidos: 

Alinhados à estratégia de 
sustentabilidade da Localiza, 
buscamos contribuir com projetos 
aderentes aos objetivos do 
desenvolvimento sustentável.

Objetivos do 
Desenvolvimento 
Sustentável

Apoiar e fortalecer projetos 
de organizações sociais 

com foco em capacitação e 
inclusão produtiva em suas 

regiões de atuação. 

Apoiar áreas
 internas e parceiros da 
Localiza na mobilização, 
capacitação e atração de 
comunidades próximas às 
unidades da empresa para 
oportunidades de trabalho 

em nosso negócio.  

9
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PROJETOS DE 
ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS
Por todo o país, em regiões periféricas 
das grandes cidades ou em pequenos 
municípios, organizações sociais se 
dedicam a atender e criar alternativas 
para os jovens de suas regiões. 
Com experiências já consolidadas 
ou experimentais, demonstram 
compromisso e uma vontade incrível 
de mudar a realidade atual, mirando 
em um futuro transformador para os 
jovens.  O Instituto Localiza acredita e 
apoia essas instituições.

“

“

Quando tomei conhecimento do edital do Instituto Localiza, logo 
percebi o compartilhamento dos valores entre os dois institutos. 
Selecionar iniciativas para que  jovens tenham acesso a oportunidades 
de inclusão produtiva vai ao encontro do que acreditamos e temos 
praticados há mais de 10 anos. As categorias abrangeram diferentes 
momentos de um projeto  e isso tornou o edital muito acessível.

Luccio Santos de Oliveira – Presidente do Instituto Capim Santo, 
organização selecionada no Edital Juventude em Movimento. 

2021 marcou o lançamento do Instituto Localiza e de seu primeiro 1º edital Juventude 
em Movimento. A chamada foi direcionada a organizações da sociedade civil  com 
iniciativas de real potencial de impacto de inclusão produtiva de jovens em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica. Para ampliar projetos já consolidados e oferecer 
a primeira parceria  a um novo projeto, foram criadas 4 categorias de apoio (R$ 400 
mil, R$ 200 mil, R$ 100 mil e R$ 50 mil) em um total de R$ 2,5 milhões. Foram 444 
inscrições de organizações de 25 estados.

• Investimento: 
2,5 milhões 

• 4 categorias 
de apoio
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Distribuições dos projetos por foco de atuação

 24 projetos selecionados
8 mil jovens 

Capacitação Técnica e 
Educação Profissional 

Fomento ao Perfil 
Empreendedor 

Inovação para o 
Desenvolvimento 

Comunitário  

Os 24 projetos selecionados terão o potencial de impactar 8 mil jovens no 
envolvimento em atividades de capacitação técnica e educação profissional, 
fomento ao perfil empreendedor e inovação para o desenvolvimento 
comunitário. Terão início em 2022 e são vinculados a atividades econômicas 
da indústria da economia criativa como tecnologia, mídias, gastronomia, 
cultura, além do turismo. 

62% 21% 17%
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NOSSOS 
PARCEIROS 

JUVENTUDE EM MOVIMENTO:

• Ambulatório da Providência 
• APABB - Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade 
• Associação Arca de Noé de Apoio Social 
• Associação Artesanal Chitarte de Cachoeira Bahia 
• Associação Brasileira Feminina de Bodyboarding (ABFBB) 
• Associação Casa de Maria 
• Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Cachoeirinha Pais e Amor 
• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Marau 
• Associação Generation Brasil 
• Associação PEB - Projeto Educa Basquete 
• Cáritas Arquidiocesana de Teresina 
• Casa do Menor Trabalhador de Natal 
• Centro de Defesa dos Direitos Humanos Dom Oscar Romero (CEDHOR) 
• Centro Semear 
• Comitê Para Democratização Da Informática (RECODE)
• Fundação Brasil Cidadão para Educação, Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente – FBC 
• Instituto Capim Santo 
• Instituto Da Oportunidade Social (IOS) 
• Instituto Estrada Real – IER 
• Instituto Futebol de Rua 
• Instituto Novo Sertão 
• Instituto Social Pertence 
• Instituto Tatajuba 
• Movimento Black Money  



Projetos com 
parceiros do 
ecossistema da 
mobilidade 
Times da Localiza que querem fazer 
a diferença e desenham projetos de 
empregabilidade com foco em jovens 
de comunidades vizinhas às unidades 
da empresa. Empresas parceiras da 
companhia que querem atrair para 
a cadeia da mobilidade grupos mais 
diversos.

O Instituto apoia essas iniciativas, 
contribuindo para a mobilização e 
acompanhamento dos jovens das 
comunidades. Assim começa mais 
um caminho para o futuro. 

 Jovens em capacitação no 
programa Na Rota

13
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Eu vi o nascimento desse prédio. 
Passava por aqui todos os dias com os 
meus avós, indo para a escola. Meus 
amigos e eu ficávamos especulando 
o que seria, e hoje eu estou aqui, 
trabalhando no meu primeiro emprego. 

Espero que minha jornada na 
Localiza seja longa e que eu 
siga adquirindo conhecimento e 
experiências profissionais.

Ítalo Júnio Lima Souza - 
Participante do projeto 

Ana Cristina Romualdo - 
Participante do projeto

“ “

“ “
O programa soma a nossa expertise
em atender ao desejo da comunidade 
vizinha de aprender uma nova 
profissão. Estamos levando o 
know-how Localiza em atendimento 
e em encantamento de clientes. 

O programa segue aderente ao 
compromisso da Localiza de criar 
oportunidades, promover mudanças 
sociais, encorajar e empoderar as 
comunidades vizinhas.

Leticia Hillig - 
Gerente Central de Reservas da Localiza  

Patrícia Vilela - 
Coordenadora de Atendimento ao 
Cliente da Localiza 

“ “

“ “
NA ROTA SOCIAL   
CENTRAL DE RESERVAS – 
LOCALIZA

O programa Na Rota, da Central de Reservas 
da Localiza, criou um pilar social para levar 
para a comunidade vizinha à sede da Localiza 
em Belo Horizonte conhecimentos e a 
experiência de profissionais da empresa em 
atendimento ao cliente, capacitando-os para 
oportunidades de trabalho. Em 2021, 10 jovens 
participaram do programa, que ofereceu temas 
como Comunicação e Persuasão, Energia e 
Motivação, Protoganismo e Proatividade, 
Autorresponsabilização, Atendimento ao 
Cliente. Todos já se inseriram no mercado de 
trabalho, sendo que 8 estão com a Localiza, 
vivendo a experiência de trabalhar para a 
Central de Reservas da empresa. 
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GAROTA 
TECNOLÓGICA

Com o objetivo de aumentar o interesse de 
mulheres pela área de tecnologia, em 2021, 
um grupo de profissionais do Localiza Labs 
procurou o Instituto Localiza para avaliarem 
conjuntamente o interesse de jovens garotas 
de comunidades para o tema. Assim surgiu 
a primeira versão do Garota Tecnológica, um 
programa customizado que envolveu seis alunas 
da E.E. Prof. Affonso Neves em conteúdo que 
passou pela Introdução à Microinformática até a 
Introdução à programação Web.    

“

“

Hoje, vejo um 
envolvimento total da 
turma e um brilho nos 
olhos para um mundo que 
lhes foi apresentado.

Daisy Assis 
Diretora de Operações de 
Tecnologia da Informação 
(Localiza)  

Profissionais do Localiza Labs 

atuando como instrutoras das 

alunas do Garota Tecnológica.

LOCALIZA LABS

Ouça o 
depoimento do 
diretor Wagner 
Diógenes de 
Souza, da 
E.E. Professor 
Affonso Neves  



16

MULHERES 
NA COR 

Oferecer uma capacitação profissionalizante para mulheres em situação 
de fragilidade social, tornando-as aptas para o mercado de trabalho. 
Com esse objetivo, nasceu o Mulheres na Cor, um projeto idealizado 
pela AkzoNobel, com o apoio de parceiros do segmento automotivo e 
do Instituto Localiza. Além de desenvolvimento profissional, o projeto 
trabalhou a retomada da autoestima das participantes, criando um 
ambiente de acolhimento e de apoio ao processo de reconstrução de 
suas vidas. A capacitação técnica foi promovida pelo Senai e empresas 
parceiras, com mais de 300 horas de aprendizado teórico e prático sobre 
preparação, repintura automotiva, polimento, colorimetria, ferramentas, 
além de habilidades comportamentais. A primeira turma, com 14 mulheres 
da região do ABC Paulista, concluiu sua formação em dezembro.

AKZONOBEL

Mulheres na Cor em 

etapa de capacitação.
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MAIS
CAMINHOS   
Além das iniciativas de 

apoio direto do Instituto, 

também contribuímos 

para a gestão de iniciativas 

sociais da Localiza.

Projetos apoiados por 
leis de incentivo fiscal

Investimento por categorias

Educação e EmpreeededorismoAssistencial

Gerimos o processo de seleção e monitoramento de 
projetos apoiados por meio dos Fundos da Infância e 
da Adolescência, Fundo do Idoso, Programa Nacional 
de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (PRONAS/PCD) e Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (PRONON). 

NOSSOS 
PARCEIROS 

• Fa.vela* 

• Junior Achievement Minas Gerais*

• Centro de Desenvolvimento e Cidadania – CDC* 

• Serviço de Tecnologia Alternativa – Serta 

• APAE – BH* 

• APAE – Altamira* 

* Projetos contemplados em 2021, cuja execução se 
dará em 2022 em função do tempo necessário para a 
liberação de recursos pelos fundos gestores.

R$
 1

.3
50

.0
00

,0
0

R$
 2

12
.5

00
,0

0
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CONECTADO 
COM O FUTURO   
Junior Achievement Minas Gerais 
Acompanhamos em 2021 o programa Conectado com o Futuro, executado pela 
Junior Achievement Minas Gerais e apoiado pela Localiza por meio do Fundo 
da Infância e da Adolescência. O programa foi desenvolvido junto a 20 escolas 
públicas e 2 instituições profissionalizantes de Belo Horizonte, atingindo 1600 
participantes em suas três etapas: 

• Conectado com o Amanhã, que trabalhou carreiras e competências 
comportamentais desejadas no mercado de trabalho.   

• O Futuro do Trabalho, que apresentou os impactos da 4ª Revolução Industrial
e as carreiras de alto crescimento no futuro do trabalho, como as áreas STEM.   

• Innovation Camp, quando os jovens puderam encontrar soluções inovadoras 
para um desafio proposto, por meio do Design Thinking.    

Os jovens participaram ainda de uma feira de profissões com a presença de 
palestrantes inspiradores que compartilharam suas trajetórias com o grupo.  

CONECTADO
COM O#FUTURO

 Programa apoiado pela Localiza em 2019/2020 pelo Fundo da Infância 
de Adolescência de Belo Horizonte (MG). Em função da liberação dos 
recursos pelo fundo gestor, sua execução ocorreu em 2021.

EM FOCO

Seja nas escolas públicas ou em instituições sociais, o 
papel da JA só é efetivamente cumprido graças à parceria 
de empresas que acreditam no poder transformador da 
educação. Graças à parceria com a Localiza e o Instituto 
Localiza, em 2021, mais de 1600 jovens de Belo Horizonte 
tiveram a oportunidade de se capacitar, entender melhor o 
mundo do trabalho e suas oportunidades. Mais que números, 
falamos de vidas impactadas e futuros sendo construídos. 
Temos muito orgulho dessa parceria e seguimos firmes!

Jonatan Mendes -
Gerente Geral na JA Minas Gerais

“
“
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OUTRAS
PARCERIAS 
Iniciamos em 2021 a transição 

do acompanhamento a projetos 

já apoiados pela Localiza. 

Contribuímos com 8 projetos, entre 

eles atendimentos assistenciais 

de apoio à segurança alimentar de 

comunidades em fragilidade pela 

pandemia, apoios institucionais e 

ao sistema de educação. 
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Em 2021, face às consequências da pandemia, comunidades de todo o 
país ainda se mantiveram em situação de insegurança alimentar.  Da 
mesma forma, convivemos com os desafios relacionados à educação, 
com o modelo  virtual, revelando dificuldades relacionais, estrututurais 
e metodológicas, traduzidas no baixo acompanhamento dos alunos e 
evasão escolar.  

A Localiza manteve o compromisso de apoiar organizações em 
seus trabalhos com o fornecimento de suprimentos, alimentação e 
assistência social às pessoas, além de alternativas para melhorar o 
processo de ensino-aprendizagem nas escolas. Todos os projetos 
foram acompanhados pelo Instituto Localiza.
 
• Instituto GM
• Instituto Minas pela Paz 
• Fundação de Desenvolvimento Gerencial - FDG
• Sistema Divina Providência
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Em 2021, a FDG implementou a metodologia de gestão integrada da educação (GIDE) em 1.009 escolas de ensino fundamental de Minas 
Gerais para elevar a qualidade nos processos acadêmicos, pedagógicos, administrativos e financeiros, obtendo resultados significativos.

RESULTADOS GIDE

Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG)

GESTÃO INTEGRADA DA 
EDUCAÇÃO (GIDE)

ENVOLVIDOS
AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA 
(ACERTOS)

MELHORIA DO PROCESSO 
ENSINO-APRENDIZAGEM 

370 MIL 1ª A 5ª SÉRIE 

35 MIL  6ª AO 9° ANO

alunos

85,49% Participação das famílias 
e/ou responsáveis

  
94,37% Realização de

 intervenções pedagógicas

89,98% Participação nas avaliações da 
Secretaria de Estado de Educação MG

8 em 10

profissionais 24 em 37

EM FOCO

“

“

Esse projeto veio para 
colocar nossa escola 
em movimento.

Maria da Consolação Nunes 
Sousa, professora da E.E. 
José Emílio de Aguiar
SRE Monte Carmelo (MG)
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COMUNICAÇÃO E 
RELACIONAMENTO 

Acreditamos que a troca de experiências e 
diálogo entre organizações sociais conduz 
mais conhecimento, amplia possibilidades 
de parcerias e fortalece o setor. No ano de 
início das nossas atividades, recebemos e 
cuidamos do contato com 71 organizações 
sociais de várias partes do país. 
Como forma de dar conhecimento e 
transparência às ações em curso, 
colocamos o site do Instituto no ar e 
criamos perfis em redes sociais.

REDES SOCIAIS 
Crescimento orgânico - 4 meses 

 50 inserções, 47 veículos, 14 estados

Início da página: 10/08/2021
Total de seguidores*: 1.036
Taxa de engajamento*: 6,86%
*Dados coletados em: 31/12/2021

Início da página: 10/08/2021 
Total de seguidores*: 958 
Engajamento*: 10 mil usuários 
engajados nos últimos 90 dias 
*Dados coletados em: 31/12/2021 

INSTAGRAM LINKEDIN

NA IMPRENSA  
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ESCUTA SOCIAL
Em busca de praticarmos nosso propósito - unir pessoas pela transformação social- buscamos um processo de escuta permanente 
que nos permita sempre aperfeiçoar nossos caminhos. Ouvimos 45 organizações sociais sobre nosso primeiro ano de atuação.

PRINCIPAIS RESULTADOS: 

Relevância do foco de atuação - 
projetos com  jovens em situação 
de vulnerabilidade socioeconômica.

Nota: 9,3 

Relevância das frentes prioritárias 
- capacitação técnico-profissional 
e inclusão produtiva dos jovens.

Nota: 8,9 

Recomendação do Instituto 
como parceiro de outras 
organizações sociais.

Nota: 9,6 

SITE
Lançado em 
outubro de 2021 
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Instituto Localiza
Conselho de Administração 

Bruno Sebastian Lasansky 
Camila Corrêa Mattar 
Daniel Guerra Linhares 
Daniela Carvalho Resende Arges  
Eugênio Pacelli Mattar - Presidente 
João Augusto Ferreira Resende
Sophia Siqueira Mattar 
Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira 

Diretoria  

Alessandra da Cunha Peixoto 
Bruno Gonçalves Ferreira Santos 
Marco Antônio Martins Guimarães - Presidente  
Marcos Eduardo Botega Araújo 
Rozália Del Gaudio Soares Baptista

 

 

Equipe 

Alessandra da Cunha Peixoto 
Marina Martins Pereira Horta 
Raphaela Siqueira de Souza Resende 

 
Apoio 

Um agradecimento especial a todas as 
áreas internas da Localiza que se envolvem 
e apoiam o trabalho do Instituto Localiza. 

Sobre este relatório

Coordenação e redação 
Equipe Instituto Localiza 

Diagramação 
Agência Sophí



Vem com 
a gente! 

@institutolocaliza 

@instituto-localiza 


