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Diretoria da esquerda para a direita: Ola Källenius (Chairman of the Board of Management/Mercedes-Benz Cars), 
Martin Daum (Daimler Trucks & Buses), Renata Jungo Brüngger (Integrity and Legal Affairs), Wilfried Porth 
 (Human Resources and Director of Labor Relations & Mercedes-Benz Vans), Markus Schäfer (Group Research & 
Mercedes-Benz Cars Development), Britta Seeger (Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales), Hubertus Troska 
(Greater China), Harald Wilhelm (Finance & Controlling/Daimler Mobility)

Prezados Colaboradores,

Quando Carl Benz e Gottlieb Daimler construíram o primeiro veículo a motor, o seu maior 
concorrente era o cavalo. Muitos de seus contemporâneos acreditavam que nada nem ninguém 
iria superar esse animal. Todavia, o automóvel se firmou como o meio de transporte mais im-
portante do dia a dia – e, mais de 135 anos depois, a Daimler continua sendo um dos líderes em 
fabricação de veículos em todo o mundo. Olhar para nosso passado mostra que vencemos o 
cavalo e a concorrência porque cada nova geração na Daimler enfrenta sem medo os desafios 
de seu tempo. 

Quais são os desafios de nosso tempo atual? Novas tecnologias, novas demandas dos clientes 
e novos concorrentes – nosso contexto se transforma e mudou muito desde os tempos de 
Carl e Gottlieb. A economia é mais global e a sociedade é bem mais diversa. E assim como as 
exigências colocadas à tecnologia aumentam, as expectativas que temos relacionadas a nosso 
comportamento, enquanto empresa responsável, também continuam evoluindo. 

Porém, continuamos convencidos de que um comportamento íntegro é importante. Ele é a 
base de nossas ações.

Por isso, ajustamos o Código de Ética da Daimler aos tempos atuais. Nesse processo participa-
ram funcionários de diferentes partes do mundo e de diferentes unidades organizacionais. 
Esta diretiva nos serve de orientação no dia a dia e em situações críticas, ajudando-nos, assim, 
a tomar as decisões certas.

Acreditamos que somente poderemos ser bem-sucedidos a longo prazo se estivermos à altura 
de nossa responsabilidade social local e global. Essa atitude envolve cada um de nós: vamos nos 
comportar de modo a orgulhar Carl, Gottlieb e todos os que, a seu modo, definiram o caminho 
de nossa empresa ao longo de gerações. Assim, a Daimler continuará sempre no bom caminho.

Prefácio



5INTRODUÇÃO

Na Daimler, nossa meta principal 
é ser sempre os melhores.

A Daimler é membro fundador do 
Pacto Global da ONU e assume 

sua responsabilidade social.

Nós esperamos uma 
conduta íntegra de todos os 

nossos colaboradores.

Nossos valores corporativos 
de respeito, paixão, 

disciplina e integridade são o 
fundamento de nosso trabalho.

Quem trabalha na Daimler1 sabe que nossa meta constante é ser os melhores: queremos 
 desenvolver tecnologias pioneiras, construir veículos incríveis e oferecer soluções de mobilidade
inteligentes. Esta aspiração à excelência2 se aplica também à interação entre funcionários, com 
nossos clientes e parceiros de negócios. Também queremos atender a nossa responsabilidade 
social de forma exemplar.

Enquanto membro fundador do Pacto Global das Nações Unidas, nós nos comprometemos a 
respeitar os direitos humanos, atender aos direitos dos trabalhadores e seus representantes, 
bem como proteger o meio ambiente, permitir uma concorrência justa e combater a corrupção.

Porém, só podemos ser uma empresa exemplar a nível global se trabalharmos com responsa-
bilidade a nível local, em cada linha de produção e em cada escritório. Não aceitamos nenhum 
tipo de comportamento ilícito ou inadequado que contrarie este Código de Integridade. Por esse
motivo, todas as disposições incluídas nesta diretiva são vinculativas para todos os colabora-
dores3 da Daimler AG, assim como para todos os colaboradores das empresas controladas do 
Grupo Daimler.

O fundamento do nosso trabalho na Daimler são os quatro valores corporativos: respeito, paixão,
disciplina e integridade. Nós interagimos com nossos colaboradores, clientes e parceiros de 
negócios com respeito. Todos os dias damos nosso melhor com paixão, que é o fundamento 
do nosso sucesso. Para nós, disciplina significa enfrentar desafios e alcançar nossas metas 
respeitando os mais diversos interesses. Nossa integridade garante nosso sucesso sustentável
e contribui para uma sociedade saudável. Esses valores constituem a base dos valores corpo-
rativos de todas as nossas empresas do Grupo. 

1  Quando, na presente diretiva, for mencionado “Daimler”, estamos nos referindo à Daimler AG e às empresas 
controladas do Grupo Daimler.

2  Os termos marcadosa cores no texto principal são explicados no glossário.

3  Exclusivamente por motivos de simplificação redacional, quando nos referimos a pessoas físicas nesta diretiva, 
usamos somente a forma masculina. Os conteúdos abrangem sempre pessoas de todas as identidades de 
 gênero. O termo “colaborador” inclui igualmente os quadros de chefia de todos os níveis, bem como os membros 
dos órgãos gerenciais.

Introdução01
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Integridade tem um papel central na Daimler e marca nossa identidade.
Este Código de Integridade não é capaz de antecipar todas as situa-
ções em que temos de tomar decisões. Mas uma conduta íntegra é 
importante, sobretudo em situações sem regras claras ou nas quais 
as regras podem ser interpretadas de modos diferentes.

Integridade significa fazer a coisa certa vivendo de acordo com nossos
valores. Isso significa que respeitamos regras internas e externas, 
agimos segundo nossos valores corporativos e, nesse processo, pres-
tamos atenção também para nossa bússola interna. Nisso, nós nos 
orientamos por nossos cinco princípios corporativos, os quais devem
ser compartilhados e vividos em conjunto por todos nós.

O que representamos: 
nosso entendimento 
de  Integridade e nossos 
princípios corporativos

02
Nossos 
princípios corporativos
Somos lucrativos e nos comprometemos com as pessoas e o 
meio ambiente
Produzimos veículos fascinantes e oferecemos soluções inovadoras de serviços de mobilidade para 
sermos bem-sucedidos e lucrativos. Afinal, somente podemos oferecer perspectivas de futuro 
se formos bem-sucedidos em termos econômicos. O capital mais importante da nossa empresa 
são as pessoas que trabalham para a Daimler e a paixão com que o fazem. Por isso, investimos no 
desenvolvimento pessoal de nossos colaboradores. Lidar de modo sustentável com o meio am-
biente é importante para nós, por isso, nós protegemos o meio ambiente e gerimos nossos recursos 
com responsabilidade. Nossa meta é conciliar a lucratividade, as pessoas e o meio ambiente.

Agimos com responsabilidade e respeitamos as regras
Na Daimler, nós nos responsabilizamos por nossas ações e decisões e cumprimos as regras. Isso
significa que cumprimos leis, regras internas e externas, acordos com representantes dos 
trabalhadores, compromissos voluntários e este Código de Integridade. Nós tomamos decisões 
conscientes. Incentivamos nossos colaboradores a comportar-se desta maneira.

Falamos abertamente de qualquer tema e defendemos a 
transparência
Os fundamentos de nossas ações, a nível interno e externo, são a honestidade, a abertura e a 
transparência. Com isso, estabelecemos confiança. Nós aprendemos com o passado e somos 
capazes de enfrentar novos desafios. Encorajamos cada um de nós a dar sua opinião quando algo 
não está correto ou não parece ser correto (speak-up culture (cultura de falar abertamente)). Para 
isso, criamos um ambiente que permite chamar as coisas pelo nome sem temer consequências 
negativas. Opiniões diferentes são apreciadas e o questionamento do status quo é bem-vindo.

Justiça e respeito constituem a base de nossa colaboração
Na Daimler, interagimos uns com os outros com honestidade e respeito. Espírito de equipe, confian-
ça mútua e uma relação respeitosa são questões importantes para nós. Isso se aplica não somente 
na interação com nossos colaboradores, mas também com nossos clientes e parceiros de negócios.

Vivemos a diversidade
Na Daimler, a diversidade não passa somente por cumprir as disposições legais aplicáveis. A 
 diversidade dos colaboradores da Daimler é um ponto forte da nossa empresa e um fator-chave 
para nosso sucesso. As diferentes competências, perspectivas e experiências constituem a base
da inovação e ajudam-nos a entender as necessidades de nossos clientes em todo o mundo. 
Respeito, tolerância e espírito de equipe distinguem nossa cultura corporativa.

Queremos conciliar 
lucratividade, pessoas 

e meio ambiente.

Nós cumprimos as leis e 
as regras existentes e assumimos 

responsabilidades.

Honestidade, abertura e 
 transparência são o fundamento 

de nossas ações.

Nossa colaboração é 
baseada em confiança, 

justiça e respeito.

A diversidade de 
nossos  colaboradores é um de 

nossos pontos fortes.
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A gestão consciente da 
 diversidade e da individualidade 

faz parte de nossa 
estratégia corporativa.

Não toleramos qualquer tipo de 
discriminação – nossa meta é 
a igualdade de oportunidades.

Nós criamos uma cultura 
de tolerância – o bullying não é 

admitido na nossa empresa.

Princípios 
de colaboração 
Diversidade e igualdade de oportunidades 
Na Daimler, apreciamos a diversidade de nossos colaboradores. Por isso, diversidade e inclusão
são partes integrantes da nossa estratégia corporativa, a qual molda a gestão consciente da 
diversidade e da individualidade. Esta é uma condição essencial para nosso sucesso econô-
mico enquanto empresa global.

De acordo com nossos princípios corporativos, interagimos uns com os outros com espírito 
de abertura e com uma atitude marcada pelo respeito mútuo, pela tolerância e pela justiça. Nossa
meta é a igualdade de oportunidades para todos. Não toleramos nenhum tipo de discriminação,
especialmente com relação a:
– gênero, etnia, origem e nacionalidade
– religião e visão do mundo
– engajamento político, social ou sindical
– identidade de gênero e orientação sexual
– limitações físicas e/ou mentais
– idade.

Na Daimler, respeitamos os direitos individuais dos nossos colaboradores. Fomentamos uma 
cultura de tolerância permitindo que cada um possa se desenvolver a nível individual e, assim, 
possamos aproveitar todo o nosso potencial no local de trabalho. Qualquer tipo de discriminação,
assédio ou bullying contraria nossos valores e não é admitido na Daimler. É tarefa de todos nós 
criar um ambiente de trabalho justo, tolerante, respeitoso e com companheirismo.

Como trabalhamos: 
nossos princípios 
 comportamentais

03
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Presença em público
O tratamento responsável de informações empresariais é responsabilidade de todos. É por 
isso que a Daimler segue uma política que pretende garantir uma representação coordenada e 
consistente da empresa (One Voice Policy).

Como consequência, publicações externas em qualquer mídia (online, impressa, TV, rádio 
e mídias sociais), bem como no âmbito de discursos, palestras, entrevistas e mesas-redondas 
devem ser coordenadas com o setor de Comunicação Corporativa.

Aplica-se o direito de livre expressão às declarações dos nossos colaboradores. Quando ex-
pressamos opiniões em público, em eventos, fóruns online públicos ou redes de mídias sociais, 
em que somos reconhecidos como colaboradores da Daimler, prestamos atenção para que 
nossas opiniões pessoais sejam identificadas como tal.

Segurança e saúde
A saúde, a segurança e o bem-estar dos nossos colaboradores têm uma grande prioridade na 
Daimler. Nós criamos um ambiente de trabalho que permite a cada um de nós dar o seu máximo 
mantendo sempre sua saúde física e mental.

Elevadas normas de segurança técnica e operacional constituem a base de nosso trabalho. 
Nossa meta é evitar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Para isso, confiamos na 
contribuição de nossos colaboradores.

Na Daimler, cumprimos as disposições com relação à segurança no trabalho e usamos os 
equipamentos de proteção individuais obrigatórios. Nos responsabilizamos individualmente 
pela existência de condições de trabalho seguras e comunicamos riscos potenciais para a 
segurança e a saúde. Não trabalhamos sob a influência de álcool ou drogas, uma vez que isso 
pode colocar em risco nossa própria segurança ou a segurança e a integridade física de 
 outras pessoas.

Em cada país, a Daimler oferece programas específicos focados na promoção da saúde e na 
prevenção, apostando na participação ativa dos colaboradores nas áreas a seguir, entre outras:
– medicina e segurança ocupacional
– promoção da saúde no trabalho
– ergonomia
– reintegração 
– aconselhamento social.

Nós coordenamos 
publicações externas com o 

setor de Comunicação.

No caso de declarações públicas, 
devemos explicitar 

claramente quando se trate de 
opiniões pessoais.

Condições de trabalho seguras 
têm uma grande 

prioridade na nossa empresa.

Queremos evitar acidentes de 
trabalho e doenças ocupacionais.

Todos nós somos responsáveis 
pela proteção da nossa 

saúde no local de trabalho.

A Daimler oferece programas de 
prevenção dedicados à sua 

saúde de seus colaboradores.

Segurança e saúde
Saúde, segurança e bem-estar
de nossos colaboradores são uma
grande prioridade na Daimler.

COMO TRABALHAMOS: NOSSOS PRINCÍPIOS COMPORTAMENTAIS
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A Daimler cria condições que 
apoiam o equilíbrio entre vida 

profissional e pessoal.

Ponderamos cuidadosamente 
os interesses pessoais 

e os  interesses da empresa.

Caso existam conflitos 
de  interesses, eles devem 

ser  declarados.

Cooperamos construtivamente 
com os representantes dos 

 trabalhadores.

Equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal
Nossa cultura de trabalho se baseia em confiança e respeito. A Daimler cria as condições 
básicas para apoiar os colaboradores em situações de sua vida privada, ajudando-os a darem 
o seu melhor e a se manterem eficientes. Com isso, permitimos que todos os colaboradores 
contribuam com o melhor de si para nosso sucesso. Para isso, oferecemos, em cada país e com
base nos respectivos contratos de trabalho, soluções e programas variados para conciliar a 
 vida profissional e a vida privada.

Conflitos de interesses
A Daimler respeita os interesses pessoais e a vida privada dos seus colaboradores. 
 Interesses pessoais ou financeiros próprios não devem exercer influência sobre decisões 
de negócios.

Por essa razão, evitamos situações em que interesses pessoais ou financeiros próprios possam 
se chocar com os interesses da nossa empresa ou de nossos parceiros de negócios. Caso 
exista esse tipo de conflito de interesses, nós os declaramos e buscamos, junto com a respectiva
chefia, uma solução que não comprometa os interesses da nossa empresa.

Conflitos de interesses podem ocorrer, por exemplo, se os colaboradores:
– aceitarem, oferecerem ou concederem presentes e convites
– forem membros de órgãos de uma outra empresa
– exercerem uma atividade conexa ou
– tiverem participações em empresas concorrentes.

Cooperação com representantes dos trabalhadores 
Nós assumimos nossa responsabilidade social. Desenvolvemos um trabalho permeado 
 pelo respeito e pela confiança com todos os colaboradores, representantes dos trabalhadores 
e sindicatos. Neste aspecto, visamos um equilíbrio justo entre os interesses econômicos da 
empresa e os interesses dos colaboradores. Mesmo em questões de litígio, a nossa meta é criar
e cultivar juntos uma base sólida para uma cooperação construtiva.

Equilíbrio entre vida 
profissional e vida pessoal
A Daimler cria condições 
que apoiam o equilíbrio
da vida profissional e pessoal.
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Gestão de recursos 
Gerimos os recursos de forma prudente e sustentável. Nossa gestão de recursos é embasada 
por nossa responsabilidade social e ecológica, pelo respeito e pelos compromissos com nossos 
acionistas e, também, porque é de nosso próprio interesse trabalhar em uma empresa 
economicamente sustentável.

Como princípio, usamos a propriedade material e intelectual, ativos e outros recursos da empresa 
para fins profissionais. As exceções se aplicam quando regulamentos da empresa autorizam o 
uso privado de recursos da empresa. O desperdício de recursos consome os ativos da empresa, 
podendo causar, além do mais, danos reputacionais. Por esse motivo, prestamos atenção para 
o uso responsável e economicamente sustentável dos recursos, quer a nível pessoal, quer a nível 
do nosso ambiente de trabalho.

Gerimos informações com responsabilidade, uma vez que elas são um dos nossos ativos mais 
importantes. Isso explica por que a proteção e a segurança de informações se revestem de 
enorme importância para a Daimler. Quer seja em nossas relações com parceiros de negócios, 
quer seja em situações privadas, prestamos atenção em não revelar informações sobre a 
Daimler que permitam a terceiros obter conhecimentos ilícitos sobre a empresa. Aplicando e 
usando a regulamentação relacionada à segurança da informação, nos responsabilizamos 
pelas informações com que lidamos.

Segredos industriais como, por exemplo, invenções, novos produtos ou design de veículos, 
garantem nossa posição de vantagem em relação a nossos concorrentes. Por isso, protegemos 
essas informações de modo especial. Cumprimos as leis e os regulamentos internos destina-
dos à segurança de segredos industriais e respeitamos os segredos industriais das empresas 
concorrentes, dos parceiros de negócios e dos clientes.

Gerimos os recursos de forma 
prudente e sustentável.

Usamos os recursos 
da empresa somente para 

fins profissionais.

Protegemos informações porque 
elas são um ativo precioso.

Protegemos, em especial, 
os segredos industriais.

 Cumprimento das leis
Segurança do produto e cumprimento de normas técnicas
Na Daimler, damos uma grande prioridade à qualidade dos nossos produtos. No que toca à 
 segurança automotiva, a história da nossa empresa é marcada pela definição recorrente de novos 
padrões para o segmento. Também hoje, continuamos comprometidos, em todos os níveis da 
nossa empresa, em moldar a mobilidade do futuro com a maior segurança possível. 

O desenvolvimento tecnológico dos nossos produtos tem como meta a redução das emissões 
de poluentes para melhorar permanentemente a qualidade do ar. Além disso, pretendemos 
 diminuir continuamente a emissão de gases de efeito estufa, de modo a contribuirmos para a 
proteção do meio ambiente.

Em todo o ciclo de vida do produto, asseguramos a conformidade regulamentar e com a legisla-
ção aplicável dos nossos processos e produtos. Nisso, atentamos ao caráter e à finalidade das 
leis e dos regulamentos relevantes. No caso de dúvidas quanto ao enquadramento legal, nossos 
colaboradores se orientam por nossos princípios corporativos, assim como por estruturas e 
processos bem estabelecidos e comunicados.

Os colaboradores da nossa empresa desempenham um papel central: da primeira ideia ao 
descarte dos nossos produtos, nós contribuímos, enquanto especialistas, para integrar em nossa 
atividade as exigências legais e internas, bem como as expectativas dos nossos clientes e da 
sociedade, ajudando também a reforçar a confiança destes últimos em nossos produtos.

Conhecemos as normas aplicáveis a nosso setor de atividade e asseguramos que nossos 
conhecimentos estejam sempre atualizados. Nos preocupamos com as eventuais consequências 
de nossas ações em todas as fases do ciclo de vida dos nossos produtos. Abordamos com 
transparência os riscos potenciais em nosso ambiente de trabalho (speak-up culture (cultura 
de falar abertamente)).

Disposições fiscais e aduaneiras
Na Daimler, respeitamos as disposições do direito fiscal e aduaneiro que incluem, entre outros, 
os regulamentos relacionados ao imposto sobre sociedades, ao imposto sobre a renda e ao 
imposto sobre valor agregado, assim como às tarifas aduaneiras e impostos sobre consumo 
devidos em caso de importação de mercadorias.

A declaração correta e pontual dos impostos e tarifas aduaneiras devidas é algo elementar para 
a Daimler. Em termos gerais, não recorremos a modelos de planejamento tributário agressivos 
ou ilegais. Uma política fiscal agressiva não corresponde a nossos objetivos em relação a uma 
política empresarial sustentável.

Moldamos a mobilidade do futuro 
com a maior segurança possível.

Assim, aplicamos os desenvolvi-
mentos tecnológicos para reduzir 

as emissões de poluentes 
e de gases de efeito estufa.

Asseguramos a conformidade 
dos nossos produtos com 

os  regulamentos aplicáveis.

Reforçamos a confiança 
em nossos produtos enquanto 

especialistas.

Nós nos preocupamos com 
as eventuais consequências 

das nossas ações, 
em tudo o que fazemos.

Cumprimos as disposições 
fiscais e aduaneiras aplicáveis.

Recusamos modelos 
de planejamento 

tributário  agressivos.
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Uma concorrência 
saudável é fundamental para  

nossa economia.

Nós estamos comprometidos 
com a proteção de 

uma  concorrência justa.

Todos os colaboradores  
conhecem os regulamentos 

 relevantes para sua unidade. 

Nós atendemos todas as  
normas do direito do 

comércio  internacional.

Operamos com especial cuidado 
em relação a embargos.

Respeitamos sanções e apoiamos 
a luta contra a lavagem de dinheiro 

e o financiamento do terrorismo.

Moldamos nossos processos 
 comerciais de modo a impedir 

crimes financeiros.

Nossas patentes são um dos 
 nossos recursos mais importantes e 

devem ser protegidas.

Legislação antitruste
Uma concorrência saudável e livre é um dos pilares do nosso sistema social e econômico, 
gerando crescimento e postos de trabalho e assegurando que todos nós, enquanto consumido-
res, tenhamos acesso a produtos modernos com preços baixos.

A Daimler também se beneficia com uma concorrência saudável, uma vez que as leis contra 
acordos ilícitos e combinação de preços também protegem nossa empresa. Empenhamo nos 
para que exista nos mercados uma concorrência justa e cumprimos as leis aplicáveis sobre os 
cartéis e de proteção da concorrência.

Os riscos em matéria de direito da concorrência ocorrem em âmbitos de aplicação muito diversos 
como, por exemplo:
– na troca de informações e no benchmarking com concorrentes
– no âmbito de participações acionárias e cooperações
– no contexto de serviços de Atendimento ao Cliente e Vendas
– na legitimidade dos incentivos de venda
– no âmbito de associações de classe.

Cada um de nós tem um papel importante no cumprimento das leis e dos regulamentos internos. 
Condição essencial para isso é que cada colaborador saiba quais regulamentos são relevantes 
para sua unidade.

Direito do comércio internacional
O cumprimento rigoroso das normas do direito do comércio internacional é um aspecto elementar 
para empresas globais como a Daimler. Como regra geral, as normas do direito do comércio 
internacional devem ser consideradas ao exportar mercadorias, bens e serviços imateriais. 
Restrições específicas existem em relação a bens militares e produtos civis que também 
possam ser usados para fins militares.

Além disso, determinadas mercadorias e determinados países estão sujeitos a restrições espe-
ciais, como, por exemplo, embargos de armas ou bens de luxo. Cada colaborador cumpre 
com rigor as normas do direito do comércio internacional no âmbito de sua responsabilidade.

Sanções econômicas e prevenção de lavagem de dinheiro
Enquanto empresa ativa globalmente, nós respeitamos sanções econômicas nacionais e 
internacionais e apoiamos a comunidade internacional na luta contra a lavagem de dinheiro 
e o financiamento do terrorismo. A Daimler cumpre todas as exigências a esse respeito.

Os colaboradores das unidades competentes envolvidas se mantêm sempre atualizados em rela-
ção às listas de sanções atuais. Os colaboradores responsáveis pelos processos comerciais 
devem tomar todas as medidas necessárias para moldar os mesmos de modo a impedir qualquer 
tipo de crimes financeiros.

Proteção da propriedade intelectual
A Daimler possui inúmeras patentes, bem como outros direitos de propriedade industrial, tais 
como marcas e desenhos industriais, por exemplo. Esses elementos são uns dos recursos mais 
importantes da nossa empresa, garantindo que podemos responder à concorrência e agir com 
eficácia no mercado. Por isso, nós cuidamos para que eles não sejam usados indevidamente 
por terceiros. Do mesmo modo, também devemos evitar o uso não autorizado de propriedade 
intelectual de terceiros.

Segurança do produto e 
cumprimento de normas técnicas
Na Daimler, damos uma 
grande prioridade à qualidade 
de nossos produtos. 
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Legislação de informação privilegiada e publicação 
de fatos relevantes
É proibido usar indevidamente informações privilegiadas. Nossa empresa defende um comércio 
de valores mobiliários justo. Tomamos as medidas necessárias e adequadas para evitar o 
uso indevido de informações privilegiadas na nossa empresa.

Enquanto empresa cotada em bolsa de valores, a Daimler está obrigada por lei a divulgar 
imediatamente informações importantes relacionadas à Daimler através de uma publicação de 
fatos relevantes. Enquanto a divulgação não for concluída, a informação não deve ser com-
partilhada sem autorização nem ser usada para operações com títulos mobiliários.

Exemplos de possíveis informações privilegiadas são casos inesperados de:
– resultados financeiros
– alterações dos prognósticos de resultados ou da carteira de encomendas
– mudanças nos dividendos
– fusões, cooperações ou aquisições planejadas
– inovações técnicas significativas
– alterações importantes na organização da gestão ou
– alterações em relações de negócios importantes.

Todos os colaboradores contribuem para divulgar imediatamente informações privilegiadas e 
segundo as modalidades previstas na lei. Até o momento de sua publicação, essas informações 
devem estar acessíveis somente para pessoas que necessitam delas para cumprir suas tarefas. 
Quem possui informações privilegiadas não deve negociar, pessoalmente ou através de terceiros, 
com valores mobiliários que possam ser afetados por essas informações confidenciais.

Prevenção da corrupção
Na Daimler, não fazemos negócios a qualquer preço. Não subornamos nem nos deixamos 
subornar. Convencemos nossos parceiros de negócios e clientes com nossos produtos e serviços 
e não através de uma influência inadequada. Assim, também não nos deixamos influenciar 
inadequadamente, decidindo, em vez disso, com base em motivos objetivos e transparentes.

A Daimler não tolera nenhum comportamento corrupto por parte de seus colaboradores, 
parceiros de negócios e clientes. Decisões tomadas com base na corrupção distorcem a con-
corrência, prejudicam nossa empresa e o bem comum. Para prevenir eventuais danos para a 
Daimler, evitamos inclusive a mera aparência de uma influência inadequada.

No relacionamento com funcionários de entidades e empresas públicas, assim como com 
agentes públicos e políticos, agimos de acordo com nossos princípios corporativos. Evitamos 
inclusive a mera aparência de uma influência inadequada, concretizada, por exemplo, através 
de pagamentos, gratificações ou outras vantagens. Nós seguimos esse princípio, mesmo que 
para alguns procedimentos oficiais seja esperado este tipo de prestação ou estes sejam supos-
tamente comuns.

Os treinamentos e controles regulares garantem que comportamentos corruptos sejam evitados, 
descobertos e punidos.

Defendemos um comércio de valores 
mobiliários justo e prevenimos o uso 

indevido de informações privilegiadas.

As informações que podem influenciar 
consideravelmente a cotação de 

ações são imediatamente divulgadas 
como publicações de fatos relevantes.

Não usamos informações 
 confidenciais para obter vantagens 

no comércio de ações.

Não subornamos nem nos 
deixamos subornar.

Não damos nenhuma chance 
para a corrupção, pois ela 

prejudica nossa empresa, a concor-
rência e o bem comum.

Em nossa relação com entidades 
 públicas, nós evitamos 

inclusive a mera aparência de 
uma influência inadequada.

Proteção da 
propriedade intelectual
Nossas patentes são um dos 
nossos recursos mais importantes 
e devem ser protegidas.
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Presentes e convites 
de valor apropriado são 

comuns e aceitáveis.

Recusamos gratificações 
 inapropriadas de 

parceiros de negócios.

Os convites devem ter 
um motivo comercial e ser 

adequados à ocasião.

No caso de gratificações 
 provenientes de terceiros, nos 

orientamos por valores definidos.

Documentamos a aceitação de 
gratificações com valor superior 

aos valores de referência.

As gratificações destinadas 
a parceiros de negócios e 

 clientes devem ser adequadas.

 Interação com 
parceiros de negócios 
Presentes e convites
No âmbito das relações com parceiros de negócios e clientes, presentes e convites (“gratificações”) 
de valor apropriado são comuns e aceitáveis. Para prevenir danos reputacionais e danos 
patrimoniais causados à Daimler, nossas decisões se baseiam em motivos objetivos e transpa-
rentes, não sendo influenciadas por gratificações inapropriadas.

Enquanto colaboradores, não devemos sugerir, solicitar nem exigir, para nós ou para outros, 
presentes, convites, serviços pessoais ou favores a parceiros de negócios. Recusamos gratifi-
cações que possam causar inclusive a mera aparência de exercer influência inadequada. Também 
atentamos para a adequação de reduções e descontos.

Podemos aceitar presentes publicitários e ocasionais com um valor adequado e oferecidos de 
modo voluntário. Aceitamos um convite de parceiros de negócios para refeições ou eventos 
somente se esse convite for feito de modo voluntário, se não se repetir frequentemente, e se o 
convite for adequado à ocasião.

Em relação ao limite que podemos considerar adequado, no caso de presentes de terceiros, 
nos orientamos por um valor de 50 euros e, no caso de convites, por um valor de 100 euros. 
Em caso de dúvidas relativas à proporcionalidade de presentes ou convites, consultamos nosso 
supervisor imediato.

Caso recebamos gratificações com valor superior a nossos valores de referência, declaramos 
e documentamos o recebimento. De qualquer forma, deve ser observado o dever de comunicar 
oriundo de disposições legais como, por exemplo, a legislação fiscal.

Também no caso de presentes e convites para nossos parceiros de negócios e clientes, 
respeitamos o princípio de que é necessário evitar inclusive a mera aparência de uma influência 
inadequada. As gratificações são admissíveis somente em valores adequados e no âmbito das 
atividades comerciais habituais. No caso de presentes e convites para funcionários de entidades 
e empresas públicas, assim como para agentes públicos e políticos, somos especialmente 
cautelosos e analisamos a adequação da gratificação de modo particularmente crítico.

Presentes e convites
No âmbito das relações com 
 parceiros de negócios e clientes, 
presentes e convites de valor apro-
priado são comuns e aceitáveis.
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Seleção de parceiros de negócios 
A Daimler assume que o nosso Código de Integridade e a legislação aplicável são respeitados 
e cumpridos não somente por nossos colaboradores, mas também pelos colaboradores dos 
nossos parceiros de negócios, como, por exemplo, fornecedores e revendedores.

Antes de fechar contrato com futuros parceiros de negócios, nós conduzimos uma verificação 
de integridade com base no risco. Os colaboradores responsáveis por selecionar os parceiros 
de negócios são obrigados a analisá-los em um processo de seleção transparente, respeitando 
a legislação aplicável. Isso nos permite assegurar que o parceiro de negócios potencial cumpre 
este Código de Integridade.

Mesmo após a assinatura do contrato, esperamos que nossos parceiros de negócios respeitem 
estas regras. Eles se comprometem a orientar sua atividade por nossa escala de valores e a 
refletir sobre os mesmos.

Nossos parceiros de negócios devem tomar medidas para dar a conhecer o Código de Integridade 
a seus colaboradores e a comunicar os respectivos deveres. Adicionalmente, nossos parceiros 
de negócios são obrigados a compartilhar estes princípios fundamentais também com seus 
próprios fornecedores, bem como promover o seu cumprimento.

No caso de potenciais infrações de parceiros de negócios contra as regras deste Código de 
 Integridade, os colaboradores responsáveis devem empreender todos os esforços para esclarecer 
a situação, junto com o parceiro de negócios.

Atividades conexas e mandatos em outras empresas 
Atividades conexas dos nossos colaboradores devem ser comunicadas à chefia responsável 
antes de o respectivo colaborador ser contratado. Desse modo, a chefia verifica se pode existir 
um conflito de interesses. Caso exista um conflito de interesses, é possível proibir o desempenho 
da atividade conexa, se estiverem em jogo interesses legítimos da empresa.

Também a aceitação de um mandato na Direção, no Conselho Administrativo, no Conselho 
Consultivo ou em outro órgão de outra empresa poderá originar conflitos de interesses. Por essa 
razão, os colaboradores podem aceitar esse tipo de atividade somente após autorização.

A Daimler espera uma conduta 
 íntegra por parte de 

seus  parceiros de negócios.

Nós submetemos potenciais 
 parceiros de negócios a 

uma  verificação de integridade 
com base no risco.

Nossos parceiros de negócios 
são obrigados a cumprir 

nosso Código de Integridade.

Nossos parceiros de negócios são 
incentivados a garantir que seus 

fornecedores também respeitam 
nosso Código de Integridade.

Aceitamos atividades 
conexas  somente se não houver 

conflitos de interesses.

A aceitação de mandatos 
em outras empresas 

exige uma aprovação.

Participações acionárias 
Enquanto colaboradores, nós somente podemos adquirir e conservar cotas e participações 
acionárias em empresas parceiras de negócios ou concorrentes se for em pequena dimensão 
e se estiver excluída a possibilidade de um conflito de interesses ou a sua mera aparência. 
Também não é permitido fugir a este regulamento encarregando terceiros da conservação das 
participações por incumbência do colaborador.

Antes mesmo de ser colaborador da nossa empresa, é obrigatório comunicar à chefia 
responsável a posse de cotas em empresas parceiras de negócios ou concorrentes, caso seja 
ultrapassada uma dimensão mínima. Essa norma também se aplica a cotas obtidas pelo cola-
borador através de herança. 

Possuir cotas em empresas 
 parceiras de negócios ou 

 concorrentes não deve originar 
 conflitos de interesses.

É obrigatório comunicar a posse 
de cotas em empresas parceiras 

de negócios ou concorrentes.
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Nós respeitamos os direitos 
 humanos e os padrões trabalhistas 

mínimos da Organização 
 Internacional do Trabalho (OIT).

Atribuímos especial relevância 
à proteção de direitos 

trabalhistas fundamentais.

Também prestamos atenção para 
o cumprimento dos direitos 

 humanos por parte dos nossos 
parceiros de negócios.

Nossa meta é conseguir um 
 equilíbrio ecológico e energético 

exemplar em todo o mundo.

Nossa ambição é desenvolver 
produtos especialmente 

 ecológicos e eficientes 
 energeticamente ao longo de 

 toda a cadeia de valor.

 Sustentabilidade 
e  responsabilidade social
Respeito pelos direitos humanos  
A Daimler respeita os direitos humanos reconhecidos internacionalmente e orienta sua ação 
pelos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos. Damos particular 
importância aos direitos expressos na Carta Internacional dos Direitos Humanos e aos padrões 
trabalhistas mínimos da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A Daimler recusa qualquer tipo de discriminação na contratação e no emprego, recusando 
também a escravidão, o trabalho infantil, as ameaças a pessoas que defendem os direitos 
humanos e quaisquer outras infrações dos direitos humanos. Além disso, a Daimler atribui 
especial relevância à proteção de direitos trabalhistas fundamentais.

Atuamos de forma que não só nós, mas também nossos parceiros de negócios, sobretudo 
fornecedores e seus subfornecedores, sigam estes princípios. Tomamos medidas adequadas 
a respeito e nos responsabilizamos pelo rigor devido em termos de direitos humanos, de acordo 
com os Princípios Orientadores da ONU.

Meio Ambiente 
Nós damos nosso melhor não só no que tange a fabricação de nossos produtos, mas também 
em nossos esforços para proteger o meio ambiente. Em todo o mundo, nossa meta é conseguir 
um equilíbrio ecológico e energético exemplar, enquanto respondemos às exigências cres-
centes dos consumidores e aos desafios ambientais atuais e futuros.

Nossa meta é desenvolver produtos que preservam particularmente o ambiente e com 
eficiência energética no seu respectivo segmento de mercado. As medidas para uma concepção 
eficiente do ponto de vista ambiental e energético englobam toda a gama do produto da Daimler 
e levam em conta todo o ciclo de vida do produto, desde o design até o descarte ou a reciclagem, 
passando pela produção.

Nós estruturamos todas as fases da produção com o objetivo de otimizá-las ao máximo em 
termos ambientais e energéticos, para reduzir ao mínimo o impacto ambiental e o nosso consumo 
energético. Temos uma atitude de transparência na comunicação interna e externa do nosso 
impacto ambiental. 

Meio Ambiente
Nos esforçamos para atingir um 
equilíbrio ambiental e energético 
exemplar, em nível mundial.
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Representação de interesses políticos
Enquanto empresa ativa em todo o mundo, nós fazemos parte de um contexto político e social 
global e nos engajamos, como parceiro de negócios confiável e fidedigno, nos processos de 
formação de opinião pública e política. Com uma atitude confiável baseada em fatos, dialogamos 
com governos, associações e organizações, assim como com grupos de interesse sociais, 
integrando suas sugestões em nossas atividades. Neste processo, levamos sempre em consi-
deração o interesse da sociedade em uma atitude transparente e aberta.

Doações e patrocínios
Para nós, o sucesso empresarial é inseparável da responsabilidade social. Com o programa 
Daimler WeCare, contribuímos para promover o desenvolvimento social em todo o mundo e 
gerar benefícios visíveis. Nossa abordagem é a seguinte: “Com nossos colaboradores – por 
nossas comunidades – em todo o mundo”.

Nas comunidades em que estamos presentes, a Daimler apoia as mais diversas iniciativas 
para reforçar o desenvolvimento social e promover a igualdade de oportunidades. Assim forta-
lecemos as comunidades, promovemos temas sociais, a educação, a ciência, a arte, a cultura 
e o esporte, bem como a segurança rodoviária e a proteção ambiental. Nesse processo, nós 
apoiamos também a participação voluntária dos nossos colaboradores.

As doações se destinam exclusivamente a entidades sem fins lucrativos reconhecidas. Nossas 
doações não têm como objetivo interesses econômicos próprios, por isso, não exigimos nem 
esperamos contrapartidas. Em contraste, utilizamos o nosso patrocínio para marcar positivamente 
a reputação e a imagem públicas de nossa empresa através da publicidade.

Cumprimos a legislação aplicável e os regulamentos internos com relação a doações e medidas 
de patrocínio e de caridade. As doações e outras gratificações, patrocínios e benefícios em 
dinheiro atribuídas pela Daimler a organizações políticas, como, por exemplo, instituições 
ligadas a partidos ou governos, exigem uma autorização especial. Nesse âmbito, as doações 
a partidos políticos estão sujeitas a uma decisão da Direção da Daimler AG. Igualmente, contri-
buições no âmbito político também estão sujeitas a um processo de autorização especial.

Trabalho voluntário  
O trabalho voluntário mantém a sociedade unida. Enquanto empresa que leva a sério o bem 
comum, nós enaltecemos e apoiamos o envolvimento voluntário dos nossos colaboradores. 
Nisso, é indiferente se as atividades de voluntariado se dedicam a causas políticas, democráticas, 
sociais ou caritativas. 

Nós dialogamos com governos 
e organizações em 

um ambiente de confiança.

Para nós, o sucesso empresarial 
é inseparável da 

responsabilidade social.

A Daimler reforça o 
 desenvolvimento social 
e promove a igualdade 

de oportunidades. 

Não esperamos contrapartidas 
de nossas doações.

Doações e patrocínios 
a  organizações políticas 

 necessitam de 
autorização  expressa.

Nós apoiamos o envolvimento 
 voluntário de 

nossos  colaboradores.Doações e patrocínio
Para nós, o sucesso 
empresarial é inseparável da 
 responsabilidade social.
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A digitalização gera 
novas  chances que nós queremos 
 aproveitar com responsabilidade.

Usamos dados pessoais apenas 
na extensão permitida 

por lei e pelo próprio indivíduo.

Nossos colaboradores, 
parceiros de negócios e clientes 

devem  poder confiar que 
os dados que compartilham 

conosco estão seguros.

Nós protegemos os dados dos 
nossos colaboradores, parceiros 

de negócios e clientes contra 
o acesso por parte de terceiros.

 Digitalização
Tratamento de dados 
Com a digitalização, nascem novos processos de trabalho, novas áreas de negócios e novos 
conceitos de mobilidade. Os dados permitem criar serviços inovadores que oferecem um valor 
agregado para nossos clientes e colaboradores. Os princípios da nossa responsabilidade de 
dados descrevem como queremos usar futuras oportunidades e colocar as demandas de nossos 
clientes e colaboradores no centro da nossa atividade:
– potencial de negócio
– valor agregado para o cliente e colaboradores 
– qualidade dos dados
– transparência
– direito de escolha
– segurança de dados e
– ética dos dados.

Nós ganhamos a confiança dos nossos colaboradores, parceiros de negócios e clientes respei-
tando a privacidade como direito pessoal. Consequentemente, tratamos e usamos os dados 
pessoais apenas na extensão permitida pela lei e pelos regulamentos aplicáveis, por nossos 
próprios princípios de responsabilidade de dados e pelo próprio indivíduo.

Esses princípios ultrapassam a proteção de dados e descrevem o tratamento responsável e 
lícito de dados no geral, mesmo quando não são dados pessoais. Queremos considerar a pro-
teção de dados desde o início, procedendo à análise, ao armazenamento, ao compartilhamento 
e ao uso responsável e inteligente dos dados. Neste aspecto, nossos colaboradores, parceiros 
de negócios e clientes têm o direito de obter transparência adequada em relação ao tratamento 
e à opção pelo tipo de uso aplicado a seus dados. 

Quem compartilha seus dados conosco deve poder confiar que eles ficarão seguros conosco. 
Todos os colaboradores são responsáveis por proteger dados pessoais contra o acesso indevido 
por parte de terceiros e por tomar as medidas de segurança necessárias para evitar o uso 
não autorizado. 

Tratamento de dados
A digitalização gera 
novas  chances que nós 
queremos aproveitar com 
 responsabilidade.
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As redes sociais influenciam cada 
vez mais o discurso público.

Não toleramos publicações em 
mídias sociais que incitam o ódio, 

ofendem ou discriminam.

Recorrendo à inteligência 
 artificial, procuramos automatizar 

competências inteligentes.

Mídias sociais  
As redes sociais como o Facebook, o LinkedIn, o Instagram ou o Twitter desempenham um pa-
pel cada vez mais importante no discurso público. Nós também usamos as redes sociais e ca-
nais de mídia social próprios para nos comunicarmos com nossos colaboradores, parceiros de 
negócios, clientes e o público em geral.

Somos uma empresa cosmopolita e global. Conforme descrito em nossos princípios corporativos, 
a tolerância e o respeito são valores fundamentais para nós. Isso também se aplica na proteção 
da privacidade dos nossos colaboradores. Não toleramos publicações em mídias sociais que 
incitam o ódio, ofendem ou discriminam.

Entre outros aspectos, consideramos inaceitáveis publicações que:
– reproduzem conteúdos subversivos,
– violam a dignidade de outros usuários,
– prejudicam a paz na empresa,
– causam danos à nossa imagem e à imagem de nossos colaboradores,
– prejudicam a relação com grupos de interesse importantes.

Inteligência artificial
A inteligência artificial (IA) integra diferentes métodos cuja meta é automatizar competências 
inteligentes. Atualmente, o abrangente termo “IA” é frequentemente usado em sentido restrito, 
aplicando-se somente aos avanços atuais no âmbito da aprendizagem automática. Hoje em dia, 
a IA já está presente em uma parte de nossos produtos e processos e, futuramente, ganhará 
influência em nossos produtos, métodos de trabalho e colaboradores. 

Para nos beneficiarmos de modo sustentável das possibilidades oferecidas pela inteligência 
 artificial, seguimos nossos exigentes princípios de IA, que incluem princípios éticos relacionados 
ao desenvolvimento e ao uso da inteligência artificial. Nisso, apostamos em uma aplicação 
responsável da inteligência artificial, assim como na explicabilidade, na proteção da privacidade, 
na segurança e na confiabilidade.

Inteligência artificial
Nós moldamos e usamos a IA 
com responsabilidade.
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Cumprimento do 
Código de Integridade04

Todos os colaboradores estão obri-
gados a conhecer o conteúdo desta 

diretiva e a se orientar por ela.

Nossos parceiros de 
negócios também devem 

cumprir esta diretiva.

A Daimler espera que seus 
 executivos estejam à altura de 

seu papel exemplar.

Os executivos promovem uma 
 cultura de cooperação respeitosa.

Queremos aprender com 
os erros enquanto indivíduos 

e  enquanto organização.

Nossa cultura de erros gera 
 abertura, justiça e confiança.

Âmbito de aplicação
Este Código de Integridade se aplica a todos os colaboradores. Todos os colaboradores têm 
que se familiarizar, conhecer e alinhar a sua conduta ao conteúdo deste Código de Integridade. 
Caso existam diretivas específicas ou outros regulamentos, eles são vinculativos.

Também esperamos dos nossos parceiros de negócios que eles tomem conhecimento desta 
diretiva e alinhem sua conduta ao seu conteúdo. Quem não compartilha os princípios fundamentais
deste Código de Integridade não poderá ser nosso parceiro de negócios.

Expectativas com respeito a nossos executivos
Uma atuação responsável exige executivos conscientes de sua responsabilidade. Assim, a Daimler
espera que seus executivos, em todos os níveis, tenham uma conduta íntegra à altura de seu 
papel exemplar, servindo, com isso, de orientação para seus colaboradores. Nossos executivos
se empenham em obter excelentes resultados. Nisso, eles cumprem sempre nossos princípios 
corporativos e comportamentais e as disposições desta diretiva. Eles são um exemplo inspirador
para nossa equipe.

Nossos executivos valorizam seus colaboradores e fomentam o sentimento de pertencimento 
de suas equipes. Eles criam uma base de conhecimentos adequada para seus colaboradores e 
os capacitam a assumir responsabilidade. Os executivos explicam aos membros de sua equipe 
os motivos das decisões tomadas, com o objetivo de que estes se comprometam com as metas 
comuns. Eles promovem uma cultura de cooperação respeitosa.

Lidando com erros
Aprender com os erros, enquanto indivíduos e enquanto organização, é parte integrante da 
nossa identidade. Por isso, nós lidamos com os erros de modo transparente e aberto e com-
partilhamos nossas experiências para podermos progredir e inovar.

Porém, a condição para isso é moldar nossa cultura empresarial de modo a reconhecer, 
 analisar e corrigir decisões erradas. Depende de cada um de nós assumir responsabilidade e
criar – ou reivindicar – um ambiente de trabalho que permita aos colaboradores abordarem 
eventuais erros sem medo. Os colaboradores que comunicam erros são tratados com justiça 
e responsabilidade.
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Lidar com infrações às regras 
As violações de leis, diretivas e outros regulamentos podem originar danos econômicos 
significativos, riscos no âmbito penal e administrativo para a Daimler e seus colaboradores, 
bem como danos reputacionais e de imagem, a recusa de licenças e a exclusão de mercados 
nacionais para a nossa empresa. Assim, é imprescindível reconhecer infrações em tempo hábil 
para evitar danos para a Daimler e seus colaboradores e para assegurar uma colaboração 
justa. Se, enquanto colaboradores, observarmos uma infração às regras ou suspeitarmos da 
existência de uma infração, não devemos hesitar em abordar a situação.

O sistema de denúncia de infrações BPO (Business Practices Office) está disponível para todos
os colaboradores, parceiros de negócios e terceiros que queiram relatar infrações às regras 
que resultem em um elevado risco para a empresa e seus colaboradores. Caso os colaboradores 
queiram relatar infrações de baixo risco, eles têm à sua disposição outros pontos de contato.

O BPO acompanha o processamento de indícios até a conclusão do procedimento, assegurando,
nisso, a máxima confidencialidade. Além disso, em nosso canal de denúncias, damos especial 
importância a um tratamento justo – seja dos denunciantes, seja dos colaboradores implicados 
em uma suspeita. Nesse ponto, salvaguardamos sempre o princípio fundamental da proporcio-
nalidade e analisamos as consequências adequadas, necessárias e apropriadas para cada caso.

Se você tiver indícios a respeito de infrações às regras, entre em contato com o BPO através
do e-mail bpo@daimler.com.

Apoio e assistência 
Este Código de Integridade não é capaz de oferecer respostas concretas para todas as per-
guntas e situações. Assim, se você se sentir inseguro e precisar de orientação em seu trabalho
cotidiano, encontrará informações mais detalhadas e contatos úteis no site “Nosso Código 
de Integridade”, na Intranet. 

Caso você tenha dúvidas sobre conduta íntegra ou a respeito desta diretiva, o Infopoint Integrity
terá todo o prazer em lhe aconselhar nesta matéria. Entre em contato com o Infopoint Integrity
no e-mail info.integrity@daimler.com.

Quando observamos infrações 
às regras, não hesitamos 

em  responder a elas da forma 
mais adequada.

Nosso sistema de denúncia de 
 infrações BPO está disponível 
 para todos os colaboradores, 

 parceiros de negócios e terceiros.

Confidencialidade e justiça 
são os princípios fundamentais 

mais importantes do BPO.

Os nossos colaboradores 
podem encontrar informações 

suplementares a respeito 
desta diretiva em nossa Intranet.

Glossário05
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Aspiração de se tornar líder de mercado no seu setor por meio de serviços e produtos excepcionais.

Comportamentos contínuos, interdependentes ou sobrepostos de hostilidade, assédio ou 
discriminação que prejudicam a pessoa afetada.

Sistema de denúncia de infrações da Daimler que está aberto a todos os empregados e parceiros 
de negócios para relatar riscos e violações de alto risco. Riscos elevados incluem crimes como 
corrupção, violações da lei antitruste e lavagem de dinheiro.

Todas as etapas da vida do produto: projeto, produção, descarte e reciclagem.

Um conflito de interesses pode surgir sempre que interesses financeiros pessoais ou individuais 
entrem em conflito com os interesses da Daimler ou de seus parceiros de negócios. Se um conflito 
de interesses não puder ser resolvido, o indivíduo pode precisar ser removido de um determinado 
cargo ou função. Exemplos de aspectos que podem levar a um conflito de interesses: presentes, 
convites, atividades conexas e participações em empresas concorrentes.

A conformidade regulamentar no contexto da segurança de produtos e o cumprimento de regu-
lamentos técnicos significam cumprir requisitos legais nacionais e internacionais e normas e 
padrões técnicos de ciência e tecnologia e diretrizes internas da Daimler que estipulam normas 
técnicas.

O órgão de controle mais importante da Daimler, que tem como função principal supervisionar 
a gestão e a direção da empresa.

Abuso de um cargo ou posição profissional para obter uma vantagem. Uma manifestação típica 
da corrupção é o suborno.

Todas as informações relacionadas direta ou indiretamente a um indivíduo, incluindo, por exemplo, 
nome, endereço e idade.

Como empresa global, é nossa preocupação e obrigação promover o desenvolvimento social 
em todo o mundo. Ao ajudar e promover, criamos um benefício visível.

Danos à reputação pública de uma pessoa ou empresa. Atos prejudiciais à reputação são, por 
exemplo, violações de leis e de regras internas e externas, assim como de contratos estabelecidos. 
Violações antitruste, uso indevido de informações privilegiadas e suborno podem representar 
riscos especialmente altos.

O registro de design protege a aparência de um produto. Qualquer item industrial ou artesanal 
pode ser protegido. Os requisitos consistem em um design que seja novo no momento do registro 
e que seja diferente de projetos anteriores (tenha caráter individual). Se este for o caso, no 
entanto, o Escritório Alemão de Patentes e Marcas (DPMA, na sigla em alemão) não examina a 
conformidade com esses requisitos antes que o design seja registrado, mas por requerimento 
em processo de anulação perante o Escritório Alemão de Patentes e Marcas ou pelos tribunais 
civis em caso de litígio. O registro dá ao proprietário o direito exclusivo de usar o design. O 
período de proteção do design é de no máximo 25 anos a partir da data de registro.

Uso irresponsável e excessivo de recursos (da empresa).

Aplicar categorias (como origem social, gênero, cor da pele, religião, etc.) para criar, explicar e 
justificar tratamentos desiguais sem uma razão objetiva.

Aspiração à excelência

Bullying

Business Practices Office 
(BPO)

Ciclo de vida do produto

Conflito de interesses

Conformidade regulamentar

Conselho Administrativo

Corrupção

Dados pessoais

Daimler WeCare

Dano reputacional

Desenho industrial

Desperdício

Discriminação

Diferenças individuais dentro de um grupo de pessoas, como sexo, idade, origem, orientação 
sexual e outras características.

Ordem do governo que proíbe o comércio com um país específico.

Relação entre uso e consumo de energia, especialmente em termos de impacto ambiental.

Empregar, promover e desenvolver todos os empregados de acordo com suas competências, 
habilidades e desempenho, independentemente de sexo, idade, origem, religião e outras carac-
terísticas pessoais.

A abordagem consciente, inclusiva e apreciadora da diversidade, com o objetivo de incluir e 
tratar todos os empregados de forma igual e justa.

Exercer influência sobre uma pessoa por meio de contribuições, como presentes ou doações 
em dinheiro.

Não existe uma única definição universal de inteligência artificial (IA). Entendemos o seguinte: 
“A inteligência artificial abrange vários métodos com os quais são realizadas tentativas de auto-
matizar as habilidades inteligentes. Nos dias atuais, o abrangente termo “IA” é frequentemente 
usado em sentido restrito, aplicando-se somente aos avanços atuais no âmbito da aprendizagem 
automática, (Machine Learning). “ML” representa um subconjunto dos métodos IA e se baseia 
em processos matemáticos que identificam padrões complexos em conjuntos de dados. “Outra 
subdivisão da aprendizagem automática é o aprendizado estruturado profundo (Deep Learning), 
que permite identificar padrões complexos em grandes volumes de dados através de redes 
neurais (profundas).”

Transferência de fundos gerados ilegalmente para o ciclo econômico legal.

Marcas registradas são características que distinguem os bens e serviços de uma empresa. 
Palavras, imagens, sons, formas tridimensionais, cores ou outros sinais podem ser registrados 
como marcas registradas no DPMA (Escritório Alemão de Patentes e Marcas), desde que 
possam ser representados graficamente. O período de proteção de uma marca alemã dura dez 
anos e pode ser renovado indefinidamente.

O termo “mídia social” abrange plataformas e redes nas quais usuários, empresas e instituições 
públicas e privadas têm a oportunidade de compartilhar conteúdos próprios, como fotos, vídeos, 
experiências ou opiniões, e de comentar ou avaliar conteúdos de terceiros. Algumas das mídias 
sociais mais populares são Facebook, Twitter, Instagram, Wikipédia e YouTube.

Princípios únicos na comunicação externa. A finalidade da One Voice Policy (política de “Uma 
só voz”) é garantir uma comunicação consistente e precisa em todo o Grupo, fundamentada em 
princípios de publicação únicos. Por esse motivo, os colaboradores autorizados a contatar com 
a mídia deverão comunicar exclusivamente informações liberadas pela Unidade de Comunicação. 
As exceções são meios de comunicação de suporte de vendas, como folhetos de produtos ou 
listas de preços, que são responsabilidade dos departamentos de marketing.

Para abordar infrações de baixo risco, os colaboradores podem recorrer a seu superior 
 hierárquico, à Unidade de Recursos Humanos competente, à Segurança Corporativa ou aos 
representantes dos interesses dos trabalhadores.

Diversidade 

Embargo

Equilíbrio ecológico e energético

Igualdade de oportunidades

Inclusão

Influência inadequada

Inteligência artificial

Lavagem de dinheiro

Marca

Mídia social

One Voice Policy

Outros pontos de contato
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Iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para a gestão corporativa responsável. Com 
base em dez princípios universais sobre direitos humanos, padrões de trabalho, meio ambiente,
prevenção da corrupção e metas de desenvolvimento sustentável, o Pacto Global persegue os 
objetivos de uma economia mundial inclusiva e sustentável.

Padrões sociais elaborados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) no âmbito da 
Organização Mundial do Comércio para garantir condições de trabalho dignas e proteção 
aos trabalhadores.

Direito de propriedade intelectual de novos produtos, tecnologias e procedimentos. Uma patente
garante ao seu proprietário o direito exclusivo de decidir se e como terceiros podem usar a 
invenção protegida. O período de proteção de uma patente na Alemanha é de 20 anos.

Os princípios corporativos são diretrizes fundamentais baseadas nos nossos valores corporativos
que descrevem a nossa autoimagem. Eles orientam as ações dos empregados no seu dia a 
dia de trabalho e devem ser compartilhados e vividos por todos os empregados. 

Princípios comportamentais são regras específicas que são vinculativas para todos os empre-
gados. Eles estão de acordo com os valores corporativos, os princípios corporativos e as 
 diretrizes internas e externas obrigatórias.

Os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos estabelecem um quadro
internacional de referência para evitar violações dos direitos humanos no contexto das atividades
econômicas, o que inclui, também, a responsabilidade dos operadores econômicos.

Anúncio público de uma empresa listada. O anúncio inclui informações privilegiadas, ou seja, 
informações relacionadas com a empresa, que podem afetar o preço de mercado dos valores 
mobiliários.

Descreve a aspiração da Daimler com relação ao manuseio de dados. Isto é: “Nós defendemos 
modelos de negócios sustentáveis baseados em dados. Por esse motivo, colocamos as demandas
de nossos clientes e colaboradores no centro da nossa atividade e gerimos os dados com 
responsabilidade.” Sete princípios são observados:  potencial de negócios, valor agregado para 
o cliente, qualidade de dados, transparência, possibilidade de escolha, segurança de dados, 
ética de dados.

Medida internacional coerciva ou penalizadora contra um país. Sanções típicas incluem, por 
exemplo, embargos.

Cultura corporativa em que incertezas e riscos potenciais podem ser comunicados. Isso deve 
encorajar cada indivíduo a expressar suas opiniões e críticas livremente.

Princípios operacionais orientados tanto para o presente quanto para o futuro, com o objetivo 
de conciliar aspectos econômicos, ecológicos e sociais.

Atividade voluntária e gratuita destinada a servir ao bem comum.

Negócios de valores mobiliários em que um investidor usa informações que não são conhecidas 
publicamente, e que poderiam afetar significativamente o preço dos valores mobiliários nego-
ciados, a fim de obter uma vantagem sobre os demais investidores.

Medidas para verificar se os potenciais parceiros de negócios estão em conformidade com os 
valores da Daimler e se, por exemplo, não utilizam métodos ilegais e inapropriados.

Pacto Global

Padrões trabalhistas mínimos  
da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT)

Patente

Princípios corporativos 
e comportamentais

Princípios Orientadores 
da ONU sobre Empresas 

e Direitos Humanos

Publicação de fato relevante

Responsabilidade de dados

Sanção

Speak-up culture 
(cultura de falar abertamente)

Sustentabilidade

Trabalho voluntário

Uso indevido 
de informações  privilegiadas

Verificação de integridade

A Daimler AG é uma das empresas automotivas mais bem-sucedidas 
do mundo. Com as unidades de negócios Mercedes-Benz Cars, Daimler
Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses e Daimler Mobility, a 
fabricante de veículos é um dos maiores fornecedores de automóveis
de passageiros do segmento premium, sendo igualmente o maior fa-

bricante de veículos comerciais presente em todo o mundo. A Daimler
Mobility oferece financiamento, leasing, gerenciamento de frotas, 
seguros, investimentos financeiros e cartões de crédito, assim como 
serviços inovadores de mobilidade.
Mais informações: www.daimler.com

Mercedes-Benz Cars

Daimler Trucks

Mercedes-Benz Vans

Daimler Buses

Daimler Mobility
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A Daimler em resumo – 
Nossas marcas e unidades de negócios
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