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Apresentação 
Um panorama de 2017

O Anuário de Responsabilidade Corporativa é uma importante ferramenta 
de prestação de contas à sociedade e aos parceiros da companhia. Esse 
é o sexto ano da publicação que, alinhada à Matriz, segue as diretrizes da 
Global Reporting Initiative (GRI)   — padrão mais utilizado no mundo para 
o relato da sustentabilidade. A Volkswagen do Brasil adota a nova versão 
da GRI, a Standards, de acordo com as Normas GRI: Opção Essencial. Isso 
significa que a empresa responde às principais informações relacionadas 
a cada um dos seus temas prioritários (também chamados de temas 
materiais, leia mais na página seguinte) entre 1º de janeiro e 31 de 
dezembro de 2017.

A responsabilidade corporativa 
e a sustentabilidade são 
partes importantes da 
estratégia e da história da 
Volkswagen no Brasil, assim 
como o compromisso com a 
transparência.
Coordenado pelo departamento de Sustentabilidade, o Anuário é o 
resultado de um amplo trabalho em equipe, que contou com a colaboração 
das áreas de Assuntos Corporativos e Relações com a Imprensa, Assuntos 
Governamentais, Assuntos Jurídicos, Desenvolvimento do Produto, 
Finanças e Estratégia Corporativa, Governança, Riscos & Compliance, 
Operações– incluindo as gerências das plantas industriais de São Bernardo 
do Campo, Taubaté e São Carlos, em São Paulo, e São José dos Pinhais, 
no Paraná —, Qualidade Assegurada, Recursos Humanos, Suprimentos e 
Vendas & Marketing, além da Fundação Volkswagen.

As informações e indicadores de desempenho têm foco na operação do 
Brasil, mas, para fins de contextualização, quando necessário, é apresentada 
a estrutura da Volkswagen Região América do Sul (Região SAM), que inclui 
29 países da América do Sul, da América Central e do Caribe.

Para esclarecer eventuais dúvidas sobre este anuário, envie um e-mail 
para: sustentabilidade@volkswagen.com.br 

Acesse a versão completa deste relatório em www.anuario.vw.com.br
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Matriz de materialidade
Em 2017, a Volkswagen do Brasil atualizou a sua matriz de materialidade 
por meio de uma ampla consulta aos públicos com os quais se relaciona 
(empresas do setor automobilístico, clientes, representantes do 
governo, de entidades de classe e de organizações não governamentais, 
fornecedores, concessionários, colaboradores, sindicatos e comunidades 
do entorno). 

Esse processo incluiu a análise de documentos estratégicos da empresa e 
setoriais, entrevistas com especialistas externos, representantes do poder 
público e da sociedade civil e com executivos da Volkswagen do Brasil. 
Uma consulta on-line também gerou mais de 1,7 mil retornos do público 
externo e interno da empresa. 

O conteúdo presente no Anuário de Responsabilidade Corporativa 2017 
reflete os temas mais relevantes que surgiram desse processo, também 
chamados de temas materiais, e estão sinalizados ao longo dos capítulos.

Os principais temas da matriz  
de materialidade são:

 Satisfação dos clientes
 Conduta ética e transparente
 Segurança e qualidade dos veículos
 Pesquisa e inovação
 Geração de emprego e renda
 Desenvolvimento de capital humano
 Saúde e segurança dos empregados
 Mobilidade
 Cadeia de fornecimento sustentável
 Reciclabilidade e uso das matérias-primas renováveis
 Emissões no uso dos produtos
 Ecoeficiência operacional

A distribuição do conteúdo do Anuário 
foi inspirada nos pilares da estratégia da 
Volkswagen do Brasil:

 Nossas Pessoas 
 Nossa Imagem 
 Nossos Produtos 
 Nossos Clientes 
 Nossas Fábricas
 Nossos Fornecedores
 Digitalização e Conectividade*
 Novos Negócios*

Para ler

* Pilares estratégicos associados aos demais que aparecem 
distribuídos ao longo dos capítulos do relatório. 
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Mensagem  
da Presidência
Estamos confiantes de que 
nossa estratégia nos moverá 
para a retomada da liderança
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Uma Nova Volkswagen
Olhamos para o futuro de forma otimista e cheios de energia. O ano de 
2017 marcou o início da retomada do mercado, que registrou crescimento 
de cerca de 10% no número de emplacamentos de veículos leves, 
totalizando 1,8 milhão. Embora ainda distante do cenário anterior à crise, 
esses números, assim como os sinais de interrupção da recessão, apontam 
para o início de um ciclo mais positivo e com perspectiva de novos 
crescimentos para a indústria.

A Volkswagen do Brasil não apenas teve desempenho acima da média 
do mercado – 19% a mais em vendas em 2017 – como prepara o maior 
ciclo de renovação do portfólio da sua história. O primeiro movimento 
nesse sentido foi o lançamento do Novo Polo, veículo que expressa o 
que queremos para a nossa Marca: referência em tecnologia, segurança, 
motorização e design. Até 2020, investiremos R$ 7 bilhões em nosso 
negócio no País e devemos ter o lançamento de 20 novos produtos – 13 
deles fabricados nas plantas brasileiras.

Lançado em setembro de 2017, o Novo Polo venceu os principais 
comparativos realizados pela mídia especializada, e apesar de recém-
lançado já foi o carro mais premiado de 2017. Com o mesmo padrão 
de tecnologia e segurança do modelo no exigente mercado da Europa, 
o veículo também tem recursos específicos de design e conforto que 
o consumidor brasileiro valoriza. Essa estratégia de regionalização dos 
produtos faz parte da nossa escuta permanente dos desejos dos nossos 
consumidores.

Para além da maior ofensiva 
de lançamentos da nossa 
história, o maior motor  
da nossa estratégia são  
as pessoas
Mas, para além da maior ofensiva de lançamentos da nossa história, 
o maior motor da nossa estratégia, sobretudo, são as pessoas. A 
transformação da Volkswagen do Brasil em uma empresa mais moderna, 
enxuta e ágil passa pela preparação dos trabalhadores para enfrentar os 
desafios. Times altamente capacitados, que trabalham em equipe, com 
olhar amplo sobre o negócio e senso de urgência são competências 
essenciais para alcançarmos os nossos objetivos. Assim, conseguiremos 
dedicar mais tempo ao que é esperado do negócio: atenção total 
aos clientes, relacionamento próximo e alinhado com os nossos 
concessionários, fornecedores e outros parceiros estratégicos.

E estamos fazendo rápidas evoluções. Em Recursos Humanos, prezamos 
pela manutenção do diálogo, do desenvolvimento de pessoas e da 
promoção do bem-estar, bem como a revisão de práticas e processos 
que podem se tornar menos burocráticos, como você vai ler no capítulo 
Nossas Pessoas. As Nossas Fábricas avançam para se tornarem cada 
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vez mais conectadas, flexíveis e autônomas. Também trabalhamos para 
que os Nossos Produtos sejam cada vez mais inovadores e eficientes no 
consumo de combustíveis, como demandam os Nossos Clientes, e no 
desenvolvimento dos Nossos Fornecedores, parte fundamental dessa 
construção. Desde o ano passado, outras duas prioridades estratégicas 
devem estar presentes em todo o negócio e são fundamentais para 
o crescimento que vislumbramos para a companhia: Digitalização e 
Conectividade e Novos Negócios, que incluem o olhar atento para a 
demanda por convergência e recursos digitais e para os próximos desafios 
na relação entre as pessoas e os carros. Por fim, a estratégia da Nossa 
Imagem busca refletir as transformações que ocorrem em todos os níveis 
da empresa.

Nosso compromisso com a sustentabilidade é reforçado com tecnologias 
de menor impacto ambiental, motores mais eficientes e avanços na gestão 
ambiental das fábricas, que utilizam energia elétrica exclusivamente de 
fontes renováveis e aumentam a cada ano a reciclagem de resíduos.

Também nos mantemos atentos ao cenário político-econômico nacional. 
Em 2017, encerramos o ciclo do programa Inovar-Auto, do Governo 
Federal, que trouxe importantes benefícios, estimulando a indústria 
a avançar na inovação produzida em solo nacional e reduzir níveis de 
emissão de gases de efeito estufa. Esperamos ter em breve as definições 
do novo regime automotivo, conhecido como Rota 2030, pois precisamos 
ter clareza sobre o que o governo pensa para o setor – e a demora nesse 
processo só gerará insegurança e afetará a recuperação da indústria – tão 
necessária para a consolidação do crescimento no Brasil.

Dessa forma, preparamo-nos para as transformações que o futuro nos 
reserva e estamos confiantes de que nossa estratégia nos moverá para a 
retomada da liderança no mercado brasileiro. Teremos muitas novidades 
até 2020. 

Boa leitura!

Pablo Di Si 
Presidente e CEO da Volkswagen Região América do Sul (SAM) e Brasil
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Neste capítulo
08  Uma longa trajetória no País
08  Resultados 2017

A Volkswagen  
do Brasil
País foi o primeiro a receber 
uma fábrica da Volkswagen 
fora da Alemanha, em 1955
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Uma longa trajetória no País
A Volkswagen do Brasil faz parte da Região América do Sul (Região SAM), 
que inclui outros 28 países da América do Sul, da América Central e do 
Caribe. Sua história teve início em 23 de março de 1953 em um galpão 
no bairro do Ipiranga, em São Paulo, onde a empresa começou montando 
veículos com peças vindas da Alemanha. Primeiro foi o Fusca; depois, a 
Kombi. Mas o galpão era só o começo: o plano era muito maior. O Brasil 
foi o primeiro país a receber uma fábrica da Volkswagen fora da Alemanha: 
a unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), que começou 
a ser construída em 1955 em local estratégico, próximo ao mar, para 
facilitar as exportações. Em 1957, a fábrica Anchieta iniciou a produção, 
primeiramente com a Kombi, com 50% de componentes nacionais, 
índice que passaria a 95% em 1961. Depois, veio a produção do Fusca. 
A inauguração oficial da fábrica Anchieta, no entanto, ocorreu em 18 de 
novembro de 1959, quando o então Presidente da República, Juscelino 
Kubitschek, circulou a bordo de um Fusca conversível. 

A partir daí, teve início a trajetória de sucesso, alta tecnologia, inovações 
e pioneirismos da Volkswagen do Brasil, que fez história, tornou-se 
referência e revolucionou o setor automobilístico brasileiro. Atualmente, a 
fábrica Anchieta produz o Novo Polo, o Virtus e a picape Saveiro. Em 1976, 
a Volkswagen do Brasil iniciou as atividades da sua segunda fábrica no 
País, em Taubaté (SP), onde hoje são produzidos o up!, o Gol e o Voyage. 
A fábrica de motores da Volkswagen do Brasil, em São Carlos (SP), iniciou 
as atividades em outubro de 1996. Em janeiro de 1999, foi inaugurada a 
fábrica de São José dos Pinhais (PR), uma das mais modernas do Grupo 
Volkswagen, onde atualmente são fabricados o Fox, o Golf, o Audi A3 sedã 
e o Audi Q3. 

Além da montagem de veículos e da produção de motores, a empresa 
gerencia uma cadeia de fornecimento e distribuição de peças que abastece 
519 concessionárias existentes no País. Para tal, dispõe de um Centro de 
Distribuição de Peças e Acessórios (Parts & Acessories Center), em Vinhedo 
(SP), com capacidade de armazenagem de mais de 120 mil peças.

A estratégia da empresa inclui a renovação de seu portfólio e um 
investimento de R$ 7 bilhões no desenvolvimento e lançamento de 20 
novos produtos até 2020 – o primeiro deles, o Novo Polo, chegou às 
concessionárias em novembro de 2017. O investimento comprova o 
comprometimento da Marca com o País e será mais um marco nessa 
trajetória que completou 65 anos no Brasil em 23 de março de 2018. 

Resultados 2017
A situação econômico-financeira do Brasil deu sinais de melhora, o que se 
refletiu no mercado automobilístico nacional. Em 2017, de acordo com a 
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
foram produzidos 2,59 milhões de unidades, um aumento expressivo de 
cerca de 25% em relação a 2016. O número de licenciamentos de veículos 
também apresentou alta de 10% em 2017, chegando a 1,8 milhão de 
unidades em relação aos quase 1,7 milhão de 2016. Além disso, 2017 
também foi o melhor ano para a exportação brasileira desde o início da 
série histórica, com evolução de cerca de 50% em relação a 2016.

Mais de  

413 mil
veículos foram 
produzidos pela 
montadora em 
2017
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Desde a chegada ao Brasil, a 
Volkswagen acumula marcas 
expressivas, como a fabricação 
de mais de 22,1 milhões de 
veículos até dezembro de 
2017, e se prepara para um 
novo ciclo de crescimento. 
A Volkswagen do Brasil seguiu a tendência de crescimento com a produção 
de mais de 413 mil veículos em 2017, superando os 327 mil veículos 
fabricados em 2016, e as vendas também foram 19% maiores do que 
em 2016. A montadora avançou na participação de mercado, alcançando 
12,5% de market share. A receita líquida de 2017 foi de R$ 16,6 bilhões, 
dos quais R$ 11,1 bilhões foram resultado das vendas para o mercado 
interno e R$ 5,5 bilhões em exportações. 

O aquecimento do mercado automotivo influenciou positivamente 
a produção da empresa. Em três plantas industriais, o terceiro turno 
de produção foi retomado ao longo do ano, e a fábrica de São Carlos 
apresentou um aumento de produção de 25%.

Produção da Volkswagen do Brasil (mil)

327

107

413

163

2016

2016

Veículos produzidos

 Veículos exportados

2017

2017
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O mercado de veículos leves no Brasil (mil)

2.097

485

1.688

2.595

729

1.856

2016

2016

2016

Produção1

Exportação1

Licenciamento1

2017

2017

2017

1 Fonte: Anfavea.
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Volkswagen do Brasil e Região SAM

●  Unidade industrial e sede
1 São Bernardo do Campo

● Unidades industriais
Brasil
2 Taubaté (SP) 
3 São Carlos (SP)
4 São José dos Pinhais (PR)

Argentina
5 General Pacheco
6 Córdoba

●  Centro de Distribuição 
de Peças e Acessórios
7 Vinhedo (SP)

Presença comercial

Via concessionárias:

Bahamas
Barbados
Costa Rica
Cuba
Curaçao
El Salvador
Equador
Granada
Guatemala

Haiti
Honduras
Ilhas Cayman
Jamaica
Panamá
St. Barth
St. Marteen
Trinidad & Tobago

 

Via importadores:

Bermudas
Bolívia
Chile
Colômbia
Paraguai
Peru

República
Suriname
Uruguai
Venezuela

Dominicana

3

7
2

4

1

6

5

3 2

4

1 7
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Em números

Grupo Volkswagen 

642,3 mil 
funcionários em 
unidades da Europa, 
Américas, Ásia e 
África

120 
fábricas em  
31 países

Volkswagen do Brasil

4 fábricas  
3 no estado de  
São Paulo (sendo 1 
exclusiva para motores) 
e 1 no Paraná

15,3mil  
funcionários

2,2 mil  
veículos produzidos 
em média/dia

413,5mil 
unidades produzidas

163,3 mil 
unidades exportadas

Modelos mais exportados em 2017 (unidades):

Gol  
73.848 unidades 

Voyage  
24.861 

44 mil 
veículos 
produzidos em 
média/dia

Saveiro  
24.234  

up!  

20.850
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Objetivos e metas de sustentabilidade

Ano-base Compromisso Prazo Status 2017

Responsabilidade econômica

2012

Alcançar 100% dos veículos novos com 

etiquetagem de eficiência energética 

conforme diretrizes do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem de Veículos.

2017 Meta alcançada.

2013

Garantia do crescimento por meio de 

processos mundialmente padronizados 

para a resolução de problemas.

2018

Meta alcançada em 2016. A Volkswagen 

do Brasil conta com sistemas 

padronizados de compras e instalações 

de equipamentos de produção e de 

processos e métodos de trabalho 

(Arbeitsplan). Há, ainda, um fórum que 

acontece uma ou duas vezes ao ano 

para o compartilhamento das melhores 

práticas entre as quatro plantas 

produtivas (Arbeitskreis).

2013

Produtos de acordo com as necessidades 

do cliente. Alcançar a melhoria de 1,5%  

no índice de satisfação do cliente em 

relação ao produto.

2018

A Volkswagen do Brasil trabalha 

continuamente para manter a qualidade 

e a segurança de seu portfólio, visando 

assegurar a satisfação dos consumidores. 

Em 2017, a empresa reavaliou a 

metodologia de sua pesquisa de 

qualidade. Por isso, a melhoria no índice 

de satisfação do cliente em relação aos 

produtos não foi mensurada.
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Ano-base Compromisso Prazo Status 2017

Responsabilidade social

2012
Estruturação de programa de estímulo ao 

voluntariado.
2019

A empresa trabalha em um projeto para 

desenvolver e implementar um programa 

de voluntariado corporativo. O programa 

deve ser implementado em 2019.

2013
Estruturação de programa de estímulo à 

diversidade.
2017

A estratégia VW 2025 aborda o tema 

Diversidade no pilar Nossas Pessoas, 

especificamente no desenvolvimento 

de ações e projetos relacionados a 

Diversidade, Integridade e Respeito. Em 

2017, tiveram início ações afirmativas 

para conscientização e engajamento dos 

empregados sobre o tema igualdade de 

gêneros. Além disso, foi implementado 

o programa Women in Management, 

que define como meta aumentar para 

13,74% a participação de mulheres em 

cargos de gestão na Volkswagen do 

Brasil, até 2025.

Responsabilidade ambiental

2012 Energia (MWh/veículo produzido) = 0,88 2018 1,47

2012 Água (m3/veículo produzido) = 2,70 2018 2,76

2012 Resíduos (kg/veículo produzido) = 6,59 2018 5,31

2012 CO2 (kg/veículo produzido) = 89 2018 103,62

2012 Solventes (kg/veículo produzido) = 4,59 2018 4,15

2013
Ampliação de energia renovável na matriz 

energética da empresa
2018 100%
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Neste capítulo
16 A renovação da Volkswagen
16 Novidades no portfólio
17 Comitê Executivo

Estratégia e 
gestão
A Nova Volkswagen será ainda 
mais orientada aos clientes e 
próxima das pessoas
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A renovação da Volkswagen
Com uma visão para os próximos oito anos, consolidou-se o plano 
estratégico “Um time. 1º lugar! Estratégia VW 2025”, que manteve os pilares 
Nossas Pessoas, Nossa Imagem, Nossos Clientes, Nossos Produtos, Nossas 
Fábricas e Nossos Fornecedores – definidos ainda em 2015 – e agregou dois 
novos: Digitalização e Conectividade e Novos Negócios. O processo incluiu, 
ainda, a redefinição de valores, que complementam a estratégia e, também, 
estão alinhados aos valores do Grupo Volkswagen. São eles: unidos, arrojado, 
orientado ao cliente, eficiente, genuíno e consciente.

A revisão fez parte de um movimento mais amplo, que visa à 
transformação da empresa. A meta é construir uma Nova Volkswagen, 
ainda mais orientada aos clientes e próxima das pessoas – incluindo, 
aqui, colaboradores, fornecedores, concessionários, entidades setoriais, 
entre outros públicos – e capaz de oferecer produtos com cada vez mais 
segurança, conectividade, alta tecnologia e design diferenciado. 

A chamada reinvenção da Volkswagen também contempla a melhoria de 
processos internos e uma mudança cultural, aspectos importantes para a 
viabilização de uma empresa mais ágil, desburocratizada e que acompanha as 
rápidas transformações da sociedade. Todas essas frentes buscam manter a 
proximidade com os consumidores da Marca e, simultaneamente, atrair outros 
perfis de clientes no Brasil e na América do Sul, resgatando a liderança de 
mercado da empresa e garantindo a sustentabilidade do negócio.

Uma empresa ágil, 
desburocratizada e que 
acompanha as transformações 
da sociedade
Novidades no portfólio
A mais recente estratégia da empresa é baseada em dez campos de 
atuação, com destaque para o que prevê uma completa renovação do 
portfólio, com investimentos de cerca de R$ 7 bilhões no desenvolvimento 
e lançamento de 20 novos produtos até 2020, dos quais 13 serão 
produzidos nas unidades do Brasil, dois na Argentina e cinco serão 
importados de outros países. É a maior ofensiva de produtos da história da 
Volkswagen do Brasil.

A chegada do Novo Polo ao mercado brasileiro, no último trimestre de 
2017, marcou o início dessa etapa. Em 2017, também foi apresentado ao 
mercado o sedã Virtus, que começou a ser comercializado em 2018. Os 
dois modelos foram desenvolvidos sob a Estratégia Modular MQB (Matriz 
Modular Transversal, em português), que intensificou a padronização 
do processo de manufatura das fábricas de todo o Grupo Volkswagen, 
permitindo agregar a esses novos veículos tecnologias e recursos até então 
disponíveis apenas para segmentos de categorias superiores, além de gerar 
sinergias e garantir mais eficiência aos processos de desenvolvimento e 
produção dos veículos. A renovação do portfólio já prevê a produção de 
outros veículos, incluindo o ingresso em categorias nas quais a Marca ainda 
não está presente. 

R$ 7milhões 

serão investidos no 
desenvolvimento de  
20 veículos  
até 2020
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Pablo Di Si

vice-presidente 
de suprimentos

Heiner Lanze

vice-presidente de 
recursos humanos

Marcellus Puig

presidente e ceo 
volkswagen argentina  
Hernán Vásquez 

vice-presidente  
de operações

António Pires

primeiro vice-presidente 
executivo e vice-
presidente de vendas & 
marketing, estratégia e 
baureihe da volkswagen 
região sam 
Thomas Owsianski

vice-presidente  
de finanças

Oliver Schmidt

Comitê Executivo da Volkswagen Região América do Sul (SAM) e Brasil1

Vice-presidentes

Diretores

Presidente e CEO  

vice-presidente de 
desenvolvimento  
do produto

Markus Kleimann

diretor da qualidade 
assegurada 
Peter Schaefer 

diretor de assuntos 
governamentais

Antonio Megale

diretor de assuntos 
corporativos e 
relações com a 
imprensa

André Senador

diretora de assuntos 
jurídicos

Daniela Demôro

1 Composição vigente em dezembro de 2017.

vice-presidente de 
vendas & marketing da 
volkswagen do brasil

Gustavo Schmidt

● Executivo da Volkswagen do Brasil  ● Também executivo da Volkswagen Região América do Sul (SAM) 
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Temas Materiais
  Geração de emprego e renda
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   Saúde e segurança dos empregados

Nossas Pessoas
Novas formas de pensar,  
trabalhar, empoderar os  
profissionais e romper silos
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Comprometidos com a 
transformação
O foco da área de Recursos Humanos e de toda a liderança da Volskwagen 
do Brasil está em proporcionar o desenvolvimento contínuo dos 
empregados e impulsionar o espírito de equipe, o diálogo e o senso de 
urgência, assegurando um ambiente seguro e saudável para todos. 

Entre as diferentes iniciativas realizadas em 2017, teve destaque o projeto 
batizado de Mindset Change (Mudança de Mentalidade), com uma série 
de reflexões e ações para estimular novas formas de pensar e trabalhar, 
empoderar os profissionais e romper a mentalidade de silos da companhia 
por meio da maior integração entre áreas e da consolidação de uma visão 
holística sobre o negócio. 

No início de 2018, a área de Recursos Humanos decidiu reavaliar os dez 
campos de ação voltados à gestão de pessoas, definidos no ano anterior 
para suportar o pilar Nossas Pessoas. Em consonância com o movimento 
que pretende transformar a Volkswagen do Brasil em uma empresa mais 
ágil, simples e focada, o processo culminou na priorização de sete pilares. 
São eles:

 Liderança
 Recursos e equipes de RH
 Cultura organizacional
 Desenvolvimento e talentos
 Saúde e segurança
 Eficiência e produtividade
 Digitalização e desburocratização 

Empregados por região1 2015 2016 2017

Anchieta 10.438 8.940 8.539

São José dos Pinhais 3.030 2.734 2.539

VW Regionais 165 126 122

São Carlos 800 779 740

Taubaté 3.963 3.888 3.368

Centro de Peças e Acessórios Vinhedo 85 61 57

Total 18.481 16.528 15.365

1 Os estagiários não estão considerados no quadro total de empregados.
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Certificação em Mecatrônica reconhecida na Alemanha
A Volkswagen do Brasil é a primeira empresa do País a oferecer um curso 
de Mecatrônica em padrão de ensino alemão. A formação é realizada no 
Centro de Formação Profissional Volkswagen SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial), localizado na fábrica Anchieta, em São Bernardo 
do Campo (SP) e tem o mesmo nível de qualificação da Alemanha e 
diploma reconhecido pela Confederação Alemã das Câmaras de Comércio 
Indústria (DIHK). 

Para igualar o ensino de Mecatrônica no Brasil ao mesmo nível da 
qualificação oferecida na Alemanha, o Centro de Formação Profissional 
Volkswagen SENAI acrescentou um terceiro ano de estudos ao seu 
programa de formação profissional. Nesse terceiro ano adicional, 80% 
do curso é prático. No total, os jovens têm uma carga de 1.600 horas de 
ensino profissional. 

Além de jovens empregados da própria Volkswagen, a turma conta com 
colaboradores de empresas que são parceiras no projeto de qualificação.  

Diálogo e proximidade
No fim de 2017, a empresa começou a organizar uma série de almoços 
entre o novo presidente e CEO da Volkswagen Região América do Sul e 
Brasil, Pablo Di Si, e o time de empregados. A cada almoço, participam 
profissionais de áreas distintas, escolhidos pelas respectivas lideranças, que 
podem falar abertamente com o executivo sobre temas gerais da empresa, 
dos processos internos e do portfólio de produtos.

Outra novidade de 2017 foi a digitalização da comunicação interna da 
Volkswagen do Brasil, conectando empregados com o App “VW&Eu” e os 
quadros de avisos eletrônicos “Fique Conectado”. A comunicação digital 
permite informar o público interno em tempo real, onde o empregado 
estiver.

O aplicativo “VW&Eu”, lançado em 2017, teve grande aceitação. 
Exclusivo para empregados, ele já conta com 13 mil usuários. Com o 
App “VW&Eu”, os empregados recebem notícias sobre a empresa, seus 
produtos, comunicados sobre o dia a dia no trabalho, mensagens diretas 
da presidência e de toda a liderança, além de consultarem serviços como 
holerite, banco de horas, férias, cardápio dos restaurantes nas fábricas, 
entre outros. 

Saúde, bem-estar e segurança:  
indicadores acima da meta
Fitness Index – Indicador geral que mede a saúde dos empregados, 
gerado a partir dos resultados dos check-ups realizados no âmbito do 
programa Pratique Saúde. Em 2017, os resultados que se enquadravam 
nas categorias verde e amarela alcançaram 90%, acima do objetivo 
estabelecido, de 88%. Para 2018, a meta continua sendo atingir 88%.  

Safety Index – Indicador geral de segurança composto pelas taxas de 
frequência de acidentes e de gravidade e realização de diálogos de 
segurança, manutenções preventivas e demais programas de segurança 
mencionados acima. O indicador de 2017 alcançou 93%, ficando acima da 
meta proposta (85%). Para 2018, o objetivo é garantir 88% de aderência. 
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Em 2017

R$ 6 milhões 
em ações de 
educação

Em 2017

R$ 1,3 milhão  
em ações  
que promovem o 
desenvolvimento social

Sociedade
Guiada pelos princípios éticos de transparência e de acordo com a relação 
estreita que mantém com as comunidades vizinhas às suas operações, a 
Volkswagen do Brasil realiza ações de investimento social, na busca por 
potencializar os efeitos positivos que gera nessas regiões. 

Com um longo histórico de relacionamento, a empresa investe em ações 
que se dividem entre apoio direto às comunidades, patrocínios e a atuação 
da Fundação Volkswagen em projetos de educação e desenvolvimento 
social. Um Comitê de Responsabilidade Corporativa, formado por 
representantes de diversas áreas da empresa, analisa cada pedido de apoio 
recebido com base nos princípios de incentivo às práticas sociais.

Em 2017, a Volkswagen do Brasil investiu cerca de R$ 3,4 milhões em 
programas sociais. Outros R$ 7,3 milhões foram aplicados pela Fundação 
Volkswagen. O apoio também se dá por iniciativas financiadas via leis de 
incentivo, como a Lei Rouanet e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

Fundação Volkswagen
A Fundação Volkswagen desenvolve iniciativas de impacto social e 
educacional com recursos provenientes dos rendimentos de um fundo 
constituído pela montadora alemã em 1979, além de apoiar tecnicamente 
algumas das ações de responsabilidade social da Volkswagen do Brasil.

Em 2017, no pilar de Educação, foram impactados cerca de 416 mil alunos 
e 2.365 educadores, em cinco projetos. Já nos três projetos do pilar de 
Desenvolvimento Social, foram atendidos cerca de 459 mil beneficiários 
diretos, em 1.480 instituições. O investimento feito pela Fundação 
Volkswagen nesses projetos foi de aproximadamente R$ 7,3 milhões.

Mais detalhes em www.fundacaovolkswagen.org.br

CONHECIMENTO 
QUE MOVE PESSOAS

Investimentos da Fundação Volkswagen:

Mais de 

R$ 10,5 

milhões 
investimentos 
em ações sociais
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Ações de Educação

Número de beneficiários De 2003 a 2017 2017

Estudantes 2.128.476 416.207

Educadores 25.471 2.365

Instituições e escolas 8.066 1.184

Cidades 1.188 419

Ações de Desenvolvimento Social

Número de beneficiários De 2008 a 2017 2017

Beneficiários diretos 947.998 459.160

Instituições 4.739 1.480

Cidades 219 213
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Volkswagen é a marca  
mais lembrada pelos 
brasileiros segundo  
a pesquisa Top of Mind 

Nova Volkswagen é digital
A construção de uma Nova Volkswagen, muito mais próxima das pessoas, 
inovadora e desejada, mobilizou todos os esforços de divulgação da Marca 
em 2017, buscando oferecer novas formas de vivenciar a relação com 
seus produtos e serviços. Um bom exemplo desse posicionamento foi o 
lançamento do Novo Polo.

A estratégia de divulgação do Novo Polo foi 
planejada para valorizar novas formas de o 
público se conectar com a Marca Volkswagen 
e privilegiar a proximidade com as pessoas. 
Mais do que a apresentação de um carro, as 
ações foram também a celebração dessa Nova 
Volkswagen.

Para chamar a atenção para as novidades do 
carro e despertar a curiosidade do público, a 
Volkswagen do Brasil apostou em um modelo 
inovador de comunicação, que se tornou um 
benchmark para o mercado, principalmente por 
seu impacto sobre o público jovem e aficiona-
do por séries. A websérie “01.09” foi lançada 
em capítulos na internet, apresentando as 
tecnologias de última geração inseridas em um 
enredo de ação e suspense vivido pelo perso-
nagem Mário, um especialista em segurança 
digital. O título é o nome do carro ao contrário, 
enigma só desvendado ao fim dos oito episó-
dios, exibidos sempre às sextas-feiras no site 
da série e no canal da Volkswagen no YouTube 
(assista em https://0109.vw.com.br). 

Para o lançamento do Novo Polo, um grande 
espaço futurista foi especialmente montado 

no Parque Villa-Lobos, na capital paulista, 
onde os visitantes puderam conhecer 
e experimentar a mais alta tecnologia, 
inovações e os diferenciais do Novo Polo, que 
é o primeiro modelo da maior ofensiva de 
produtos da história da Volkswagen do Brasil: 
a Marca lançará 20 novos produtos até 2020. 

As inovações foram apresentadas em 
estações tecnológicas e interativas. Em uma 
estrutura com a silhueta gigante do carro, o 
público visualizou diferenciais do Novo Polo 
com óculos de realidade virtual. O painel 
digital do carro, o Active Info Display, foi 
projetado em um display gigante. O evento 
de lançamento foi transmitido ao vivo pelo 
Facebook e Instagram da Marca.

A programação de 11 dias reuniu os mais 
diversos públicos de relacionamento da 
Volkswagen, como clientes, concessionários, 
empregados, jornalistas, influenciadores 
digitais, importadores, fornecedores, 
empresas frotistas e locadoras de veículos. 
No fim de semana, o evento também ficou 
aberto ao público, que teve acesso ao carro 
em primeira mão. 

Cenário futurista e realidade virtual
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Reconhecimentos 
Em 2017, a Volkswagen do Brasil conquistou pelo 26º ano o prêmio Top 
of Mind, realizado pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo instituto de pesquisa 
Datafolha, que refletiu o intenso trabalho desenvolvido no decorrer do ano 
para a construção de uma marca mais ágil, eficiente, inovadora e próxima 
das pessoas. A empresa obteve 26% das menções do público pesquisado, 
sendo considerada a marca de automóveis mais lembrada pelos brasileiros. 
A Volkswagen do Brasil venceu também a categoria “Top Performance”, que 
premia a marca que mais cresceu em número de menções espontâneas 
em relação à pesquisa do ano anterior. O salto foi de 23%, em 2016, para 
26%, em 2017.

O Top of Mind é um dos mais importantes levantamentos do gênero no 
Brasil a medir o “awareness”, termo em inglês que significa consciência, 
percepção e identifica as marcas mais conhecidas dos consumidores. O le-
vantamento de 2017 envolveu 7.344 pessoas de 220 municípios brasileiros.

Prêmios e reconhecimentos: 
Marca Volkswagen e seus produtos
Diversos prêmios recebidos destacam os diferenciais em tecnologia, 
segurança e qualidade dos veículos e reconhecem a conduta ética e 
transparente da empresa. Entre eles, destacam-se:

 Novo Polo é o “Carro do Ano 2018”,  
na 51ª edição da premiação promovida pela revista AutoEsporte, 
da Editora Globo. O Novo Polo foi o automóvel mais premiado pela 
imprensa especializada no Brasil em 2017. Na mesma premiação, a 
Volkswagen recebeu o troféu de “Marca Digital de 2018”.  

 Novo Polo é eleito o “Carro Abiauto 2017”,  
pela Associação Brasileira da Imprensa Automotiva (Abiauto). 

 Novo Polo Highline 200 TSI venceu o Prêmio Top Car TV 2017  
na categoria “Melhor Carro Nacional acima de R$ 61 mil”.

 Novo Polo é o “Melhor Carro da América Latina”,  
pela Associação América Latina da Imprensa de Carros (Americar).

 Prêmio Top of Mind na categoria “Carro”, pela 26ª vez.  
A Volkswagen também foi reconhecida com o prêmio “Top 
Performance”, que destaca a marca que mais cresceu em número de 
menções espontâneas em relação à pesquisa do ano anterior.

 Novo Polo é eleito o “Melhor Carro Nacional“  
na premiação Car Awards Brasil 2018, da revista Car Magazine.

 Volkswagen é a grande vencedora do Prêmio Carpress.  
O Novo Polo conquistou os troféus “Melhor Carro” e “Grande Prêmio 
Carpress”; a estratégia MQB foi eleita “Destaque Tecnologia” e o Fusca, 
“Destaque Saudade”. O Vice-presidente de Vendas e Marketing da 
Volkswagen do Brasil, Gustavo Schmidt, foi eleito o “Executivo do Ano”.

Novo  
Polo  
foi o veículo 
mais premiado 
pela imprensa 
especializada  
em 2017
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 up! é bicampeão; Golf e Touareg são tetracampeões em suas categorias  
no concurso Melhores Carros do site Best Cars.

 Volkswagen é a marca mais premiada do ranking Car Group 2017,  
do Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi), com o up!,  
cross up!, Saveiro e SpaceFox.

 Novo Polo é o carro compacto mais seguro do mercado brasileiro, 
segundo o Latin NCAP, com nota máxima (cinco estrelas) para 
proteção de adultos e crianças. O modelo também foi o primeiro 
veículo comercializado no Brasil a ser premiado pelo Latin NCAP com o 
Advanced Award para Proteção aos Pedestres.

 Golf também recebeu cinco estrelas  
do Latin NCAP, atingindo nota máxima de segurança para adultos e 
crianças.

 Volkswagen Golf Variant é eleito o melhor na categoria  
“Monovolume e Perua Premium” na edição “Qual Comprar 2017”  
da revista AutoEsporte.

 Volkswagen Golf é tetracampeão no concurso Best Cars da  
revista Carro; Golf Variant vence categoria “Station Wagon”.

 Passat é eleito o melhor sedã no prêmio Car of the Year,  
realizado pela revista Robb Report.

 O Volkswagen up! e o Golf Variant foram considerados a  
“Compra do Ano 2017” em suas respectivas categorias pela  
revista Motor Show, pelo segundo ano consecutivo.

 Volkswagen take up! é eleito o hatch compacto de  
“menor custo de uso” pela revista Quatro Rodas.

 Prêmio Empresas que Melhor se Comunicam com Jornalistas,  
na categoria “Automotivo”, concedido pela revista Negócios da 
Comunicação, pelo sétimo ano consecutivo.

 Vencedora em seis categorias no prêmio Os Melhores do Ano,  
do Jornal do Carro, com o up! (“Hatch de Entrada”), Golf (“Hatch Médio”), 
Saveiro (“Picape Compacta”), Golf Variant (“Perua”), “Montadora com 
Melhor Economia de Combustível” e “Montadora com Melhor Valor de 
Revenda”.
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Tecnologia e sustentabilidade
Reconhecida pelos consumidores como uma marca que prima pelo design, 
a Volkswagen do Brasil busca se diferenciar também pelos atributos de 
segurança, tecnologia e ecoeficiência. São essas algumas das premissas 
de trabalho da empresa nas etapas que precedem a chegada de um novo 
modelo ou uma nova versão ao mercado. Com a inclusão dos temas 
Digitalização e Conectividade e Novos Negócios como pilares estratégicos, 
em 2017, foram realizados aportes financeiros significativos para evoluir 
ainda mais o portfólio nesses aspectos. 

As novidades estão atreladas à Nova Volkswagen, que prevê o lançamento 
de 20 novos veículos até 2020, na maior ofensiva de produtos da história 
da Volkswagen do Brasil, todos equipados com recursos que valorizam a 
tecnologia e a conectividade, sem comprometer a segurança da condução 
do veículo.

O investimento no 
desenvolvimento de 
veículos mais tecnológicos 
e sustentáveis faz com que 
a Volkswagen do Brasil 
entregue ao mercado 
produtos inovadores, cada 
vez mais seguros, altamente 
tecnológicos e eficientes 
quanto ao consumo de 
combustíveis 
Entre as principais inovações apresentadas em 2017 está o Manual 
Cognitivo do Virtus, o primeiro veículo da América Latina a utilizar 
o sistema de inteligência artificial Watson, desenvolvido pela IBM, 
para responder às questões de motoristas sobre o veículo, incluindo 
informações contidas no manual do carro (leia mais no quadro a seguir). 
O Virtus foi apresentado em 2017, mas lançando oficialmente em janeiro 
de 2018.

A motorização é outro destaque em inovação da Marca. Com os 
lançamentos mais recentes, a Volkswagen se consagrou no Brasil como 
a fabricante com maior oferta de veículos equipados com motores que 
combinam injeção direta de combustível e turbo compressor – recursos 
que formam a base da tecnologia TSI, permitindo o downsizing (redução 
da cilindrada, com excelente desempenho), de forma a entregar prazer 
ao dirigir e alta eficiência energética. Todos os motores TSI se destacam 
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pelo reduzido consumo de combustível, alta potência e elevado torque em 
baixas rotações.

Os ganhos ocorreram não somente pela evolução dos motores, mas 
também pelo tipo de pneus utilizado (de baixa resistência ao rolamento, 
que contribuem, portanto, com a eficiência) e pelo peso dos veículos – a 
adoção, por exemplo, de um aço mais resistente permite que se utilize 
menor quantidade desse material, diminuindo o peso dos veículos e, 
consequentemente, o consumo de combustível em cerca de 25%. 

Etiquetagem e Inovar-Auto
Engajada no Programa Brasileiro de Etiquetagem, do Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Volkswagen do Brasil 
alcançou a meta de etiquetar 100% dos veículos produzidos com os 
respectivos dados sobre consumo de combustível e emissões de gases 
poluentes até 2017. A montadora conta com 43 modelos registrados com 
classificações A ou B do selo, que correspondem a 79% da frota, e também 
com a melhor relação entre veículo, consumo de combustível e emissão de 
gases de efeito estufa (GEE) por quilômetro percorrido.

A adesão ao programa de etiquetagem foi uma das prerrogativas do 
regime regulatório do governo federal para o setor automotivo, batizado 
de Inovar-Auto, cujo primeiro ciclo foi concluído em dezembro de 2017. 
Um novo regulamento está em formulação pelo governo em conjunto com 
a indústria automobilística, mas ainda não se sabe quais serão os novos 
parâmetros.

Em relação à eficiência energética de frota, a prioridade é se manter abaixo 
do limite estabelecido pelo Inovar-Auto (de 1,79 megajoule/km), tendo 
atingido 1,68 megajoule/km em 2017. 

O laboratório de emissões da Volkswagen do Brasil monitora os gases 
emitidos pelos veículos produzidos no Brasil. Nos últimos anos, foi possível 
reduzir, em média, entre 12% e 18% o consumo de combustível da frota de 
veículos, graças a ações de melhoria implementadas.

100% 
dos veículos novos
têm selo com dados 
sobre combustível  
e emissões  
de poluentes
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Diferenciais dos veículos Volkswagen

Tecnologia, segurança  
e ecoeficiência
Motores mais eficientes e de alto desempenho,  
elevados níveis de segurança, muita conectividade  
e avançados recursos de tecnologia e conforto.

Para consolidar sua estratégia e inaugurar uma nova 
era, a Volkswagen do Brasil prepara uma ofensiva única 
em sua história, com o lançamento de 20 modelos até 
2020 (13 deles produzidos no Brasil, dois na Argentina 
e cinco importados de outros países) e investimento 
substancial na busca da excelência em segurança 
veicular, produtos ecoeficientes e tecnologia de ponta. 
Acompanhe as principais inovações que já estão 
presentes no portfólio da Marca. 

Motor 200 TSI
A Marca se consagra como a fabricante com maior oferta de 
veículos equipados com motores que combinam injeção direta 
de combustível e turbo compressor – base da tecnologia TSI 
–, permitindo o chamado downsizing (redução da cilindrada, 
mantendo excelente desempenho e alta eficiência energética). 
Além do motor 200 TSI, utilizado no Novo Polo, por exemplo, 
a Volkswagen do Brasil oferece os motores 1.4 TSI (fabricado 
em São Carlos) e 2.0 TSI. Os motores TSI são projetados 
para entregar o torque máximo de 200 Nm a partir de baixas 
rotações. Isso garante melhor aceleração com menos trocas 
de marchas, o que torna mais seguras manobras como 
ultrapassagens, e ajuda a economizar combustível.
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Estratégia 
Modular MQB
Os veículos produzidos na Estratégia 
Modular MQB apresentam grandes 
reduções de peso – sem comprometer 
a segurança ou o conforto de condução. 
Entre os benefícios dos modelos 
fabricados com o conceito MQB 
podemos citar a economia e a eficiência 
aliadas a prazer ao dirigir, conforto e 
segurança e a possibilidade de ofertar 
sistemas de assistência e infotainment 
para modelos compactos, sistemas que 
só eram disponíveis em modelos de 
categoria superior.

Inteligência 
artificial para ajudar 
motoristas
Uma nova experiência tecnológica, um assistente 
inteligente responde aos motoristas questões sobre 
o veículo, incluindo informações contidas no manual 
do carro. O condutor pode, por exemplo, fotografar 
o painel de instrumentos e receber uma resposta 
sobre o que significa uma luz acesa e orientações 
sobre as medidas a serem tomadas. O assistente 
reconhece a busca por meio da escrita, voz ou 
por fotografia e é capaz de “aprender” com base 
nas interações com o motorista. Se não encontra 
informações, o assistente ainda encaminha a dúvida 
para a Central de Relacionamento com o Cliente. A 
tecnologia, também chamada de Manual Cognitivo, 
utiliza o sistema de inteligência artificial IBM Watson 
e está presente no Virtus, o primeiro a trazer essa 
inovação na América Latina.

Anuário 2017
Responsabilidade corporativa

31



Pneus verdes 
Adotado para todos os lançamentos, os pneus 
de baixa resistência ao rolamento colaboram 
para reduzir o consumo de combustível sem 
afetar performance aerodinâmica, dirigibilidade 
e frenagens.

Design à brasileira
O Novo Polo inaugurou a estratégia de 
regionalização de produtos. Modelos globais 
chegam ao mercado nacional com design exclusivo, 
inspirado em pesquisas com clientes brasileiros.

-44 kg

Ecoeficiência
A escolha de aços de alta e ultra-alta resistência 
permitirá a produção de carros mais leves e com 
maior economia de combustível. Mais de 50% da 
estrutura da carroceria do Novo Polo é composta 
desses materiais o que reduziu seu peso em 
44kg em relação à geração anterior. 
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Sistema de 
Frenagem 
Automática  
Pós-Colisão
Aciona automaticamente os freios do 
veículo quando ele se envolve em uma 
batida. O sistema aplica os freios até que 
o veículo atinja a velocidade de 10 km/h, 
facilitando a condução do carro a um  
local seguro. 

Sensor de fadiga

Tecnologia disponível há algum tempo na Volkswagen e 
agora também presente no Novo Polo, o dispositivo analisa o 
comportamento do motorista na direção e é capaz de detectar se a 
atenção do condutor está dispersa. A ferramenta analisa parâmetros 
como a pressão aplicada nos pedais e a aceleração lateral e 
longitudinal do veículo e emite um alarme sugerindo uma pausa.

Sistema de infotainment  
Discover Media

O sistema Discover Media permite conectividade avançada 
com os smartphones por meio do App-Connect (Android 
Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink). Com tela colorida sensível 
ao toque de 8 polegadas e sensor de aproximação, oferece 
ampla interatividade, com várias opções de informação e 
entretenimento, além de visual moderno e tecnológico. 
Permite conexão Bluetooth para até dois celulares e possui três 
entradas USB – incluindo uma para o banco traseiro. 

Controle eletrônico de 
estabilidade (ESC)
O sistema reconhece em estágio inicial que uma 
situação de rodagem crítica está para acontecer. 
Compara os comandos do motorista com as reações 
do veículo. Se necessário, o sistema reduz o torque 
do motor e freia uma ou várias rodas até atingir a 
condição de estabilidade.
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Principais lançamentos  
de 2017

Grande lançamento de 2017, o Novo Polo foi apresentado ao mercado como o 
“Embaixador da Nova Volkswagen”, sendo o primeiro modelo da maior ofensi-
va de produtos da história da Volkswagen do Brasil, com 20 lançamentos até 
2020. O modelo se distingue da geração anterior por conta, especialmente, 
de seu motor de 200 TSI (referente a 200 Nm de torque), que garante melhor 
aceleração com menos trocas de marchas e ajuda a economizar combustível, 
tem potência de até 128 cv (etanol), câmbio de seis marchas e velocidade má-
xima de 192 km/h. O Novo Polo é um dos carros mais seguros do País – com 
nota máxima em segurança conquistada nos testes do Latin NCAP (programa 
independente de avaliação de carros novos para América Latina e Caribe), com 
cinco estrelas tanto para a proteção do ocupante adulto como para as crianças. 
O Novo Polo também é o primeiro veículo comercializado no Brasil a ser pre-
miado pelo Latin NCAP com o Advanced Award para Proteção aos Pedestres.

O veículo dispõe ainda do inovador sistema de reconhecimento de fadiga 
que, ao analisar o comportamento do motorista na direção, é capaz de 
detectar se a atenção do condutor está dispersa. 

Com 300 litros de capacidade, o porta-malas do Novo Polo acomoda facil-
mente a bagagem de todos os passageiros. Esse volume pode ser ampliado 
para 1.071 litros, bastando para isso rebater o encosto do banco traseiro.

Ele também é o primeiro veículo do Grupo Volkswagen com design per-
sonalizado para uma região. Seu projeto segue um modelo global, que 
contou inclusive com um lançamento quase simultâneo no Brasil e na 
Alemanha, mas é o primeiro a vir com um design dianteiro exclusivo para 
o mercado da América Latina, inspirado no desejo dos consumidores. O 
destaque é o vinco que margeia a entrada de ar e corta o espaço entre o 
conjunto ótico principal e os faróis de neblina.

Saiba mais sobre o Novo Polo aqui.

Novo Polo
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Apresentado à imprensa em novembro de 2017, e lançado oficialmente 
em janeiro de 2018, o Virtus foi o segundo modelo da ofensiva de 
produtos da Nova Volkswagen. Primeiro sedã construído sob a Estratégia 
Modular MQB no País, o modelo foi idealizado para ser referência em 
design, espaço interno e conforto na categoria de sedãs. Além disso, 
é o primeiro automóvel do mundo a contar com um Manual Cognitivo, 
baseado na plataforma de inteligência Artificial Watson da IBM. O projeto 
visa simplificar a vida dos motoristas e apresenta todas as informações 
técnicas e funcionais sobre o manual do carro de forma muito inovadora.

O Virtus tem como destaque um conjunto mecânico do motor TSI de até 
128 cv e transmissão automática de seis velocidades. Assim como no Novo 
Polo, o carro também tem uma linguagem visual exclusiva, desenvolvida 
com base em pesquisas com clientes e focada na regionalização dos 
produtos da Volkswagen. 

Referência no segmento, a distância entre-eixos no Virtus é de 2,65 metros 
(a mesma do Jetta) e, com isso, o Virtus estabelece um novo padrão de 
conforto e aproveitamento de espaço em sua categoria. O modelo conta 
ainda com um porta-malas com capacidade de 521 litros.

Saiba mais sobre o Virtus aqui.

Virtus
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O novo up! tem novidades funcionais, especialmente em tecnologia. Faróis 
de neblina com luz de conversão estática (cornering light –acionamento 
de apenas um dos lados do farol quando o sistema reconhece a manobra 
que está sendo feita), sensores de chuva e de luminosidade (crepuscular) e 
suporte para celular estão entre os recursos exclusivos na categoria.

Veículo tecnicamente mais avançado da sua categoria, o novo up! chegou 
ao mercado com duas opções de motorização 1.0 de três cilindros: a 
MPI de até 82 cv (câmbio manual de cinco marchas ou transmissão 
automatizada I-Motion) e a TSI de até 105 cv (câmbio manual de cinco 
marchas).

O novo up! apresentou um design mais esportivo e é maior que a 
versão anterior, com comprimento de 3,68 metros. Entre as novidades 
tecnológicas, o novo up! TSI oferece o sistema Composition Phone, por 
meio do aplicativo maps + more (disponível para os sistemas Android e iOS). 

O Think Blue. Trainer é um dispositivo de monitoramento e auxílio 
ao motorista para uma condução mais eficiente que funciona de 
forma complementar ao indicador de troca de marchas no painel de 
instrumentos. O sistema mostra na tela do celular um gráfico que se 
modifica à maneira que o veículo consome mais ou menos combustível.
Quanto mais econômico, mais elementos azuis aparecerão.

Saiba mais sobre o up! aqui.

novo up!
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Em 2017, a linha Pepper cresceu. Sucesso de vendas para o Fox, a série 
especial com foco na esportividade foi lançada nos modelos up! e Saveiro. 

O Fox Pepper passou a ser oferecido com o motor 1.6l MSI de até 120 
cv, que pode ser associado ao câmbio manual de seis marchas ou à 
transmissão automática I-Motion. O modelo também passou a contar de 
série com controle eletrônico de estabilidade, sistema de monitoramento 
da pressão dos pneus (tecnologia exclusiva na categoria), controle de 
assistência de partida em rampa, luz de conversão estática (cornering light) 
e câmera traseira de estacionamento. 

Os diferenciais de série no up! Pepper são os faróis de neblina com luz de 
conversão estática, recurso que amplia a área iluminada em curvas feitas 
em velocidade igual ou inferior a 40 km/h. O motor é o 1.0l TSI de até 105 
cv com transmissão manual de cinco marchas.

Assim como na linha up!, é a primeira vez que a configuração Pepper é 
oferecida para a Saveiro, disponível nas carrocerias de cabine estendida e 
dupla, sempre com a motorização 1.6l de até 104 cv e câmbio manual de 
cinco marchas. Além de diferenciais de design, a Saveiro Pepper entrega 
uma ampla lista de equipamentos de série, como ar-condicionado, faróis 
e lanterna de neblina, roda de liga leve de 15”, chave tipo “canivete” 
com controle remoto, coluna de direção ajustável em altura e distância, 
espelhos retrovisores com ajustes elétricos, alarme keyless, vidros e travas 
com acionamento elétrico, sensor de estacionamento elétrico, capota 
marítima e protetor de caçamba. 

Saiba mais sobre o Fox aqui.

Saiba mais sobre o up! aqui.

Saiba mais sobre a Saveiro aqui.

Linha Pepper ampliada
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Conectada às pessoas
Com a mensagem-chave “Volkswagen. Inspirada na sua vida”, a 
companhia tem aprimorado seus canais de relacionamento com os 
consumidores e investido em inovação e tecnologia, contribuindo para 
tornar a sua vida melhor. Aperfeiçoar a experiência da Marca significa 
compreender com agilidade os anseios e oferecer os produtos e serviços 
desejados pelos consumidores – do desenvolvimento de um novo veículo, 
que conta com um processo estruturado de escuta dos clientes, aos 
serviços de pós-vendas.

É constante a busca por disponibilizar informações precisas e claras nos 
diferentes pontos de contato com a Marca, incluindo os canais presenciais 
e os virtuais, gerando ainda mais relevância às experiências com a 
Volkswagen do Brasil. 

A tecnologia tem sido um dos principais instrumentos utilizados para 
conectar a Marca aos seus clientes, atuais e futuros. Nessa busca, o site 
da Volkswagen (www.vw.com.br) foi reformulado, oferecendo melhores 
recursos para acesso em diferentes plataformas (desktop e mobile) e 
para a navegação. O usuário também pode conferir ofertas, simular 
condições de financiamento pela Volkswagen Financial Services, buscar 
concessionárias, solicitar orçamentos e até agendar serviços como revisão 
e sessões de test-drive. O layout também reflete melhor o posicionamento 
da Marca.

Rede de Concessionárias
Responsáveis pelo contato direto com os consumidores, seja na 
comercialização dos veículos ou nos serviços de pós-vendas, as 
concessionárias devem refletir os valores e a excelência dos produtos e 
serviços da Volkswagen do Brasil. 

Em 2017, como parte de uma revisão da estratégia de relacionamento 
e com o intuito de impulsionar os resultados desses parceiros, a 
Volkswagen do Brasil fez ajustes na distribuição e abrangência dessas 
unidades em todo o País. Assim, a rede encerrou o ano com mais de 500 
concessionárias em todo o Brasil.

Uma das estratégias para aumentar a visi-
bilidade da Marca Volkswagen foi reforçar a 
digitalização da comunicação, fortalecendo a 
sua presença nos veículos de internet e nas 
mídias sociais, adaptando-se ao estilo de vida 

dos consumidores. Exemplo disso foi a web-
série “01.09”, iniciativa inédita desenvolvida 
para o Novo Polo, que foi lançada nas mídias 
sociais da empresa e teve grande repercussão 
pública (leia mais na pág. XX). 

Mais presente nas redes sociais

Mais de

500
concessionárias 
formam a rede da 
vendas no Brasil
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●  Região 1 
44 concessionárias

●  Região 2 
 92 concessionárias

●  Região 3 
120 concessionárias

●  Região 4 
44 concessionárias

●  Região 5 
71 concessionárias

●  Região 6 
74 concessionárias

●  Região 7  
69 concessionárias
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A Volkswagen está engajada 
em um movimento de 
transformação que busca 
aproximá-la ainda mais 
dos seus clientes, capaz de 
compreender seus anseios 
com agilidade e aumentar 
a relevância da experiência 
deles com a Marca 
Tecnologia para vender mais e melhor
Em sintonia com o mundo cada vez mais digital, a empresa estruturou uma 
nova ferramenta para auxiliar a equipe de vendas dos seus concessionários. 
O aplicativo Saiba Mais VW para sistemas iOS e Android disponibiliza 
comparativos entre os principais concorrentes em cada categoria, além 
de vídeos, fotos e informações complementares sobre os produtos. O 
aplicativo também permite que sejam compartilhadas brochuras digitais 
instantaneamente com o cliente via WhatsApp e e-mail.

Treinamento para atingir a excelência
Em 2017, a Volkswagen do Brasil trouxe o renomado especialista 
internacional de vendas Mark Walsh para capacitar a força de vendas. 
Reconhecido como um dos maiores consultores e motivadores da 
indústria automotiva do mundo, Walsh já treinou mais de 1,5 milhão de 
profissionais. 

O workshop “A Caminho da Liderança” foi voltado para os profissionais das 
concessionárias, o time de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da empresa 
e para a Academia Volkswagen. Foram realizados quatro encontros com 
essa finalidade em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro. Além do Brasil, o 
especialista deu capacitações na Argentina, no Chile e na Colômbia. A série 
de eventos capacitou 1,8 mil pessoas em toda a Região SAM. 
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Investimentos em inovação 
viabilizam a renovação  
do portfólio
Calçado no tripé tecnologia, segurança e ecoeficiência, o movimento de 
renovação do portfólio da Volkswagen do Brasil envolve a necessidade 
de adequações e modernização das fábricas para que se tornem cada vez 
mais inteligentes, conectadas, flexíveis e autônomas.

Parte desses avanços vem da implementação do conceito de Indústria 4.0, 
que vem sendo adotado nas fábricas há alguns anos e inclui novos equipa-
mentos tecnológicos e conectados, postos de trabalho digitalmente inter-
ligados e ganhos de eficiência operacional. A cada novo projeto, a empresa 
aposta na implantação de células de trabalho 100% digitalizadas, que se re-
vertem em otimização de recursos e de tempo, mais qualidade e segurança 
e aumento do nível de rastreabilidade do produto, para citar alguns ganhos.

Em 2017, um dos principais desafios foi a preparação da Fábrica Anchieta 
para receber a Estratégia Modular MQB (Matriz Modular Transversal, em 
português), um moderno conceito para desenvolvimento e produção 
de veículos da Marca Volkswagen e que já serviu de base para o 
lançamento do Novo Polo e Virtus. Entre os principais objetivos de sua 
implementação está a padronização do processo de manufatura nas 
fábricas, estabelecendo, por exemplo, a mesma sequência de montagem e 
proporcionando como grande vantagem a redução do tempo de produção 
dos veículos. A Estratégia Modular MQB permite ainda a padronização 
de peças e diversos componentes dos veículos produzidos sob esse 
conceito. Assim, ela torna possível a democratização de inovações, com o 
intercâmbio de tecnologias. O conceito MQB também permite compartilhar 
a base estrutural para o desenvolvimento de veículos de diferentes 
segmentos, gerando sinergia para todas as classes de automóveis. A 
combinação de dimensões padronizadas e variáveis, outro benefício da 
MQB, reduz significativamente a complexidade da produção de um veículo, 
gerando melhora substancial no processo produtivo e economia de escala. 

Baseada em conceitos de Indústria 4.0, a digitalização nas unidades 
produtivas é outro avanço. Simulações durante a fase de concepção de 
um novo projeto já acontecem de modo totalmente digital, possibilitando, 
por exemplo, a identificação prévia de inconsistências técnicas. Na 
cadeia produtiva, quando o modelo já está sendo fabricado em escala 
comercial, sistemas digitais informam eventuais erros em tempo real, 
gerando estatísticas de falhas e viabilizando a rápida programação de uma 
manutenção preventiva no conjunto de equipamentos.

Impressoras 3D auxiliam o desenvolvimento de peças e dispositivos 
específicos com a máxima precisão e sem desperdício de material. Na 
planta Anchieta, que foi reformulada para a produção do Novo Polo, muitos 
dispositivos foram criados pelos engenheiros e materializados a partir 
dessas impressoras.

Com o monitoramento de equipamentos por meio de inteligência artificial 
também é possível identificar antecipadamente falhas ou problemas, 
adiantando a manutenção e reduzindo custos com reparos ou interrupções 
da produção.

24%  

foi o crescimento 
da produção na 
Volkswagen do 
Brasil em 2017
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Crescimento da produção
A retomada do setor automobilístico em 2017 resultou em um crescimento 
da produção de 24% na Volkswagen do Brasil. As unidades industriais 
voltaram a ampliar o volume e estão engajadas com a estratégia do 
negócio, que busca mais competitividade e eficiência.

Parte desse movimento de retomada produtiva foi sentida na fábrica de 
São Carlos, devido à produção de motores para o Novo Polo, o Virtus e 
o Golf. Além de atender à demanda das fábricas brasileiras, São Carlos 
trabalha com a exportação de motores da família EA211 para as unidades 
de Argentina e México e de componentes (blocos, cabeçotes e virabrequins 
usinados) para as operações da Europa. Em 2017, foram produzidos mais 
de 428 mil motores em São Carlos.

A Unidade Anchieta, de São Bernardo do Campo, recebeu investimento 
de R$ 2,6 bilhões para adequações da fábrica para receber a Estratégia 
Modular MQB e o início da produção dos dois novos modelos (Novo Polo 
e Virtus). O resultado foi um incremento de produção de 23.738 veículos, 
superando os 154 mil veículos fabricados em 2016.

Em Taubaté, o crescimento de volume foi 29% maior que em 2016, com 
ganhos de produtividade de 15,7%. Ao todo, a unidade fabricou mais de 
198 mil veículos em 2017.

A fábrica de São José dos Pinhais manteve o volume de produção 
praticamente estável, com 60,5 mil veículos. A planta precisou lançar 
mão de alguns dos mecanismos de flexibilização de jornada de trabalho 
negociados com o sindicato em 2016. O incremento da produção na 
unidade paranaense está previsto para os próximos anos a partir dos 
lançamentos de veículos programados até 2020.

Foco em eficiência ambiental
A Volkswagen do Brasil assumiu o compromisso de criar fábricas 
inteligentes, conectadas, flexíveis e autônomas em todas as unidades. O 
desafio inclui ainda adequar as fábricas ao conceito “Think Blue.”, criado 
pelo Grupo Volkswagen, cuja meta é ser a fabricante de veículos mais 
sustentável do mundo. 

O programa “Think Blue. Factory.”, lançado em 2011, estabeleceu, em sua 
primeira fase, que todas as fábricas da Volkswagen no mundo teriam de 
reduzir em 25% seu impacto relativo ao volume de veículos produzidos em 
cinco principais indicadores ambientais: o consumo de água e energia, a 
geração de resíduos, as emissões de CO2 e de solventes. A meta é alcançar, 
nessa primeira fase do programa, esses resultados até o fim de 2018, 
tendo como base o ano de 2010.

Em 2017, foram alcançados antecipadamente na Volkswagen do Brasil 
os compromissos de redução em geração de resíduos e consumo de 
água. Comparada ao ano anterior, a redução de resíduos foi de 43,73% 
e a de água foi de 25,95%. Em 2016, a empresa já havia alcançado o 
compromisso da redução das emissões de solventes. E, pela primeira vez 
desde 2013, a média de indicadores socioambientais apresentou uma 
melhora de 16,43% em relação ao ano anterior.
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Nos indicadores de energia e de emissões de CO2 houve melhoria de 
desempenho em relação a 2016: 10,76% no consumo de energia por 
veículo produzido e 19,24% em emissão de CO2.

Além dos impactos socioambientais, as 213 ações implementadas nas 
fábricas da Volkswagen do Brasil em 2017 geraram uma economia de 
gastos de 3,6 milhões de euros. 

Um sistema on-line de gerenciamento de ações permite o monitoramento 
constante da quantidade de ações, os ganhos previstos e o cronograma de 
implantação, sendo possível gerar relatórios e gráficos, fazer benchmarking 
e pesquisar ações implementadas em outras fábricas do Grupo 
Volkswagen.

Desde 2016, a gestão ambiental passou a contar com uma estrutura 
corporativa, que unificou todas as frentes de trabalho relacionadas, como 
a gestão dos riscos ambientais, as obtenções das licenças necessárias 
para o pleno funcionamento das fábricas, o gerenciamento do Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) da unidade Anchieta e o apoio para a manutenção 
dos SGAs das demais fábricas. Sinergia entre as equipes e otimização de 
recursos e de tempo são os principais resultados dessa nova configuração. 
As quatro fábricas também têm seu Sistema de Gestão Ambiental 
certificado pela ISO 14001.

Think Blue. Factory. Compromisso com a eficiência

Ano-base 2010 2015 2016 2017 Meta para 2018

Energia (MWh/veículo) 1,17 1,47 1,66 1,47 0,88

Água (m3/veículo) 3,60 3,53 3,72 2,76 2,70

Resíduos (kg/veículo) 8,78 7,11 9,44 5,31 6,59

CO2 (kg/veículo) 119 196 119 104 89

Solventes (kg/veículo) 6,12 4,01 4,37 4,15 4,59

25% 

é a meta de redução  
do impacto 
ambiental em água, 
energia, resíduos, 
emissões de CO2  
e de solventes
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Relacionamentos duradouros 
e mutuamente benéficos 
Na busca por estabelecer uma base de suprimentos forte e segura, 
a Volkswagen do Brasil procura, além de qualidade dos produtos e 
compromisso com prazos, encontrar parceiros para estabelecer relações de 
negócios éticas e sustentáveis, mutuamente benéficas e duradoras. 

Para facilitar o bom andamento dessa parceria, os processos de compra 
seguem as diretrizes do Código de Conduta e da cartilha Melhores Práticas 
para Aquisição de Bens e Serviços, que detalha os processos-padrão 
exigidos dos fornecedores.

Ao final de 2017, a Volkswagen do Brasil trabalhava com uma base 
composta por cerca de 3 mil empresas fornecedoras de bens e serviços, 
divididas em dois grupos: fornecedores produtivos e de compras gerais. 
Os primeiros são responsáveis pelo abastecimento de componentes 
e subconjuntos para diversas fábricas da Volkswagen do Brasil, e os 
fornecedores de compras gerais abastecem os setores de máquinas, 
equipamentos e serviços.

Estabelecer relacionamentos 
profissionais de longo prazo 
e baseados em benefícios 
mútuos com os parceiros de 
negócio é tão importante 
quanto a qualidade dos 
produtos e o compromisso 
com a entrega dentro do prazo
Apesar de trabalhar com parceiros provenientes dos cinco continentes, a 
montadora busca sempre priorizar fornecedores nacionais. Dos gastos com 
compras em 2017, cerca de 94%, ou R$ 9,36 bilhões, foram destinados à 
indústria brasileira. O restante é importado ou vem de outras unidades do 
Grupo Volkswagen.

Todos os fornecedores passam pela aprovação do Corporate Sourcing 
Committee, que realiza encontros periódicos de avaliação por meio dos 
processos globais para a definição de fornecedores: Forward e Global 
Sourcing.

Para 2018, novas auditorias de sustentabilidade serão planejadas para 
todas as empresas do Grupo Volkswagen, juntamente com uma empresa 
especializada e sob a supervisão da Matriz, na Alemanha. Além disso, terá 
continuidade a aplicação de um questionário de autoavaliação formulado 
por um grupo de trabalho europeu focado em CSR (Responsabilidade 
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Social Corporativa, em tradução livre). As avaliações devem ajudar 
a aprimorar os processos de compras da companhia. Intensificar o 
engajamento em grupos de trabalho e iniciativas em toda a indústria 
também estarão na pauta nos próximos anos.

Gastos com fornecedores locais1 2015 2016 2017

Orçamento para fornecedores (R$ bilhões) R$7,9 R$7,9 R$9,96 

Valor investido em fornecedores locais (R$ bilhões) R$7,30 R$7,27 R$9,36

% do orçamento investido em fornecedores locais 92,40% 92,90% 93,96%

1 Dados referentes às quatro fábricas da Volkswagen do Brasil. São classificadas como locais todas as 
peças fornecidas e fabricadas em plantas brasileiras.

Durante 2017, foi realizado um workshop 
exclusivo, com fornecedores da Volkswagen 
do Brasil, sobre o tema sustentabilidade. O 
objetivo foi de orientar os parceiros sobre 

as normas e condutas éticas adotadas pela 
empresa, além de capacitá-los para atender 
às demandas de sustentabilidade que são 
exigidas pela Volkswagen do Brasil. 

Os critérios de sustentabilidade adotados 
pelo Grupo Volkswagen são baseados em 
recomendações externas das mais respeita-
das organizações internacionais dedicadas ao 
tema – como o Pacto Global da Organização 
das Nações Unidas (ONU) e as diretrizes da 
Câmara Internacional de Comércio para o 

Desenvolvimento Sustentável e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT). Esses critérios 
também seguem documentos internos, como 
suas políticas Ambiental & Energética, de 
Qualidade e da Declaração Volkswagen sobre 
Direitos Sociais. 

Treinamentos e transparência

Normas e critérios de sustentabilidade
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