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2020 em retrospectiva
(GRI 102-50, 102-52, 102-54)

A 9ª edição do Anuário da Volkswagen do Brasil lança sobre 2020 uma análise pela 

ótica da gestão financeira, do modelo de negócio, da relação com os stakeholders, da 

produção operacional, da sustentabilidade e os desafios da pandemia. Este documento 

reúne os principais indicadores econômicos, sociais e ambientais de forma transparente, 

mantendo o compromisso da empresa com a responsabilidade corporativa. 

O Anuário de Sustentabilidade da Volkswagen segue a metodologia Global Reporting 

Initiative (GRI) – referência mundial em relatórios de sustentabilidade – na versão GRI 

Standards, classificado como Opção Essencial, o que exige, no mínimo, o reporte de um 

indicador de cada tema material.

Apresentação
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Os dados de desempenho retratam a 

Volkswagen do Brasil e foram compilados 

de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 

2020. Eventualmente, o Anuário sinaliza 

fatos do primeiro trimestre de 2021, por 

estarem atrelados ao ciclo anterior. Para 

contextualização das informações, o 

documento traz também resultados  

da Região SAM, que engloba 29 países (veja 

mais no capítulo A Volkswagen do Brasil).

A coordenação geral é do departamento de 

Sustentabilidade da Volkswagen do Brasil 

e contou com a contribuição de todas as 

áreas da companhia e das gerências das 

unidades de produção para o levantamento 

e a análise dos indicadores reportados.

Em um ano atípico, marcado pelo avanço 

do novo coronavírus (Covid-19) e seu 

efeito na saúde e na economia do País, 

a Volkswagen se mostrou atenta aos 

impactos da pandemia nos negócios, 

nos relacionamentos e no trabalho. Este 

documento sintetiza algumas respostas  

a esses desafios.

Apresentação
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Sobre este Anuário

Os capítulos se desdobram 
da seguinte forma:
1) Mensagem do Presidente;

1) A Volkswagen do Brasil;

1) Estratégia e Gestão;

1) Nossas Pessoas;

2) Nossa Imagem;

3) Nossos Produtos;

4) Nossos Clientes;

5) Nossas Fábricas;

6) Nossos Fornecedores.

Apresentação

Este Anuário está dividido em nove capítulos que representam os temas mais 

relevantes à estratégia corporativa e definem as frentes de atuação da empresa 

em 2020. Seu conteúdo está alinhado ao plano mundial da Marca Volkswagen 

TRANSFORM 2025+.
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Apresentação

Temas Materiais
(GRI 102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 
102-46, 102-47, 102-48, 103-1) 

O Anuário de Sustentabilidade da Volkswagen 

foi elaborado com base nos Temas Materiais 

vigentes para o período de 2018-2021*. 

Em 2017, eles foram revisados após uma 

ampla consulta pública, que incluiu a análise 

de documentos estratégicos da empresa 

e setoriais, entrevistas com especialistas, 

representantes do poder público e da 

sociedade civil, além de executivos da 

Volkswagen do Brasil e uma consulta on-line, 

que gerou aproximadamente 1,7 mil retornos  

dos públicos interno e externo.

Participaram da sua construção empresas do 

setor automobilístico, clientes, representantes 

de governo, de entidades de classe e 

de organizações não-governamentais, 

fornecedores, concessionários, empregados, 

sindicatos e comunidades do entorno.
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Apresentação

Com base nesses dados, a Volkswagen do 

Brasil mapeou os assuntos mais relevantes e 

sensíveis ao público estratégico para compor 

as diretrizes deste documento. Assim, os 

temas tratados ao longo do Anuário de 

Sustentabilidade 2020 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;

 - Emissões no uso dos produtos;

 - Ecoeficiência operacional.

*O processo de revisão dos Temas Materiais 
ocorre a cada três anos. A próxima atualização 
estava prevista para 2020, mas, em função 
da pandemia, foi reprogramada para 2021, 
quando serão identificados os novos temas 
válidos para o período de 2022-2024.
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Dúvidas ou 
dados adicionais?
(GRI 102-53) 

Entre em contato com a área de Sustentabilidade da Volkswagen do Brasil  

pelo e-mail: sustentabilidade@volkswagen.com.br

Apresentação

Para mais informações acesse o anuário em sua versão 

completa no site: www.relatostar.com.br/2020
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Um ano desafiador só se  
vence com um time forte 
(GRI 102-14)

O ano de 2020 despontou no calendário com a promessa de um período de retomada 

econômica, mas, em pouco tempo, tivemos de rever nossas projeções. A pandemia 

trouxe um cenário sem precedentes: a paralisação dos negócios, a produção nacional 

alcançando os menores índices históricos e as relações pessoais completamente 

transformadas. Apesar dos desafios, conseguimos superar os obstáculos e o crescimento 

da produção registrado nos últimos meses confirma isso. Em um ano com tantas 

adversidades, conseguimos colocar a nossa Marca em um patamar de destaque ainda 

maior no mercado automotivo brasileiro e na Região SAM (América do Sul, América 

Central e Caribe). Tenho um grande orgulho do trabalho que fizemos na Volkswagen.

Mensagem 
do Presidente



10

Fomos a primeira montadora a parar as operações, pensando na integridade 

física das pessoas. Mais do que isso, atuamos em diversas frentes no combate ao 

novo coronavírus. Realizamos na unidade Anchieta a manutenção de ventiladores 

pulmonares, aparelhos essenciais para o tratamento da Covid-19. Uma ação coletiva 

que contou com o trabalho voluntário de empregados de diversas áreas da empresa. 

Também como parte dos esforços para salvar vidas durante a pandemia, a Volkswagen 

do Brasil doou máscaras faciais protetoras e realizou o empréstimo de veículos da 

frota a autoridades de saúde municipais e estaduais. Internamente, reforçamos a 

comunicação e adotamos rígidos protocolos de segurança, além de orientações e ações 

da área da Saúde, com atividades digitais, lives e informativos em redes sociais. Nesse 

ponto, valorizo o trabalho do nosso time pelo empenho, dedicação e, principalmente, 

pela criatividade. Mesmo a distância, continuamos próximos. Tudo isso é fruto de uma 

Transformação Cultural profunda que estamos vivendo, com foco na valorização 

humana e na digitalização da companhia. Essa é a Nova Volkswagen.

Mensagem do Presidente
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Dentro das cinco batalhas (5 Must Win Battles) que fundamentam a nossa estratégia, 

considero a Transformação Cultural a mais importante. Entendemos que esse 

processo começa pela quebra de silos, com uma comunicação que transita de forma 

horizontal e transversal, não vertical. E agradeço ao time pelos avanços que fizemos 

nesse sentido. Realizamos a nossa primeira Semana da Diversidade, progredimos na 

meta de ter mais mulheres em cargos de liderança e, pelo segundo ano consecutivo, 

conquistamos o Prêmio AB Diversidade no Setor Automotivo, promovido pela 

Automotive Business, um claro reconhecimento das boas práticas adotadas pela 

Volkswagen do Brasil em prol da diversidade. Na Pesquisa Barômetro, nosso índice 

de satisfação dos empregados no trabalho, alcançamos uma participação recorde. 

Isso revela o quanto as pessoas querem falar com a gente. Nesses 20 anos em que a 

pesquisa é realizada em toda a companhia, tivemos a participação histórica de 97% 

dos funcionários e atingimos o maior índice de satisfação de todos os tempos, com 

87,3% de aprovação, números que ganham mais relevância por termos atravessado  

o período mais difícil da Volkswagen por causa da pandemia.

“As pessoas olham o Brasil como uma  
fonte exportadora de ideias, não só de  
carros, mas de conhecimento. E isso  

nos dá muito orgulho.”

Na Ofensiva de Produtos e Inovação, nossa segunda batalha, entregamos com 

sucesso os lançamentos e implementamos serviços e produtos cada vez mais 

inovadores. O Nivus, destaque do ano, reforça nosso pioneirismo ao inaugurar um 

novo segmento no mercado. Um carro desenvolvido e lançado 100% de maneira 

digital, com design e tecnologia nacionais que, agora, ganham o mercado da América 

Latina e, futuramente, da Europa. O Volkswagen Nivus já foi lançado na Argentina, 

Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Paraguai, Peru, St. Maarten e Uruguai. 

Mensagem do Presidente
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Outro importante lançamento do ano foi 

a Amarok V6 com 258 cv, produzida na 

fábrica de General Pacheco, na Argentina. 

A picape média mais rápida do Brasil 

se destaca por apresentar desempenho 

de esportivo e conforto de SUV de luxo, 

decorrência do forte trabalho feito 

sobre o motor 3.0 V6 TDI (turbodiesel). 

Enquanto isso, o T-Cross, nosso primeiro 

SUV produzido na Região SAM, continua 

fazendo história no Brasil. O modelo foi o 

utilitário esportivo mais vendido do País em 

2020 e o primeiro SUV da história a ocupar 

o posto de carro mais vendido do Brasil em 

um único mês, uma posição geralmente 

ocupada por hatches compactos. O sucesso 

do T-Cross rompeu as fronteiras brasileiras, 

exportado para 26 países, ele também 

ocupou a liderança de vendas da categoria 

na Argentina.

Ao todo, o Nivus venceu 18 comparativos contra os principais concorrentes do mercado e 

se tornou o carro mais premiado do Brasil em 2020, com seu design arrojado e altos níveis 

de conectividade e segurança. Junto dele, apresentamos a nossa central de infotainment 

de última geração - VW Play - desenvolvida integralmente na região da América Latina. Um 

marco tecnológico na indústria que representa uma nova era em streaming e serviços. A VW 

Play Apps, loja de aplicativos exclusiva que está em constante atualização, corrobora este 

movimento em direção a uma conectividade surpreendente.

Mensagem do Presidente
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Desde 2017, a digitalização é um dos principais pilares da Nova Volkswagen. Trabalhamos 

em uma abordagem 360º para oferecer soluções tecnológicas em todos os processos e 

produtos, do desenvolvimento ao pós-venda. Estamos cada vez mais preparados para 

atender de forma totalmente digital os nossos clientes. Graças ao excelente trabalho do 

nosso time, durante a pandemia aceleramos muito esse processo. A Concessionária Digital, 

o DDX (Digital Dealer eXperience), é uma realidade em toda a rede Volkswagen, antecipando 

em alguns anos as nossas previsões. Nos últimos meses de 2020, lançamos outros dois 

importantes projetos de inovação voltados para a comodidade dos nossos consumidores. O 

primeiro é o VW Sign&Drive, um serviço on-line de assinatura de veículos, que já é sucesso e 

será constantemente expandido com novos modelos e versões. O segundo é a VW e-store, 

a nova loja on-line da Marca, feita em parceria com toda a rede de concessionárias do 

País, que leva ainda mais praticidade, agilidade e conveniência para atender o que o novo 

consumidor busca. É por essas inovações, pensando sempre nos benefícios aos nossos 

clientes e parceiros de negócios, que fomos eleitos a Marca Digital em 2020. Mas não 

vamos parar por aqui. Em breve, muitas outras novidades serão anunciadas.

Em 2020, a linha GTS, que se tornou ícone 

da Volkswagen no Brasil, voltou com o 

Novo Polo e Virtus, primeiros veículos 

esportivos desenvolvidos no País sobre a 

Estratégia Modular MQB. Para completar 

a nossa Ofensiva de Produtos, fizemos o 

SUVW Day com a apresentação do Taos, 

o primeiro SUV fabricado na Argentina e o 

quarto SUV da nossa ofensiva na Região 

SAM. Ele é fruto do investimento de 650 

milhões de dólares na modernização da 

fábrica de Pacheco e completa a nossa 

família SUVW. O Taos se destaca pelo 

design e tecnologia e traz tudo o que há 

de mais moderno nos modelos premium 

Mensagem do Presidente
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da Volkswagen: acabamento exclusivo, diversos itens de segurança, espaço interno, 

performance e conectividade. Definitivamente, temos a mais variada gama de SUVs do 

mercado, para atender aos mais diferentes perfis de públicos.

Otimizar e simplificar os procedimentos internos foram duas diretrizes que estiveram 

na base para avançarmos em Processos Eficientes, nossa terceira batalha. Entre as 

conquistas de 2020, destaco o programa de RECOF/Taxes, que otimizou o fluxo de caixa 

e permitiu ganhos tributários; o Employee Solutions, responsável pela digitalização 

dos processos de RH; e o já citado lançamento da VW e-store, plataforma que permite 

ao cliente ter um novo Volkswagen em sete cliques. Ainda nesse cenário, concluímos 

o monitoramento (iniciado em 2017) que certificou que a Volkswagen cumpriu seu 

compromisso de criar e implementar um programa de compliance para prevenir e 

detectar violações de leis antifraude e ambientais.

Pela 29ª vez, em 30 edições realizadas, recebemos o prêmio Top of Mind do Datafolha 

e Folha de S.Paulo como a marca mais lembrada na categoria carro. Conquistamos 

ainda, pelo terceiro ano consecutivo, a certificação Top Employer, o mais importante 

reconhecimento internacional em excelência nas práticas de Recursos Humanos. Somos 

a única montadora do País com essa certificação e tais premiações coincidem com uma 

transformação que vivemos de mais Proximidade com as Pessoas, nossa quarta batalha.

Neste ano tão desafiador para a 

indústria e o mundo, buscamos 

melhorar o resultado do negócio por 

meio do crescimento sustentável. 

Como efeito, a Volkswagen na 

Região SAM (América do Sul, 

América Central e Caribe) assumiu 

a liderança pela primeira vez, no 

mês de agosto. Promovemos o 1º 

Pós-Vendas Experience (convenção 

com donos de concessionárias, 

Mensagem do Presidente
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gerentes de peças e gerentes de serviços) 

totalmente on-line, que movimentou 

mais de R$ 55 milhões em negócios, e o 

Pós-Vendas SAM com maior turnover em 

peças e acessórios (US$ 419,4 milhões). 

Tudo isso impulsionou nossos Resultados 

Sustentáveis, a quinta batalha da 

companhia. Obtivemos o maior volume 

de emplacamentos do ano no Brasil em 

novembro, com o market share de 16,2%, 

e a região da América Latina alcançou uma 

participação de mercado de 12,8%, com 

ganhos no acumulado do ano.

No pilar ambiental, a Volkswagen foi a 

primeira fabricante de automóveis a aderir 

ao Acordo de Paris e ao compromisso 

de ser neutra em carbono até 2050. O 

Grupo VW investirá cerca de 73 bilhões de 

euros em eletrificação, motores híbridos 

e tecnologia digital. Na América Latina, 

temos a meta de lançar cinco modelos 

híbridos ou elétricos até 2023. Nós, da 

Volkswagen, estamos cientes da nossa 

responsabilidade social e sentimos que 

precisamos contribuir também com o 

desenvolvimento da infraestrutura do 

País para o abastecimento de carros 

elétricos. Por isso, em parceria com a EDP, 

Audi e Porsche, inauguramos o primeiro 

eletroposto de recarga ultrarrápida, um 

marco para a mobilidade elétrica brasileira.

Mensagem do Presidente
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Para concluir, quando olhamos 2020 em retrospectiva, vemos um ano de muitos 

desafios, certamente, mas também de muita superação e êxitos. Esse sucesso 

não é por acaso. É resultado de um time integrado, competente e dedicado que 

implementou nossa ofensiva de produtos empenhado em atender aos desejos e 

às necessidades dos consumidores. Agradeço a todos que participaram conosco 

dessa jornada de superação. Encerramos 2020 mais unidos, fortalecidos e 

comprometidos na missão de ser uma empresa inovadora, focada no cliente e 

socialmente responsável. Em 2021, vamos trabalhar firmemente para manter a 

retomada da indústria, a partir de novos modelos de negócios e da diversificação 

dos mercados de exportação, para fazer da Volkswagen uma marca cada vez 

mais digital, humana e próxima das pessoas.

Boa leitura!

Pablo Di Si

Presidente e CEO da Volkswagen América Latina

Mensagem do Presidente
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A Volkswagen  
do Brasil

Desempenho em 2020

13,5% 347.335 + de 23%
de market share 

(Região SAM)
carros produzidos dos veículos leves  

exportados no Brasil  
são da Volkswagen
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Expansão do mercado e  
a consolidação da Nova VW 
A crise do novo coronavírus impactou consideravelmente a produção industrial, o 

setor automotivo e também a Volkswagen do Brasil. Se, por um lado, a pandemia 

obrigou a empresa a rever suas metas e reorganizar os postos de trabalho, por 

outro impulsionou os projetos de digitalização e a comunicação da Marca, por meio 

de novos modelos de negócios e da consolidação da Nova Volkswagen, estratégia 

que completou três anos em 2020.

A Volkswagen do Brasil fechou 2020 com o licenciamento total de 327.710 

veículos. Os destaques de produção foram o Gol – que completou 40 anos com 

mais de 7 milhões de unidades emplacadas no mercado nacional, 71.153 delas 

só em 2020, mantendo por 27 anos o topo do ranking em vendas e exportação 

no Brasil – e o T-Cross, líder do mercado de A0 SUV no Brasil (60.124 unidades 

emplacadas) e na Argentina (9.779 unidades).

ANUÁRIO 2019: Responsabilidade Corporativa Acesse o relatório completo: relatostar.com.br/2019

A Volkswagen do Brasil
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“A pandemia afetou a produção, mercado 
interno e exportação, impactando fortemente 
o caixa das empresas e consequentemente os 

investimentos programados”.

Antonio Megale

Diretor de Assuntos Governamentais da Volkswagen do Brasil  
e Região SAM

De modo geral, o volume de produção registrou uma queda de 29% comparado a 2019 

(fábricas Volkswagen do Brasil), uma baixa histórica para a empresa. Apesar disso, a 

Volkswagen manteve o crescimento de participação no mercado, com 13,5% de market 

share (Região SAM em 2020, considerando o ano completo), um aumento de 1,2 ponto 

percentual. Em agosto de 2020, a VW foi a marca com o maior número de licenciamentos 

do Brasil, responsável por 19,4% de participação no mercado. No acumulado do ano, a 

empresa chegou a 16,8% de participação no mercado nacional, garantindo a vice-liderança 

do ranking, um reflexo direto do mapa estratégico implementado com a Nova Volkswagen.

O câmbio ao longo de 2020 impulsionou as exportações e contribuiu para minimizar 

os impactos da desvalorização do real. O volume total de veículos exportados pela 

Volkswagen do Brasil foi de 72.636 unidades, frente aos 106.800 de 2019, o que 

corresponde a 23,66% das exportações de veículos leves do País, além de componentes 

produzidos em São Carlos. Números que colocam a Volkswagen como a maior 

exportadora da indústria automotiva do Brasil, somando mais de 4 milhões de carros 

embarcados em sua história. 

Outro passo importante na Ofensiva de Produtos e Inovação foi a exportação de 

tecnologia, como a construção de protótipos para a Skoda e a VW Play, a plataforma de 

infotainment da Volkswagen totalmente desenvolvida na região, já comercializada com 

outras empresas do Grupo VW e uma das grandes apostas para novos mercados em 2021.

ANUÁRIO 2019: Responsabilidade Corporativa Acesse o relatório completo: relatostar.com.br/2019

A Volkswagen do Brasil
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Valor econômico direto gerado 
e distribuído (R$ bilhões)   
- Volkswagen do Brasil
(GRI 201-1)

2018 2019 2020

Receita líquida total 21.962.313 25.888.555 22.067.503

Mercado interno 16.559.501 20.063.594 16.734.106

Mercado externo 5.402.812 5.824.960 5.333.396

Benefícios

Salários e benefícios de empregados 1.268.443   2.607.990 1.920.153

Pagamentos ao governo

Impostos diretos -              -                296.984       

Impostos indiretos* 5.739.061 3.474.783 2.539.074

Investimentos sociais (em R$ milhões) 3.411.815 6.189.121 5.708.143         

ANUÁRIO 2019: Responsabilidade Corporativa Acesse o relatório completo: relatostar.com.br/2019

A Volkswagen do Brasil

* No anuário de 2018 foram divulgados, de forma equivocada, os valores pagos de impostos indiretos 
como sendo impostos diretos (corrigidos a partir da edição de 2019).
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Volkswagen do Brasil:   
portfólio 
Em 2020, o portfólio da Volkswagen do Brasil era composto por nove modelos de 

veículos produzidos nas fábricas brasileiras e comercializados no País, além de cinco 

importados. O Passat e o Golf GTE tiveram as importações suspensas, em agosto e 

dezembro, respectivamente, enquanto o Nivus entrou em produção em junho, na 

fábrica Anchieta.

Anchieta (SP)

ANUÁRIO 2019: Responsabilidade Corporativa Acesse o relatório completo: relatostar.com.br/2019

A Volkswagen do Brasil
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Taubaté (SP)

São José dos Pinhais (PR)

Importados

ANUÁRIO 2019: Responsabilidade Corporativa Acesse o relatório completo: relatostar.com.br/2019

A Volkswagen do Brasil

(Importação encerrada)

(Importação encerrada)
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“O nosso desafio financeiro é enorme nos 
próximos anos e somente com a ajuda de 
todos conseguiremos buscar o equilíbrio 

em nosso negócio”.

Ciro Possobom

Vice-Presidente de Finanças da Volkswagen do Brasil e Região SAM

ANUÁRIO 2019: Responsabilidade Corporativa Acesse o relatório completo: relatostar.com.br/2019

A Volkswagen do Brasil



24

Região SAM 

Volkswagen do Brasil e  
Região SAM 
(GRI 102-3, 102-4)

A Região SAM (composta por 29 países da América do Sul, América Central e Caribe) foi 

estruturada pela Volkswagen em 2016 para regionalizar os negócios e dar autonomia aos 

mercados onde a Marca atua. Em 2020, a VW na Região SAM conquistou a liderança pela primeira 

vez, no mês de agosto, impulsionada, sobretudo, pelo número de emplacamentos no Brasil. No 

Pós-Vendas, a região alcançou o maior turnover em peças e acessórios (US$ 419,4 milhões).

Fábricas

1) São Bernardo do Campo (SP) – Sede

2) Taubaté (SP)

3) São Carlos (SP)

4) São José dos Pinhais (PR)

5)  General Pacheco (Argentina)

6) Córdoba (Argentina)

Centro de Distribuição de Peças  
e Acessórios

7) Vinhedo (SP)

3

6

4

5

7

1 2

ANUÁRIO 2019: Responsabilidade Corporativa Acesse o relatório completo: relatostar.com.br/2019

A Volkswagen do Brasil
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19.083 

770

14.003 5.080 

mil empregados

pontos de venda

no Brasil na Argentina

477 125 168 
no Brasil na Argentina em 27 países da América 

Latina (exceto México)

ANUÁRIO 2019: Responsabilidade Corporativa Acesse o relatório completo: relatostar.com.br/2019

A Volkswagen do Brasil
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Estratégia  
e Gestão

Investimento em novos  
modelos de negócio e na  
digitalização da marca 
Em 2020, a Volkswagen do Brasil viu a digitalização crescer com a implementação 

de novos modelos de negócios, a renovação do portfólio – por meio da Ofensiva 

de Produtos e Inovação – e a Transformação Cultural avançar na diversidade e na 

quebra de silos.
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Novos mercados de atuação, a exemplo da exportação do T-Cross para a Bolívia, 

Costa do Marfim, Gabão, Gana, Líbia, Madagascar, Ruanda e Sudão; e do Nivus 

para Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Paraguai, Peru, St. 

Maarten e Uruguai foram conquistas importantes nas exportações da empresa. Em 

Córdoba, na Argentina, a Volkswagen aumentou a produção em 400 mil unidades 

de transmissão MQ 200 para o período 2021-2025. O destino das peças será 

integralmente a Europa e África do Sul, equipando modelos VW, Audi e Seat. Não 

só produtos, mas a tecnologia e o conhecimento também passaram a ser itens de 

exportação da Marca, como a construção de protótipos para a Skoda e a plataforma 

de infotainment VW Play para novos mercados a partir de 2021.

A empresa trabalhou integrada 

com stakeholders, BNDES, Governo 

Federal, ANFAVEA e outras 

entidades para contornar a falta de 

caixa e liquidez no sistema. Ações 

foram adotadas para renegociar 

contratos de serviços gerais, reduzir 

matérias-primas e nacionalizar 

cada vez mais peças e outros 

insumos.

Para superar os desafios, 

a companhia investiu em 

digitalização, inteligência artificial 

e conectividade para criar carros 

cada vez mais modernos, seguros 

e que atendam aos desejos e às 

necessidades do consumidor. Entre 
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os destaques da Ofensiva de Produtos e Inovação estiveram o T-Cross, SUV líder da 

categoria no Brasil e Argentina em 2020; o Nivus, carro mais premiado de 2020; e a 

pré-estreia do SUV Taos, fabricado na Argentina. 

Essas frentes impulsionaram uma estratégia de digitalização 360o em todo o ciclo do 

veículo: desde o desenvolvimento, com protótipo digital; passando pelos processos 

produtivos altamente tecnológicos, com ferramentas da Indústria 4.0, como Fábrica 

Digital; até vendas e pós-vendas, como a Concessionária Digital (DDX – Digital Dealer 

eXperience), as Vendas Móveis (DDX Sales) e o Agendamento On-line de Serviços (App 

Meu VW). Além de novas formas de negócio: carro por assinatura (VW Sign&Drive) e a 

inauguração da primeira loja on-line (VW e-store).

Do ponto de vista da gestão, foram concluídas importantes auditorias sobre a 

efetividade dos processos implementados. A empresa fortaleceu a avaliação e o 

acompanhamento dos parceiros de negócio para cuidar de temas valiosos para a 

Marca, como Meio Ambiente e as Leis de Compliance.

Estratégia e Gestão
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“Para 2021, esperamos uma recuperação 
do mercado em toda a região. Nossa 

expectativa é ter crescimento significante, 
entre 20% e 25%”.

Thomas Owsianski

Presidente e CEO do Grupo VW Argentina e Vice-Presidente  
de Vendas e Marketing SAM

Em 2020, temas como integridade e diversidade continuaram em evidência. Todos 

os executivos receberam a missão de comunicar e trabalhar esses temas dentro dos 

times. Uma ênfase que continuará em 2021. 

Ao completar três anos, a estratégia da Nova Volkswagen mostrou estar no caminho 

certo, desenvolvendo produtos para o gosto do mercado brasileiro e sul-americano, 

ouvindo os clientes e a rede de concessionárias. Como resultado, nesse período,  

o market share da Volkswagen do Brasil cresceu de 12% para 17% no Brasil, ou seja, 

cinco pontos percentuais. Nenhuma outra empresa brasileira do setor automotivo 

teve salto no mercado tão expressivo como a Volkswagen. E de forma sólida  

e sustentável.

Estratégia e Gestão
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Objetivos do plano estratégico   
Moving People Forward 
O plano estratégico para a Região SAM, denominado Moving People Forward (Movendo 

as Pessoas à Frente, em tradução livre) traça objetivos focados em inovação, tecnologia e 

digitalização, tanto nos veículos e nas fábricas, quanto nos pontos de venda e na própria 

maneira de se comunicar. Essas grandes metas representam os objetivos da companhia. 

São elas:

Os objetivos abrangem a atuação da 

Volkswagen nos mais diferentes aspectos, 

entre os quais estão a renovação do 

portfólio e os compromissos com 

o desenvolvimento sustentável e a 

integridade. A avaliação do cumprimento 

destes objetivos é feita de modo 

abrangente, especialmente com o 

acompanhamento de 12 indicadores.

 - Um time forte e íntegro que vive a cultura da Nova Volkswagen em uma organização ágil.

 - Produtos, soluções de mobilidade e novos modelos de negócio que definem a tendência.

 - Cadeia de valor de produção orientada à qualidade e otimizada.

 - Parceiro confiável e desejável.

 - Empresa rentável e sustentável.

 - Time sul-americano totalmente integrado.
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A transformação de uma 
cultura 

As chamadas “cinco batalhas” (5 Must Win Battles) são objetivos alinhados 

à estratégia Moving People Forward da Volkswagen do Brasil e direcionam 

todos os programas e iniciativas da empresa. Nos últimos três anos, foram 

responsáveis por transformações profundas, tanto nas tecnologias quanto no 

relacionamento com as pessoas. 

Estratégia e Gestão
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5 Must Win Battles -  
as 5 principais batalhas  
da Volkswagen do Brasil:
Conheça as principais conquistas de 2020 divididas por batalha. 

#1 Transformação Cultural

Viver e liderar a transformação 

da VW SAM por meio da 

Nova Cultura VW, liderança e 

comunicação.

As principais conquistas de 2020 foram a 

Diversidade (incluindo meta de mais mulheres 

na liderança), retorno seguro ao trabalho (com 

rígidos protocolos de saúde e segurança), Viva 

Bem VW (cuidando da saúde física, mental e 

emocional), Pesquisa Barômetro de satisfação 

dos empregados no trabalho (nota 87,3%, 

2 p.p. maior que 2019, com participação 

recorde de 97%), reestruturação (aprovação 

do acordo coletivo), encerramento do 

Monitor, digitalização (agilizando o trabalho  

e conectando o time), Quebra de Silos e os  

3 anos de Nova VW.

#2 Ofensiva de Produtos  
e Inovação

Realizar com sucesso os 

lançamentos e criar produtos  

e serviços inovadores.

Entre as principais conquistas, o lançamento 

digital do Nivus, VW Play (plataforma de 

infotainment desenvolvida na região, também 

para ser exportada), avant première digital 

do SUV Taos, infraestrutura de carregamento 

para carros elétricos (inauguração do 1º
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#2 Ofensiva de Produtos  
e Inovação

Realizar com sucesso os 

lançamentos e criar produtos  

e serviços inovadores.

eletroposto de recarga ultrarrápida), 

VW Sign&Drive (carro por assinatura), 

consolidação do DDX – Digital Dealer 

eXperience (Concessionária Digital).

#3 Processos eficientes 

Otimizar e simplificar a 

organização, processos e 

sistemas.

Entre as conquistas de 2020 estão o 

programa de RECOF/Taxes (com otimização 

do fluxo de caixa e ganhos tributários e 

incentivos), Employee Solutions (digitalização 

de processos de RH), certificação dos 

processos por entidade externa, VW e-store 

(loja digital onde é possível comprar seu VW 

em apenas 7 cliques).

#4 Proximidade com  
as Pessoas

Reconectar a Volkswagen  

aos stakeholders internos  

e externos.

As principais conquistas foram os inúmeros 

webinars e lives (evoluímos como Marca 

formadora de opinião), a VW Talks 

Newsletter Corporativa (custo zero e mais 

de 1.200 stakeholders cadastrados), posts 

no WhatsApp (empregados multiplicam 

informações em suas redes sociais), 

influenciadores digitais regionais (112 

influenciadores em todo o País, mais de 700 

posts, mais de 20,2 milhões de contatos 

impactados), world première digital do SUV 

Taos (mais de 75 mil pessoas assistiram), 

inauguração da Pintura de Pacheco 

(transmissão ao vivo), além de prêmios

Estratégia e Gestão



34

#4 Proximidade com  
as Pessoas

Reconectar a Volkswagen  

aos stakeholders internos  

e externos.

importantes como Top of Mind (da Folha 

de S.Paulo/ Datafolha, pelo 29º ano), Carro 

do Ano (revista AutoEsporte - Nivus), Marca 

Digital do Ano (da AutoEsporte) e o Top 

Employer (pelo 3º ano consecutivo).

#5 Resultados  
Sustentáveis

Melhorar o resultado do  

negócio por meio do  

crescimento rentável.

As principais conquistas de 2020 foram a 

liderança da VW na Região SAM pela 1ª vez 

(agosto), o 1º PVEX (Pós-Vendas Experience) 

on-line, com mais de R$ 55 milhões em 

negócios, market share recorde em LAM 

(4,98%), Pós-Vendas SAM com maior 

turnover em peças e acessórios (US$ 419 

milhões), maior volume de emplacamentos 

do ano no Brasil em novembro (market share 

de 16%), 17 anos de liderança na Argentina 

e a Campanha Missão Possível Corte de 

Custos, do Programa Geração de Ideias, para 

incentivar os empregados e todas as áreas 

com o objetivo de encontrar iniciativas que 

possam diminuir gastos em produtos ou 

operações e simplificar os processos. 
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Princípios internos e externos pautam a atuação do time da Volkswagen do Brasil, 

com destaque para Visão, Valores e o Propósito da empresa.

Visão, Valores e Propósito 
(GRI 102-12 e 102-16)

VISÃO VALORES PROPÓSITO
Moving People  

Forward (Movendo  
as Pessoas à Frente).

Unidos, arrojado,  
orientado ao cliente,  
eficiente, genuíno e  

consciente.

Oferecer a melhor  
experiência de mobilidade 
para melhorar a vida das 

pessoas.

“Os tempos atuais exigem dos gestores um  
olhar muito mais atento para o seu time.  

É essencial manter a equipe unida e focada  
no objetivo comum”.

Vilque Rojas

Gerente Executivo da Fábrica de Taubaté
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A Volkswagen foi a primeira indústria 

automotiva a suspender suas atividades 

no Brasil em decorrência do avanço da 

Covid-19. A medida foi implementada 

para preservar a saúde dos empregados  

e de seus familiares.

As quatro unidades brasileiras da 

empresa paralisaram a produção no dia 

23 de março. A suspensão, inicialmente 

prevista para três semanas, foi estendida 

até maio. Durante esse período, os 

empregados estiveram em férias 

coletivas, medida que faz parte das 

ferramentas de flexibilização previstas 

em Acordo Coletivo de Trabalho.

No regresso, medidas de higiene e 

segurança para proteger a saúde dos 

empregados foram significativamente 

expandidas, baseadas nas experiências 

das fábricas do Grupo VW na China e 

Alemanha, em conformidade também 

com os protocolos internacionais e 

alinhadas às determinações do governo. 

Ações de enfrentamento  
à Covid-19
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Responsabilidade social
Durante a pandemia, a Volkswagen do Brasil empenhou recursos próprios e investiu em 

ações no combate à Covid-19:

 - Manutenção e reparo de 37 ventiladores pulmonares;

 - Empréstimo de 100 veículos VW para prefeituras e o governo estadual em São Paulo;

 - Doação de 2 mil máscaras faciais protetoras;

 - Serviços de reparo para veículos VW da Secretaria da Saúde dos estados  

de São Paulo e Paraná.

“Tivemos mais de 50 voluntários participantes, 
incluindo as atividades de backoffice (emissão 
de nota fiscal, logística) e conseguimos prestar 
auxílio a diversos hospitais. Uma ação que foi 

patrocinada pela empresa, do ponto de vista de 
infraestrutura, de instalações, do fornecimento 

de peças, mas principalmente com a ajuda 
dos empregados que se dedicaram, mesmo 

durante uma pandemia”. 

Edvaldo Picolo

Gerente Executivo da Sustentabilidade Corporativa
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Estrutura de   
Governança
(GRI 102-5, 102-18)

Sociedade limitada, de capital fechado, a 

Volkswagen do Brasil é uma subsidiária 

do Grupo Volkswagen com atuação 

independente e autônoma da Matriz.

A Governança Corporativa é liderada pelo 

Comitê Executivo Volkswagen do Brasil 

(Comex), estrutura atualmente formada 

por 12 membros escolhidos pela Matriz em 

conjunto com a área de Recursos Humanos 

da Volkswagen Região SAM (América do 

Sul, América Central e Caribe). O grupo 

se reúne semanalmente, com objetivo 

de tratar das atividades da empresa e 

assegurar o alinhamento às estratégias 

estipuladas para os negócios.

Além do presidente, participam sete vice-presidentes e quatro diretores, sendo 11 

homens e uma mulher. Deste total, 50% são brasileiros.

A empresa conta, ainda, com um Comitê Executivo para Região SAM, que engloba, 

além do Brasil e Argentina, outros 27 países da América do Sul, Central e Caribe. 

O comitê é formado por nove membros, representantes da VW do Brasil e da VW 

Argentina, e está à frente do processo de regionalização da Marca.
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Composição do Comitê Executivo

Volkswagen do Brasil

Pablo Di Si 

Presidente e CEO da VW  

América Latina

António Pires  

Vice-Presidente de 

Operações da Volkswagen  

do Brasil e Região SAM

Thomas Owsianski  

Vice-Presidente de Vendas e 

Marketing SAM & Presidente  

e CEO do Grupo VW Argentina

Martin Fries   

Vice-Presidente de 

Suprimentos da Volkswagen 

do Brasil e Região SAM

Ciro Possobom

Vice-Presidente de Finanças 

da Volkswagen do Brasil e 

Região SAM

Marcellus Puig 

Vice-Presidente de Recursos 

Humanos da Volkswagen do 

Brasil e Região SAM

Volkswagen Região SAM (América do Sul, 
América Central e Caribe)
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Matthias Michniacki  

Vice-Presidente de 

Desenvolvimento do Produto 

e Baureihe da Volkswagen  

do Brasil e Região SAM

Marcelo Quio   

Diretor de Assuntos Jurídicos 

da Volkswagen do Brasil  

e Região SAM

Jorge Paulo   

Diretor da Qualidade 

Assegurada da Volkswagen  

do Brasil e Região SAM

Antonio Megale    

Diretor de Assuntos 

Governamentais da 

Volkswagen do Brasil  

e Região SAM

Roger Corassa 

Diretor Adjunto de Vendas  

& Marketing

Priscilla Cortezze  

Diretora de Assuntos 

Corporativos e Relações com 

a Imprensa da Volkswagen do 

Brasil e Região SAM

Mudanças na gestão
Em janeiro, Matthias Michniacki assumiu a Vice-Presidência de Desenvolvimento do 

Produto e Baureihe da Volkswagen do Brasil e Região SAM (América do Sul, América 

Central e Caribe). Ele sucede o executivo Dr. Markus Kleimann, que assumiu nova função 

na marca VW como Head of Product Line Mid/Fullsize.
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Em setembro, Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento assumiu a diretoria de Assuntos 

Jurídicos da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul, dirigida antes por  

Daniela Demôro.

Em outubro, Thomas Owsianski assumiu a Vice-Presidência de Vendas e Marketing 

para a Região América do Sul, além de manter sua responsabilidade de presidente 

e CEO do Grupo Volkswagen Argentina, acumulando as duas funções. Ele sucede a 

Stefan Mecha, que foi designado para uma nova função no Grupo VW.

Em março de 2021, Roger Corassa assumiu a Vice-Presidência de Vendas & Marketing 

da Volkswagen do Brasil. O executivo agora é responsável pelas estratégias de Vendas, 

Pós-Vendas, Desenvolvimento da Rede e Marketing da empresa. Roger assume a vice-

presidência na Volkswagen do Brasil conduzida interinamente desde dezembro por 

Ricardo Casagrande.

Responsabilidade Social

Ano Base Compromisso Prazo Status 2020

2012

Estruturação de 

programa de estímulo  

ao voluntariado.

2022

Em 2020, por causa da pandemia, 

não houve nenhuma ação de 

voluntariado externa, somente 

ações de assistencialismo, com 

doações realizadas pelas unidades 

de produção para algumas 

instituições, conforme informado 

nas ações das fábricas.

Objetivos e metas de  
sustentabilidade1
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Responsabilidade Social

Ano Base Compromisso Prazo Status 2020

2013

Estruturação de 

programa de estímulo 

à diversidade.

2017

A estruturação foi concluída em 

2019, com destaque para várias 

iniciativas no período. Foram 

realizados workshops  

com staff da Presidência e das 

vice-presidências da Volkswagen 

do Brasil e também para 

treinamento de embaixadores 

da diversidade, conduzido pela 

Matriz, com a participação de 

representantes de todas as 

fábricas da Volkswagen do Brasil, 

Scania, VW Argentina, MAN e 

Audi. Em junho de 2019, foi 

publicada a Política de Diversidade 

da Volkswagen do Brasil, a 

primeira do gênero no Grupo 

Volkswagen, e em outubro de 

2020 a empresa realizou a 1ª 

Semana da Diversidade SAM. Como 

reconhecimento pelas iniciativas, 

a montadora recebeu pela 

segunda vez consecutiva o Prêmio 

AB Diversidade 2020 no Setor 

Automotivo, no 3º Fórum  

AB pela Diversidade, promovido 

pela Automotive Business, em  

São Paulo.
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Responsabilidade ambiental

Ano Base Compromisso Prazo Status 2019

2012
Energia (MWh/veículo 

produzido) = 0,88
2025

Em 2020, atingimos 1,63 MWh/

veículo produzido. O resultado 

abaixo da meta estipulada para o 

indicador foi devido à redução de 

volume de produção causada pela 

pandemia de Covid-19 quando 

comparado ao ano-base 2010. 

Ainda assim, a empresa implantou 

um grande número de ações com 

foco na eficiência energética nas 

fábricas.

2012
CO2 (kg/veículo 

produzido) = 89
2025

Em 2020, atingimos 119 kg CO2/

veículo produzido. O resultado 

abaixo da meta estipulada para o 

indicador foi devido à redução de 

volume de produção causada pela 

pandemia de Covid-19 quando 

comparado ao ano-base 2010. 

Ainda assim, a empresa possui 

100% de sua energia elétrica 

proveniente de fontes renováveis.

1. Conheça os compromissos ambientais da Volkswagen do Brasil expressos na Política Ambiental  
e de Energia.
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Rumo ao futuro 

Estratégia e Gestão

Em março de 2021, a Volkswagen colocou em ação a estratégia 

ACCELERATE, um avanço em temas para o futuro – como a 

digitalização, novos modelos de negócios e condução autônoma – para 

se consolidar como a “marca mais atraente de mobilidade sustentável”. 

A nova estratégia sucede aTRANSFORM 2025+, implementada em 

2016. Os desdobramentos desse planejamento na companhia, as 

metas financeiras e os primeiros resultados do ACCELERATE serão 

temas centrais da próxima edição deste anuário.
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Nossas  
Pessoas

Novas conexões  
para um time mais unido 
A Volkswagen acredita que apenas juntos, trabalhando como um time, é possível 

alcançar soluções criativas e inovadoras para o futuro da indústria. Em 2020, a 

companhia reforçou os projetos de quebra de silos e de integração dos empregados, 

acelerados pela comunicação digital. No ano que exigiu o distanciamento social,  

a VW mostrou que mantém sua equipe unida mesmo a distância e que sabe cuidar 

das pessoas. 
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A Transformação Cultural da Nova Volkswagen passa por ações que estimulam um 

ambiente de trabalho saudável e o engajamento das equipes, além de atrair novos 

talentos. A empresa está sempre pensando nas melhores práticas para os empregados, 

mantendo condições ideais de trabalho e benefícios para garantir que as pessoas 

se desenvolvam pessoal e profissionalmente. Como fruto disso, pelo terceiro ano 

consecutivo a Volkswagen do Brasil conquistou o Top Employer, o mais importante 

reconhecimento internacional da excelência nas práticas de Recursos Humanos, a única 

montadora do Brasil a receber essa certificação.

Além da Transformação Cultural, houve evolução em muitas frentes dentro dos pilares 

de estratégia de Recursos Humanos em 2020: Liderança, Desenvolvimento, Bem-

Estar e Novo Modelo de RH. O foco nessas áreas contribuiu para a empresa disseminar 

a cultura de inovação, incentivar os gestores a liderarem pelo exemplo, inspirarem e 

demonstrarem atitude positiva, empoderarem e estimularem o “comportamento de 

dono” (ownership), criarem senso de urgência, celebrarem e reconhecerem suas equipes.

Foto tirada antes da pandemia.

Nossas Pessoas
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Outro exemplo é o Pilar Digitalização. A companhia desenvolveu ferramentas que 

facilitam o dia a dia dos empregados, munindo-os de informações e oferecendo maior 

facilidade de acesso aos serviços de RH. Um exemplo disso é o aplicativo VW&Eu, 

disponível para todos os empregados e estagiário da Volkswagen do Brasil.

A pandemia de Covid-19 intensificou o uso das tecnologias para a comunicação 

entre as equipes em 2020. Os dispositivos digitais, aliados às estratégias da empresa, 

trouxeram novos formatos para iniciativas como o RH Mais Próximo e o hackathon (em 

sua segunda edição na VW do Brasil e primeira da Região SAM), além dos encontros 

das áreas, que viraram webinars, permitindo a integração constante de centenas de 

participantes, ao mesmo tempo, em diferentes pontos do País e do mundo. As redes 

sociais também foram fortes aliadas, com a troca de informações e orientações pelo 

WhatsApp, os podcasts e os conteúdos compartilhados pelos empregados, como 

multiplicadores da Marca.

Nossas Pessoas
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Pesquisa Barômetro de Opinião 

Saúde e segurança  
em tempos de pandemia
(GRI 103-2, 103-3)

O grau de satisfação dos empregados no 

trabalho é aferido anualmente em todas as 

unidades do Grupo Volkswagen no mundo 

por meio da Pesquisa Barômetro de Opinião. 

O questionário é o canal formal para todos 

expressarem suas opiniões livremente, com a 

garantia de que as respostas serão mantidas 

em sigilo, um importante instrumento para que 

avanços sejam implementados no ambiente de 

trabalho e para a elaboração dos Planos de Ação 

pelos líderes em conjunto com seus times.

Para preservar a saúde de seus empregados e familiares em meio à pandemia 

do novo coronavírus, a Volkswagen do Brasil suspendeu as atividades em todas 

as unidades em março. A medida foi adotada após a identificação do avanço da 

Covid-19 no País. 

Parte das equipes foi designada para o trabalho remoto e outra cumpriu as medidas 

temporárias de lay-off durante o período da pandemia. A retomada do trabalho 

nas fábricas ocorreu de forma gradual, seguindo protocolos rígidos, e a saúde dos 

empregados foi estabelecida como prioridade.

Nossas Pessoas
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Todas as instalações receberam sinalização 

e orientações de segurança e higiene, tais 

como limitadores de distância nas portarias 

de entrada e coletoras de ponto, e o uso 

de máscara para o nariz e a boca passou 

a ser obrigatório. A empresa estabeleceu 

mais de 80 regras e medidas, divulgadas 

em uma cartilha digital em todos os 

canais de comunicação de forma clara e 

didática, para serem seguidas por todos os 

empregados no regresso às atividades.

Impacto social e ação coletiva
A solidariedade esteve em alta entre os 

empregados da Volkswagen do Brasil 

em 2020. Campanhas de arrecadação 

de alimentos e brinquedos foram 

organizadas para ajudar famílias que 

sofreram com a pandemia da Covid-19  

e com a crise econômica do País. 

Na fábrica de São José dos Pinhais, 37,5 

toneladas de alimentos não perecíveis 

foram arrecadadas em apenas uma 

semana. No Dia das Crianças, a equipe 

surpreendeu novamente com uma ação 

voluntária que arrecadou mais de 6 mil 

brinquedos novos e usados para crianças 

em situação de vulnerabilidade social.

Nossas Pessoas
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“Em tempos de pandemia, uma das bandeiras 
que temos levantado é agir pensando em ‘nós, 

não eu’. O resultado dessa ação solidária foi 
surpreendente e mostrou que estamos todos 
engajados para ajudar quem mais precisa em 

um momento de tanta dificuldade”.

Leandro Oliveira

Gerente Executivo da fábrica de São José dos Pinhais

Em Taubaté, a Gincana da Solidariedade resultou na arrecadação de 10 toneladas de alimentos 

não perecíveis. Em dezembro, a unidade promoveu a campanha Natal Solidário, que beneficiou 

os idosos das instituições Vila Vicentina e São Rafael, na região do Vale do Paraíba, com a 

entrega dos presentes e doações realizadas pelos empregados da fábrica.

Nossas Pessoas
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O time da PU Anchieta fez uma 

intensa campanha em todas as 

áreas produtivas e administrativas 

da fábrica e conseguiu arrecadar 

mais de 7 toneladas de alimentos, 

roupas e brinquedos para famílias 

de São Bernardo do Campo. Foram 

doadas mais de 400 cestas básicas 

e dezenas de sacolinhas com 

roupas, calçados e brinquedos 

para as crianças assistidas pelo 

Núcleo de Apoio Pequeno Cidadão.

Já as doações da campanha da 

VW São Carlos fizeram o Natal 

de quase 100 famílias mais feliz. 

Foram entregues cerca de 100 kits 

de Natal para as famílias atendidas 

pela ONG Oncovita, que presta 

auxílio a pacientes em tratamento 

contra o câncer.

Nossas Pessoas

Essas ações são um desdobramento da campanha “Nós, não eu” da VW, criada para 

valorizar o trabalho em equipe e o pensamento coletivo.
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O perfil da força de trabalho
(GRI 102-8, 102-41, 103-2, 103-3, 401-1 e 404-2)

A Volkswagen do Brasil encerrou 2020 com 

14.003 empregados. A crise econômica 

– provocada pela pandemia da Covid-19– 

levou a empresa a adotar ferramentas 

de flexibilização trabalhista previstas 

nos acordos coletivos e a negociar novas 

medidas com os sindicatos das quatro 

fábricas no Brasil para adequar a força de 

trabalho aos atuais níveis de produção.   

Entre os instrumentos propostos para fazer 

o ajuste estão o Programa de Desligamento 

Voluntário (PDV), que oferece incentivo 

financeiro especial e proporcional ao tempo 

de serviço na companhia, e a prorrogação 

do afastamento temporário (lay-off).

Em 2020, 26% dos desligamentos com 

incentivo financeiro especial estavam 

relacionados a empregados aposentados 

ou elegíveis à aposentadoria. Os benefícios 

garantidos no momento do desligamento 

incluem o plano de aposentadoria da 

Volkswagen Previdência Privada*, que 

proporciona uma renda complementar  

ao trabalhador.

Foto tirada antes da pandemia.
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 Mesmo com as adversidades, a 

rotatividade no trabalho se manteve baixa. 

Desconsiderando os casos de PDV, o índice 

médio de desligamentos foi de 1,5%.

*Oferecido a todos os empregados da 
Volkswagen do Brasil, o plano Volkswagen 
Previdência Privada (VWPP) tem o objetivo de 
prepará-los para a aposentadoria. Por meio do 
Projeto de Planejamento Financeiro, os assistidos 
recebem orientações para que construam um 
plano de vida antes de se aposentarem. Em 
2020, foram oferecidas atividades de formação 
com foco na educação previdenciária. 

Diversidade e  
empoderamento feminino
(GRI 401-3)

A diversidade está inserida no plano estratégico da Volkswagen e é parte da Batalha #1 

(Transformação Cultural) da empresa, que prevê transformar, conduzir e viver por meio 

de uma nova cultura, liderança e comunicação: a chamada Transformação Cultural. 

Em 2020, a Volkswagen do Brasil realizou a 1ª Semana da Diversidade em todas as 

unidades da América do Sul com o objetivo de discutir e aprofundar o tema entre 

empregados e liderança. Os temas envolveram empatia, discriminação, superação, 

homofobia, orientação sexual, questões raciais e liderança feminina.

Nossas Pessoas
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“Um dos pontos mais importantes de viver  
a Diversidade é justamente buscar novos  
pontos de vista, diferentes dos nossos,  

e assim aprendermos”.

Marcellus Puig 

Vice-Presidente de Recursos Humanos da Volkswagen do Brasil  
e Região SAM

Reconhecimento
Por suas boas práticas na promoção da diversidade e por ações transversais, 

a Volkswagen do Brasil recebeu pela segunda vez consecutiva o Prêmio AB 

Diversidade 2020 no Setor Automotivo, promovido pela Automotive Business, 

em parceria com a MHD Consultoria.

Nossas Pessoas
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Nossa  
Imagem

Uma marca mais digital   
e humana 
Uma nova atitude de marca, voltada para o futuro, com um novo logo VW, cores 

vibrantes e pessoas em primeiro lugar. Assim é o New Brand Design (nova identidade 

visual) da Volkswagen que revitalizou todos os canais de comunicação em 2020, cuja 

estreia na linha de produtos ocorreu com o lançamento do Nivus e, progressivamente, 

chega à rede de concessionárias. 

Muito mais que um logo, o New Brand Design da Volkswagen é um posicionamento 

que está em sintonia com a proposta de digitalização da Marca, sempre em busca 

de oferecer uma experiência inovadora aos clientes, seja em sua jornada de 

compra totalmente on-line ou em um ambiente moderno e acolhedor das novas 

concessionárias. As atualizações se traduzem em uma comunicação mais versátil, 

jovem, atual, vibrante, conectada e integrada à diversidade.
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A nova marca foi apresentada pelo Grupo VW no Salão Internacional do Automóvel de 

Frankfurt, em setembro de 2019. No Brasil, quem inaugurou o conceito dentro da Ofensiva de 

Produtos e Inovação foi o Nivus. A escolha não foi à toa. Ele é a tradução do direcionamento 

que a empresa vem trabalhando, no qual a comunicação com o cliente torna-se mais guiada 

pela tecnologia, conectividade e personalização. 

O símbolo da marca foi redesenhado. O logo da Volkswagen é o elo mais importante entre 

o produto e a marca e representa os princípios da companhia, como qualidade, atenção ao 

detalhe, valor e durabilidade, considerando as pessoas em primeiro lugar com suas emoções, 

opiniões e estilo de vida. O novo logo bidimensional foi simplificado aos seus elementos 

essenciais. Ele é plano e aberto, tem alto contraste e pode ser usado com extraordinária 

flexibilidade na mídia digital e demais formatos.

A linguagem visual da marca Volkswagen 

também está mudando. Ela será muito 

mais vibrante, mais colorida e mais 

natural do que no passado. Além disso, 

o tom da comunicação segue novas 

diretrizes: mais humana; com senso de 

humor; estimulante; focada e acolhedora.

Por muitas décadas, os materiais em 

vídeo da Volkswagen têm usado uma voz 

masculina para apresentar seus veículos 

em propagandas e outros materiais 

de comunicação. A partir de agora, a 

marca adota um tom de voz feminino. 

Nas mídias audiovisuais, os materiais 

receberão ao final uma assinatura sonora 

exclusiva seguida por uma mulher 

com uma voz, agradável, acolhedora e 

confiante que falará pela Volkswagen.

Nossa Imagem
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A revitalização da marca chegou também às concessionárias em 2020. Em uma live, a VW 

apresentou a toda rede e aos clientes os avanços no novo showroom (saiba mais no capítulo 

Nossos Clientes). A mudança no Brasil vem sendo implantada em etapas, com a utilização 

de um enfoque consciente voltado à otimização de custos e à conservação de recursos, 

principalmente em função do atual cenário. O website comercial, materiais de comunicação  

e redes sociais da marca já adotaram o novo design.

Repercussão global 
A estratégia de comunicação para o lançamento mundial do Nivus já estava 

pronta e em prática há quase um ano antes de a pandemia chegar e mudar 

todo o planejamento. Os desafios fizeram a equipe de Assuntos Corporativos, 

Relações com a Imprensa, Vendas & Marketing e Desenvolvimento do Produto e 

Design mudar o enfoque das ações completamente para o mundo digital, o que 

transformou a apresentação do primeiro carro totalmente desenvolvido no Brasil 

em um case da Marca. 

“Estamos trabalhando com foco na jornada 
360°, onde a digitalização passa por todas as 

áreas da companhia, desde o desenvolvimento 
do carro até o sistema de pós-vendas. O ano 
de 2020 foi muito desafiador e avançamos 
bastante nesse sentido. E vem mais por aí”.

Priscilla Cortezze

Diretora de Assuntos Corporativos e Relações com a Imprensa  
da Volkswagen do Brasil e Região SAM

Nossa Imagem
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O evento de lançamento ocorreu de 

forma 100% virtual. Mesmo com as 

adaptações necessárias para o novo 

formato, o cronograma foi mantido. 

O esforço exigiu integração e trabalho 

em equipe e só foi possível pela 

resposta ágil e a alta performance 

dos empregados na Volkswagen para 

promover soluções criativas. 

Prêmios e reconhecimento 
Os investimentos na comunicação levaram a Volkswagen a ser eleita a Marca Digital de 2020 

pela AutoEsporte, o mais importante e tradicional prêmio da imprensa especializada do País, 

organizado pela revista e por um júri composto por 24 jornalistas de todo o Brasil. 

Pela 29ª vez, em 30 edições, a 

Volkswagen liderou a categoria 

Carro na pesquisa Top of Mind, 

realizada pelo Datafolha/ Folha de 

S. Paulo. Ou seja, quando o assunto 

é automóvel, a VW é a marca mais 

lembrada pelos brasileiros. 

Nossa Imagem
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Outros destaques 
Ao todo, a Volkswagen somou em 2020 mais de 40 prêmios em sua galeria:

 - Montadora do ano na 4ª edição do prêmio UOL Carros. 

 - Exportadora do Ano, eleita pela AutoData.

 - Top Employer 2021, certificação obtida pela terceira vez consecutiva do  

Top Employers Institute.

 - Prêmio AB Diversidade 2020 no setor Automotivo, promovido pela 

Automotive Business, em parceria com a MHD Consultoria.

 - Prêmio Profissionais do Ano 2020, concedido pela Rede Globo para a 

campanha “Vida” na categoria “Nacional” para filmes de 30 segundos  

ou mais. 

 - Prêmio Whow! de Inovação 2020, da revista Consumidor Moderno, que 

elencou as 100 Empresas Mais Inovadoras. A VW venceu a categoria Carros 

e ficou em 7º lugar no ranking geral.

 - Homenagem pela ação voluntária do conserto de respiradores 

(Confederação Nacional da Indústria - CNI e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI).

Nossa Imagem
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Nivus: o carro mais  
premiado do País em 2020 

O Volkswagen Nivus é o carro mais premiado do Brasil em 2020. Com design inovador, novos 

conceitos de conectividade, tecnologias e segurança, o primeiro smart car do País conquistou 

o respeito dos jornalistas especializados. Até o momento, o modelo coleciona um total de 10 

prêmios no ano, das mais importantes publicações e associações do Brasil e da América Latina. 

Fox 
Prêmio Melhor Valor de Revenda 2020 

– categoria Hatch Compacto de Acesso 

(KBB/Quatro Rodas)
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Polo 

Jetta 

Saveiro 

Prêmio “Os Eleitos” - Hatches 

Compactos Premium (Quatro 

Rodas)

Melhor Compra 2020 - Carros até 

R$ 100.000 (Quatro Rodas)

Menor custo de reparabilidade – categorias 

Picape Compacta Cabine Simples e Picape 

Compacta Cabine Dupla (Cesvi) 

T-Cross 
Compra do Ano 2020 – 

(Motorshow)

Nossa Imagem
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up! 

Voyage

Tiguan

Virtus

Menor custo de reparabilidade – 

categoria Hatch Subcompcato (Cesvi)

Prêmio Melhor Valor de Revenda 2020 

– categoria Sedã Compacto de Acesso 

(KBB/Quatro Rodas)

Qual Comprar – categoria SUV 

Premium (AutoEsporte) 

Menor custo de reparabilidade – 

categoria Sedã Compacto (Cesvi) 

Nossa Imagem
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Relacionamento  
com a imprensa 
Pelo 10º ano consecutivo, a Volkswagen do Brasil foi reconhecida entre as “Empresas  

que Melhor se Comunicam com Jornalistas”, na categoria “Automotivo”. A empresa  

venceu todas as 10 edições já realizadas do prêmio, promovido pela revista Negócios  

da Comunicação em parceria com o Cecom (Centro de Estudos da Comunicação).

Nossa Imagem

O índice de favorabilidade da Marca na imprensa é monitorado 

periodicamente pela Volkswagen. De 87% em 2019, o índice passou  

para 85% em 2020, um leve recuo nas divulgações sobre produtos  

e nas notícias que tratam sobre a empresa. 
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Juntos pela Integridade:   
ética e transparência na empresa
(GRI 102-17, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2, 206-1)

Todos os valores da Volkswagen estão atrelados à vivência da integridade no dia a dia dos 

colaboradores. Foi pensando nisso que o Grupo VW lançou, em 2019, o programa global 

Together4Integrity – T4I (Juntos pela Integridade).

Por meio dele, o empregado é incentivado a assumir a responsabilidade, ser honesto mantendo 

a palavra, viver a diversidade e ter empatia para que isso abra novos caminhos e traga orgulho 

a todos. 

Toda a atuação na empresa é guiada pelas diretrizes expressas em seu Código de Conduta, 

principal ferramenta para orientar sobre regras e padrões de ética e integridade, pela Política 

de Compliance e a Política de Governança em Assuntos Governamentais, que procuram 

assegurar o cumprimento das determinações.

“A estratégia da Nova Volkswagen e o 
empoderamento das pessoas, em ações 

consolidadas nos meses antes da pandemia, 
nos auxiliaram a manter a integridade e 

compliance mesmo em um cenário em que  
não tínhamos o controle direto”.

Christian Lamboy

Gerente Executivo de Governança, Risco e Compliance

Nossa Imagem
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Acompanhamento    
dos processos
 (GRI 102-15, 103-2, 103-3, 205-1, 205-2)

A Volkswagen do Brasil possui uma 

estrutura de Auditoria Interna que executa 

um programa baseado nos principais riscos 

do negócio e uma equipe dedicada a avaliar 

e analisar denúncias de violações das 

regras internas e do Código de Conduta.

Em 2020, 100% das unidades da 

Volkswagen do Brasil foram contempladas 

pela avaliação de riscos relacionados à 

corrupção, o que representa 19 áreas de 

negócios distribuídas nas quatro unidades 

de produção e um Centro de Distribuição 

de Peças e Acessórios. Não foram 

encontradas falhas de efetividade nos 

controles relacionados a estes riscos.

“Em 2020, tratamos 
muito sobre mudança 
cultural, mudança 
de mindset, empatia 
e aproximação com 
as áreas auditadas. A 
intenção é fomentar 
um debate sobre a 
nossa atuação na 
empresa, nosso papel 
como auditores e o 
mindset que queremos 
criar na equipe”.

Marcelo Martin Mansilla

Gerente Executivo de Auditoria 
Interna

Nossa Imagem
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Acordo para resgate histórico

Canais de Denúncias

O Ministério Público Federal formalizou em janeiro de 2021 o arquivamento do inquérito 

aberto contra a Volkswagen. O encerramento da investigação é resultado do Compromisso 

de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela empresa em setembro do ano anterior como 

parte da revisão de sua história durante o regime da ditadura militar no Brasil. Com esse 

acordo, a Volkswagen quis promover o esclarecimento da verdade sobre as violações dos 

direitos humanos naquela época.

A Volkswagen é a primeira empresa estrangeira a enfrentar seu passado de forma transparente 

durante a ditadura militar no Brasil. Em 2016, a empresa encomendou um estudo científico 

independente que concluiu que houve cooperação entre os agentes de segurança da 

Volkswagen do Brasil e o antigo regime militar, mas não foram encontradas evidências claras 

de que essa cooperação foi institucionalizada na empresa. Naquela época, os funcionários 

poderiam ter sido expostos a violações dos direitos humanos.

Os Canais de Denúncias são uma importante ferramenta para reportes de má 

conduta ou violações que possam afetar a empresa. No Grupo Volkswagen, estes 

canais estão disponíveis 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo telefone 

0021-800-444-46300 ou via Internet (www.bkms-system.com/vw) a todos os 

seus stakeholders. As plataformas reúnem as denúncias que chegam à montadora, 

tratadas de modo padronizado e direcionadas às áreas responsáveis pela 

apuração. Denúncias também podem ser enviadas para o endereço: Via Anchieta 

km 23,5 - CPI: 1050 – São Bernardo do Campo – São Paulo – CEP 09823-901.

Nossa Imagem
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O público interno possui ainda abertura para reportar casos passíveis 

de denúncia via Intranet, telefone 0800-770-5-770 ou pelo e-mail  

conduta@volkswagen.com.br. Na Volkswagen do Brasil, os 

canais recebem mais de 150 denúncias por ano. A avaliação das 

manifestações recebidas é de responsabilidade da área de Gestão, 

Risco e Compliance e dá subsídios para melhoria de processos 

internos e importantes avaliações de potenciais atos de corrupção.

0021-800-444-46300

www.bkms-system.com/vw

 
Via Anchieta km 23,5 – CPI: 1050  
SBC – São Paulo – CEP 09823-901

0800-770-5-770

conduta@volkswagen.com.br

Intranet

Canais de Denúncias:

Canais de Denúncias – público interno:

Nossa Imagem
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Nossos  
Produtos

Lançamentos de sucesso e  
serviços inovadores marcam  
o ano 
A Ofensiva de Produtos e Inovação da Volkswagen cresceu em 2020 com o lançamento 

de quatro modelos – Polo GTS, Virtus GTS, Amarok V6 258 cv e o Nivus, o carro mais 

premiado do ano –, além da estreia mundial do Taos, que chegará no segundo trimestre 

de 2021.

Apresentado em janeiro de 2020, o Polo GTS trouxe de volta a sigla que marcou o 

portfólio da Volkswagen com uma combinação de tecnologia, inovação e tradição,  

para tornar-se uma nova referência em esportividade dentro de seu segmento.
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No mês seguinte, a Marca lançou o Virtus GTS, o primeiro sedã com a sigla. Fabricado sobre 

a Estratégia Modular MQB, o modelo é sinônimo de excelência em dirigibilidade, conforto, 

segurança e alto nível de equipamentos. Agora, ele acrescenta à sua lista de predicados a 

esportividade.

Juntos, o hatch e o sedã comemoraram a marca de 300 mil unidades em 2020. Polo e Virtus 

marcaram o início da maior Ofensiva de Produtos e Inovação da Marca no Brasil, em 2017, e 

se tornaram símbolos do surgimento da Nova Volkswagen. Além disso, em seus respectivos 

anos de lançamento, foram os veículos mais premiados e líderes nos comparativos, recebendo, 

inclusive, o prêmio “Carro do Ano”, da revista AutoEsporte, em 2018 e 2019.

Sucesso absoluto, o Nivus chegou para completar essa “garagem de prêmios”. O modelo, que foi 

destaque em vendas, conquistou o título de “Carro do Ano”, da revista AutoEsporte, em 2021, em 

um total de 10 prêmios das mais importantes publicações e associações do Brasil e da América 

Latina (saiba mais no capítulo Nossa Imagem). O lançamento no mercado contou com duas pré-

vendas que se esgotaram rapidamente: o primeiro lote, no site, durou apenas sete minutos.

Com o seu design inovador, que 

mistura elementos de SUV e linhas 

esportivas, o Nivus é o primeiro 

“smart car” do Brasil e consagra 

uma nova era do infotainment 

na Volkswagen, com o VW Play. 

Atualmente, o modelo fabricado na 

Anchieta, São Bernardo do Campo 

(SP), é exportado para diversos 

países da América do Sul, América 

Central e Caribe.  

A partir de 2021, o Nivus será o 

primeiro modelo desenvolvido 

pela Volkswagen na região da 

Nossos Produtos
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América Latina que também será produzido e comercializado no mercado europeu, 

fato que comprova a capacidade dos profissionais da Volkswagen do Brasil de criar 

localmente produtos globais com os mais elevados níveis de qualidade.

Para fechar o calendário de lançamentos de 2020, a Amarok V6 com 258 cv foi 

apresentada em uma live exclusiva para jornalistas. O evento digital revelou a 

potência extra da picape: a aceleração vai de 0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos 

com velocidade máxima de 190 km/h (limitada eletronicamente). Trata-se da picape 

média mais rápida do País. 

Fabricada na unidade de General Pacheco, na Argentina, a Amarok estabeleceu novos 

patamares de performance e dirigibilidade entre as picapes no mercado brasileiro. A 

Amarok V6 se destaca pelo motor mais potente da categoria, com desempenho de 

carro esportivo no conforto de um SUV de luxo.

Nossos Produtos
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Os lançamentos de 2020
Avançando na renovação do portfólio, uma das metas da Nova Volkswagen, a companhia 

apostou na esportividade e no crescimento da família SUV. As novidades anunciadas colocam 

a Marca como uma referência em inovação e melhoria de processos, com digitalização, 

inteligência artificial e conectividade. Conheça os perfis dos novos modelos que foram para  

a garagem dos brasileiros em 2020.

Fabricado sobre a Estratégia Modular MQB – conceito de produção de automóveis referência 

em prazer ao dirigir, eficiência e recursos tecnológicos –, equipado com o motor 250 TSI e 

câmbio automático de seis marchas, o Polo GTS nasceu de um conceito inspirado nos lendários 

modelos GTS dos anos 1980 e 1990 e fez grande sucesso no Salão Internacional do Automóvel 

de São Paulo 2018.

Polo GTS 

Motor 250 TSI

Potência de 150 cv (etanol ou gasolina) 

0 a 100 km/h em 8,4 segundos

Velocidade máxima de 207 km/h
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Da mesma forma que o Polo GTS, a versão esportiva do Virtus é equipada com o motor 250 

TSI (1,4 litro, 150 cv e 250 Nm de torque com etanol ou gasolina), combinado ao câmbio 

automático de seis marchas AQ 250.

Virtus GTS

Nivus

Motor 250 TSI

Potência de 150 cv (etanol ou gasolina) 

0 a 100 km/h em 8,7 segundos

Velocidade máxima de 210 km/h

Além do consagrado motor 200 TSI 

e da transmissão automática de seis 

marchas, o Nivus traz de série em todas 

as configurações direção com assistência 

elétrica, seis airbags (dois frontais, dois 

laterais e dois de cortina), auxílio de partida 

em rampa (Hill Hold Control), controle 

eletrônico de estabilidade (ESC) e de 

tração (ASR), faróis de LED com função 

‘Coming & Leaving home’ e luz de condição 

diurna (DRL) em LED integrado, lanternas 

traseiras de LED, câmera de ré, volante 

multifuncional, ISOFIX e top tether para 
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“O ACC é um grande diferencial do Nivus. 
Nenhum carro no segmento traz isso. É 

um radar com uma ECU. Você programa a 
velocidade que quer para o carro, a distância 

a manter do veículo à frente e o Nivus faz 
tudo automaticamente”.

José Loureiro

Gerente Executivo de Desenvolvimento do Veículo Completo

fixação de cadeirinha infantil, sensor de estacionamento traseiro (Park Pilot), freios a 

disco nas quatro rodas, espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com 

função ‘Tilt Down’ no lado direito, saídas traseiras do ar-condicionado e USB para 

passageiros do banco traseiro, entre muitos outros equipamentos.

A versão topo de linha, Highline, traz de série o controle de cruzeiro adaptativo ACC 

(Adaptive Cruise Control), um item exclusivo nessa classe de veículo no Brasil. 

Motor 200 TSI Total Flex

128 cv de potência com etanol

0 a 100 km/h em apenas 10 segundos 

Velocidade máxima de 189 km/h com etanol

Faz 10,7 km/l (gasolina) e 7,7 km/l (etanol) no ciclo urbano e 13,2 km/l (gasolina)  

e 9,4 km/l (etanol) no rodoviário (Ref. 205/55 R17). 
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A Amarok com motor 3.0 V6 TDI 

(turbodiesel) de 258 cv chegou ao mercado 

em 2020. Para extrair essa potência extra, 

a Volkswagen realizou um trabalho robusto 

sobre o moderno propulsor que já equipava 

a picape. Com uma nova calibração da ECU 

(central eletrônica), o motor passou dos 

225 cv (165 kW) para 258 cv (190 kW), um 

ganho significativo de 33 cv (25 kW), ou 

15%, entregues entre 3.250 rpm e 4.000 

rpm. Com esse ganho de potência, o torque 

também foi elevado, passando de 56,1 

kgfm (550 Nm) para 59,1 kfgm (580 Nm),  

o que representa um incremento de 5%.

Amarok V6 258 cv

Motor 3.0 V6 TDI de 258 cv

258 cv de potência

0 a 100 km/h em apenas 7,4 segundos

Velocidade máxima de 190 km/h 

(limitada eletronicamente)

VW Play: uma plataforma  
tecnológica à frente do  
seu tempo
O Volkswagen Nivus marcou a estreia do VW Play, uma nova era em conectividade, streaming 

e serviços. Capaz de ler praticamente todos os formatos de mídia, reunindo informações do 

veículo, do sistema de som, de conectividade (sem fios para IOS), de streaming de conteúdo, de 

aplicativos e de serviços, VW Play é um novo “device”, um dispositivo tecnológico, semelhante 

a um smartphone ou tablet, que traz a VW Play Apps, uma loja de aplicativos exclusiva.

Nossos Produtos
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O VW Play foi desenvolvido na região com base em pesquisas com usuários, pensado na 

usabilidade real do cliente. É um recurso que traduz bem a Nova Volkswagen, com foco total 

na digitalização e que abre oportunidades de novos modelos de negócios para a Marca.

Sobre o desenvolvimento do VW Play

+ de 50

700 25

+ de 7 mil3 anos
profissionais envolvidos

clientes ouvidos  
em pesquisas

clínicas de usabilidade 
realizadas

profissionais envolvidosde produção

Família SUVW
A VW oferece uma gama diversificada de produtos no segmento que mais cresce no 

Brasil e na região da América Latina: Nivus, T Cross, Tiguan e o Taos – este último 

apresentado em outubro de 2020. Esse portfólio é fruto da maior ofensiva de SUVs 

da região, que trouxe modelos inovadores, seguros, versáteis, confortáveis e com 

elevado nível de tecnologia e conectividade para atender os mais diferentes perfis 

de consumidores. 

Nossos Produtos
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O SUV mais vendido do Brasil
O T Cross fechou 2020 como o 

grande destaque dos SUVs, com 

60.124 unidades emplacadas no 

período no Brasil. Lançado em abril 

de 2019, o modelo conquistou o 

consumidor nacional e se tornou 

líder do segmento no ano.  

O hermano argentino  
da família
O Volkswagen Taos chega em 2021 para completar a ofensiva de SUVs da VW e reúne 

qualidades para fazer bonito no mercado da Região SAM (América do Sul, América Central 

e Caribe). Seguro, tecnológico, 

confortável e com design 

moderno, o modelo, fabricado na 

Argentina, será equipado com VW 

Play, tem motor 250 TSI de quatro 

cilindros, turbo, com injeção direta 

de combustível, produzido em São 

Carlos, que desenvolve 25,5 kgfm 

(250 Nm) de torque e 150 cv (110 

kW) de potência.

Nossos Produtos
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Avanços na eficiência  
energética dos veículos
GRI 103-2, 103-3, 302-5, 307-1

Como fabricante de automóveis, a Volkswagen busca ser mais competitiva e produzir modelos 

cada vez mais evoluídos dos pontos de vista tecnológico, de eficiência energética e segurança. 

Para isso, pesquisa, desenvolvimento, engenharia, digitalização e conectividade são recursos 

considerados essenciais pela Marca. 

A Volkswagen do Brasil mantém o compromisso de obter índices de consumo inferiores ao 

limite estabelecido pela legislação brasileira para toda a frota (1,72 MJ/km). As diretrizes da 

Política Ambiental e de Energia da empresa orientam o desenvolvimento de todos os produtos. 

O processo de homologação é acompanhado por órgãos como o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo (CETESB). São realizadas auditorias com o projeto já em produção pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro).

Nossos Produtos
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Segurança em primeiro lugar
(GRI 103-2, 103-3, 416-1) 

A segurança veicular é mais do que um compromisso da Volkswagen em toda a 

sua linha de produtos, do projeto à execução final, incluindo atenção também à 

manutenção. As ações implementadas na empresa buscam superar os requisitos de 

segurança veicular exigidos pelas legislações brasileira e internacional (nos critérios 

de exportação).

Com seis modelos classificados com cinco estrelas (nota máxima) no Latin 

NCAP – Tiguan Allspace, Jetta, T-Cross, Polo, Virtus e Golf – a Volkswagen 

é a marca líder entre os mais seguros do mercado. 

Nota máxima em segurança

Nossos Produtos
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Nossos  
Clientes

Uma empresa conectada  
com o futuro
Novas funções do DDX (Digital Dealer eXperience), ou Concessionária Digital, chegaram 

ao mercado em 2020 para oferecer uma experiência ainda mais completa ao cliente. 

A Volkswagen do Brasil investe na Digitalização como ferramenta de aproximação 

entre clientes e Marca. A empresa foi pioneira ao criar uma estratégia digital 360°, que 

envolve o ciclo completo do produto, do desenvolvimento ao pós-venda, alcançando 

clientes, fornecedores, concessionárias, empresa e empregados.
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A Concessionária Digital já é uma realidade em toda rede de concessionárias, superando as 

projeções da empresa. Com essa tecnologia, o cliente pode ver todo o portfólio de modelos 

VW, por dentro e por fora, em óculos de realidade virtual e configurar o modelo VW dos seus 

sonhos pela TV touchscreen.

A Jornada Digital da VW ficou completa com a Venda Móvel, que permite comprar um veículo 

pelo tablet do vendedor, inclusive simulando o financiamento, onde o cliente estiver. Não é 

preciso ir à concessionária.

Com um conceito moderno, digitalizado e voltado para o futuro, a Volkswagen do Brasil 

vem redesenhando o layout das concessionárias. As novidades na fachada, na exposição dos 

produtos e na interação com os clientes estão em sintonia com o New Brand Design da Marca, 

que gradativamente chega aos showrooms do País (saiba mais no capítulo Nossa Imagem).

Entre as novas ferramentas do espaço de vendas estão o VW Genius, tablets com informações 

ao lado dos veículos, e a tecnologia Behavior Sensing, de inteligência artificial, com câmeras 

que mapeiam a movimentação e o perfil de clientes, percebendo os carros que atraem maior 

fluxo, o comportamento e expressões faciais, como empolgação.

Nossos Clientes
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A digitalização também impulsionou a forma de lançar os produtos da Marca em 2020. Tanto 

o Nivus como a Amarok V6 258 cv tiveram pré-vendas virtuais que foram sucesso absoluto: o 

primeiro lote de vendas do Nivus, com 1.200 veículos, esgotou em menos de 24 horas, sendo 

que 200 unidades foram vendidas em apenas sete minutos.

Como parte da Jornada Digital do Cliente, a Volkswagen conta, desde 2019, com o 

agendamento on-line de serviços e revisões pelo aplicativo “Meu VW”. Nele, o cliente acessa o 

Manual Cognitivo – que usa o IBM Watson para responder questões sobre o veículo, incluindo 

informações contidas no manual do carro – e o Plano Digital de Serviços, com o selo digital que 

atesta que o veículo está com as revisões em dia, entre outras facilidades.

Mesmo com a pandemia, a Volkswagen do Brasil manteve contato com representantes da 

rede de concessionárias para avançar nas estratégias de vendas e na evolução da Jornada de 

Digitalização da empresa. A fim de garantir mais comodidade, transparência e agilidade aos 

consumidores, em 2020 o Pós-Vendas também foi aprimorado. Em parceria com a Volkswagen 

Financial Services e a Assobrav (Associação Brasileira de Distribuidores VW), a companhia 

lançou o programa Sign&Drive, serviço de assinatura de veículos com contratação on-line  

(saiba mais abaixo).

“Temos a necessidade de maximizar os 
resultados, gastando menos e fazendo mais, 

em proximidade com o cliente”.

Marcelo Quio

Diretor de Assuntos Jurídicos da Volkswagen do Brasil e Região SAM

Nossos Clientes
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Carro por assinatura
Atenta à maneira contemporânea de 

consumir carros, a Volkswagen lançou, em 

2020, o VW Sign&Drive. O novo serviço 

permite ao cliente fazer uma assinatura 

(ao invés da compra) para usufruir de um 

veículo da marca. 

A contratação pode ser on-line, no 

site da Volkswagen do Brasil, ou nas 

concessionárias, em um processo rápido 

– apenas seis passos para adesão – com 

opções de planos para um ou dois anos, 

a depender do modelo escolhido. Após a 

contratação, a retirada do veículo é feita em 

até sete dias na loja selecionada no pedido. 

Com o lançamento de sua primeira loja 

on-line, a Volkswagen do Brasil deu mais 

um passo em direção à Jornada Digital do 

Cliente. A VW e-store, nova ferramenta 

digital de vendas, foi desenvolvida em 

conjunto com a Assobrav e o apoio da  

rede de concessionárias brasileiras.

E-commerce: nova loja on-line

+ de 5 mil
acessos na primeira semana

Nossos Clientes
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“A VW e-store representa um marco para a 
Volkswagen. Em um mundo digital e conectado, 

mais uma vez damos um importante passo alinhado 
ao comportamento e à expectativa do consumidor”. 

Fabio Rabelo

Gerente Executivo de Digitalização e Novos Modelos de Negócios

Realidade aumentada
O Volkswagen Experience foi lançado em 

2020 com a pré-venda do Nivus. O aplicativo 

utiliza realidade aumentada para projetar 

o veículo, em miniatura ou até mesmo em 

tamanho real.

Com ele, o cliente pode ver, por exemplo, 

como o carro ficaria na sua garagem, testar 

as cores, conhecer a parte interna, explorar o 

painel digital Active Info Display e o VW Play, 

ou até simular que está dirigindo. O sistema 

permite uma visão de 360º da cabine e dispõe 

de marcações que apresentam informações 

adicionais e dados técnicos do veículo.

Nossos Clientes
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DDX Sales
Nessa nova onda de investimentos em 

inovação, a Volkswagen ampliou o leque 

de funcionalidades do DDX (Digital 

Dealer eXperience) ou Experiência de 

Concessionária Digital. Agora, mais do 

que conhecer todo o portfólio de modelos 

VW em óculos de realidade virtual e 

configurar um Volkswagen de modo 

personalizado em TV touchscreen, o 

sistema permite exibir vídeos explicativos 

de tecnologias VW, como, por exemplo, o 

ACC (controle adaptativo de velocidade e 

distância) que está no Nivus, um recurso 

inédito nessa categoria de veículos no 

Brasil. Outra novidade é a possibilidade 

de configurar acessórios e visualizá-los 

instalados no veículo.

Conectando concessionários 
em todo o País
Em tempos desafiadores, a Volkswagen do Brasil mostrou que sabe se reinventar. A 

primeira edição virtual do PVEX (Digital Pós-Vendas Experience 2020) reuniu mais de 

1.000 representantes da rede de concessionárias em todo o Brasil. O evento debateu 

estratégias para intensificar o uso de ferramentas digitais, alavancar negócios e 

garantir a satisfação dos clientes.

Nossos Clientes
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+ de R$ 55 
milhões 

14 horas

22 estandes de  
especialistas VW

14 estandes

+ de 1 mil 

em vendas de peças e acessórios

simultâneas de Feira de  
Negócios e de especialistas

de fornecedores

participantes

PVEX em números:

Nossos Clientes
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Rede de concessionárias

Região 1 
(Grande São Paulo):  
40 concessionárias

Região 2 
(Estado de São Paulo):  

84 concessionárias

Região 3  
(Sul): 

115 concessionárias

Região 4 
(Rio de Janeiro, Espírito Santo  

e Minas Gerais):  
96 concessionárias

Região 5
(Nordeste, exceto Maranhão):  

69 concessionárias

Região 6 
(Norte, Centro-Oeste e Maranhão):  

73 concessionárias

A rede de concessionárias 
Volkswagen conta com 477 

pontos de venda no Brasil (status 
em dezembro de 2020). 

Fábricas

1

2

3

4

5

6
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Nossas  
fábricas

VW do Brasil implementa  
programa global de  
Gestão Ambiental
O Zero Impact Factory, novo programa ambiental da Volkswagen, prevê a redução do uso 

de recursos nas fábricas e a neutralidade climática até 2030. A iniciativa anterior – o Think 

Blue.Factory – passa a fazer parte da nova estrutura.

Por meio do programa, a VW espera obter mais eficiência ambiental e energética, com 

foco na neutralização de CO2 e ações ecologicamente corretas. No Brasil, a meta é reduzir 

o impacto ambiental para produção em 30% até 2025 (em comparação com 2010).



88

O Zero Impact Factory direciona a empresa ainda mais para o caminho da sustentabilidade 

como estratégia de manutenção do negócio, tornando-a neutra em termos climáticos em um 

futuro próximo. Isso significa atenção não apenas aos produtos comercializados pela Marca, 

mas também às fábricas e instalações de produção.

O programa Zero Impact Factory se desdobra em três etapas:

Evitar - O primeiro passo é evitar o impacto 
ambiental o máximo possível desde o início, 
projetando novos processos mais eficientes.

Substituir - Em segundo lugar, reduzir efetivamente 
o impacto ambiental, adotando o uso de energias 
sustentáveis e materiais recicláveis, por exemplo.

Compensar - O terceiro passo são as ações 
para compensar os impactos causados ao meio 
ambiente pelas emissões de CO2.

1

2

3

Nossas Fábricas
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Como a maior fabricante de automóveis do País, a Volkswagen tem uma enorme 

responsabilidade em relação aos clientes, à sociedade e ao meio ambiente. Por isso, adota um 

sistema de gestão de compliance ambiental e de energia (SGCAE) para todas as atividades nas 

fábricas. Ele garante que a má conduta ambiental, a negligência deliberada ou o engano sejam 

tratados como uma violação da regra. 

O SGCAE é a mais nova etapa dentro do Sistema de Gerenciamento Ambiental e de Energia 

(SGAE), implementado há anos nas unidades fabris. O novo aspecto é o “C”, isto é, o tópico 

de compliance, a conformidade com as normas da empresa. Uma abordagem voltada para 

prevenção, alinhada à Transformação Cultural corporativa.

Saiba mais sobre a Política de Gestão Ambiental e de Energia da Volkswagen do Brasil 

(acesse aqui).

Anchieta: investimento na 
Estamparia e entrada do Nivus  
na linha de produção
A fábrica Anchieta, em São Bernardo do 

Campo (SP), que produz o Polo, o Virtus e a 

Saveiro, incorporou o Nivus em sua linha de 

produção em 2020. Foram adquiridos 419 

novos equipamentos para a fábrica, sendo 

90 robôs – parte deles com a tecnologia 

de ponta VASS6, alinhada à Indústria 4.0 

–, e ampliados mais de 24 mil metros 

quadrados de área, totalizando cerca de 

105 mil metros quadrados na unidade.

Nossas Fábricas
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A área de Estamparia recebeu em 2020 a Prensa 

“Extra Large” (PXL) capaz de ampliar a produção 

de peças em até quatro vezes por minuto, além de 

reduzir custos em função da eficiência energética 

dos equipamentos. 

Em 2020, a fábrica Anchieta ficou no Top 5 das 

unidades mais eficientes do mundo. Para 2021, a 

meta estabelecida pela equipe é atingir o TOP 3 do 

programa Race4Performance, projeto mundial da 

Marca que mede os principais indicadores fabris.

Foram produzidas 138.101 unidades na 
PU Anchieta em 2020, sendo:

A distribuição  
comercial em  
2020 ficou em:

Saveiro 30% (41.146 unid.)

Polo 27% (37.888 unid.)

Virtus 27% (36.756 unid.) 

Nivus 16% (22.311 unid.)

80% 20% 
Para o mercado 

nacional
Para exportação

Nossas Fábricas
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Laboratório de Protótipo 
Virtual
Em um projeto 100% digital, nenhum protótipo físico foi desenvolvido para o 

VW Nivus, considerando os mercados sul-americano e europeu. Para efeito de 

comparação, no passado eram utilizados até 70 protótipos físicos. Com isso, só no 

Laboratório de Protótipo Virtual houve uma economia de 65% de custos em relação 

a projetos anteriores e, em função da tecnologia, foi possível que mais de 70% 

das simulações ocorressem no Brasil virtualmente (Exemplo: segurança veicular, 

acústica, plataforma e outros).

Nossas Fábricas
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Taubaté: alta performance 
alinhada à sustentabilidade
As cinco Batalhas, que são linhas de atuação da Volkswagen do Brasil (5 Must Win Battles: 

Transformação Cultural, Ofensiva de Produtos e Inovação, Processos Eficientes, Proximidade 

com as Pessoas e Resultados Sustentáveis) foram intensamente conduzidas na fábrica de 

Taubaté (SP), no vale do Paraíba, que criou um plano de ação e um time estruturado para atuar 

em cada um dos temas. Os avanços foram contabilizados na mudança de cultura, com uma 

pauta voltada para a diversidade e 100% dos líderes treinados em Gestão Financeira. Foram 

implementados ainda 17 projetos da Indústria 4.0 e 12 projetos de desburocratização.

Em 2020, a unidade de Taubaté obteve a aprovação para implantar a Plataforma MQB e está 

realinhando as atividades técnicas para receber o novo projeto. 

Nossas Fábricas
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Foram produzidos 121.025 veículos  
na PU Taubaté, sendo:

A distribuição comercial em 2020  
ficou em:

Gol (90.373 unid.)

Voyage (27.098 unid.)

up! (3.554 unid.)

75% 25% 
Para o mercado nacional Para exportação

Considerando as metas estabelecidas para 2020, Taubaté se manteve na liderança dos 

indicadores de performance: segunda fábrica do Grupo VW em Custo de Fabricação, 

primeira no programa Fit for Finish (F4F), sobre tecnologia de produção, e a segunda em 

HPU (horas de trabalho por produtividade). 

Nossas Fábricas
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O decano do time: 40 anos 
do Gol
A fábrica de Taubaté está diretamente ligada à história do Gol. A unidade foi 

responsável pela fabricação de mais de 5 milhões de unidades do modelo, o que 

representa mais de 70% do total produzido. Em 2020, o Gol completou 40 anos. 

Nossas Fábricas
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São José dos Pinhais: T-Cross 
acelera a produção na fábrica

O primeiro SUV produzido pela Volkswagen no País elevou o patamar de tecnologia 

e infraestrutura da fábrica de São José dos Pinhais. O T-Cross completou um ano de 

produção em 2020 angariando conquistas para a unidade no Estado do Paraná.

Os investimentos na ordem de R$ 1,4 bilhão feitos na época para produzir o T Cross 

trouxeram resultado. Líder em vendas no segmento SUV no Brasil em 2020, com 

60.124 unidades emplacadas no ano, o T Cross atingiu também o topo do ranking 

anual de vendas da categoria na Argentina (9.779 unidades).

Em 2020, a unidade passou por readequações na linha de produção e extinguiu 

a plataforma A01, do Audi A3 Sedan, que deixa de ser fabricado pela unidade, 

possibilitando um ganho de quase 10% na produtividade do SUV.

Nossas Fábricas
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São José dos Pinhais conquistou o 4º lugar na competição Race4Transformation 2020, 

fechando o ano no ranking das seis melhores fábricas da marca Volkswagen no mundo. A 

competição global acompanha mensalmente os principais indicadores de produção, entre os 

quais qualidade, produtividade e horas de trabalho por veículo fabricado.

Foram produzidos 88.209 veículos na  
fábrica de São José dos Pinhais, sendo:

A distribuição comercial em 2020  
ficou em:

Audi (1.361 unid.)

Fox (12.182 unid.)

T-Cros (74.666 unid.)

79,1% 20,9% 
Para o mercado nacional Para exportação

Nossas Fábricas
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São Carlos: 
destaque em  
Eficiência de 
Montagem 
Em 2020, a Volkswagen do Brasil alcançou o 

marco de 20 milhões de motores produzidos, 

12 milhões deles foram fabricados na unidade 

de São Carlos (SP).

Com tecnologia de ponta, alinhada aos 

padrões mundiais da VW, a unidade de São 

Carlos conquistou o terceiro lugar na categoria 

Eficiência de Montagem dentre as unidades 

de Componentes do Grupo Volkswagen. As 

principais ações, para receber esse destaque, 

foram a eliminação de desperdícios de 

movimentação e a otimização do processo de 

transporte de dispositivos.

Na gestão ambiental, a execução de ações 

para reduzir o consumo de energia resultou 

em uma economia anual de 900 MWh, com a 

meta de resíduos atingida. 

“Nossos desafios 
foram preparar e 
adaptar a fábrica para 
garantir a segurança 
e saúde de nossos 
empregados seguindo 
as recomendações da 
Volkswagen, com várias 
medidas protetivas, 
distanciamento social 
e higienização contínua 
dos espaços e dos 
empregados”.

Cesar Drazul

Gerente Executivo da Fábrica  
São Carlos460.489 

motores produzidos em 2020

Nossas Fábricas
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PAC: 100% de energia 
incentivada renovável
O Centro de Distribuição de Peças e Acessórios (PAC) da Volkswagen, em Vinhedo 

(SP), foi a primeira unidade da empresa a operar com 100% de energia incentivada 

renovável: solar, eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas. 

A migração, além dos ganhos financeiros, também ajuda a preservar o meio 

ambiente e garantir um consumo ainda mais sustentável, duas premissas da  

Política Ambiental e de Energia da Volkswagen do Brasil. A economia no custo  

com eletricidade em 2020 chegou a 6% (de julho, quando foi concluída a migração, 

a dezembro). Nos próximos cinco anos, a expectativa é que haja uma economia 

acima de 40% no custo de energia elétrica e uma redução significativa no  

impacto ambiental.

Nossas Fábricas
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“A busca constante pela eficiência 
ambiental, em todas as nossas atividades, 

é uma das premissas de nossa Política 
Ambiental e de Energia. No caso de 

Vinhedo, identificamos uma excelente 
chance de que a geração de energia 

fosse 100% incentivada. Essa ação alinha 
ganhos ambientais e financeiros. Nas 
demais fábricas produtivas também 

trabalhamos com 100% de eletricidade 
renovável proveniente de fonte hidráulica. 
Para os novos contratos a partir de 2021 

incluímos o percentual de 10% de energia 
incentivada, o que representa cerca de 2% 

da energia elétrica total”. 

Marcio Lima

Supervisor – Gestão Ambiental

Outro ponto interessante da migração ao mercado livre é que a energia não 

utilizada em um determinado período pode ser vendida de acordo com a demanda.

Nossas Fábricas
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Produzir de forma  
sustentável em uma fábrica  
ambientalmente eficiente
(GRI 103-2, 103-3)

Avaliação dos Sistemas de  
Gestão Ambiental e de Energia

Como meta, a VW possui a iniciativa global Think 

Blue. Factory, com o objetivo de obter, até 2025, 

uma redução de 30% por unidade produzida (com 

base nos dados de 2010) dos cinco principais 

indicadores ambientais relacionados à fabricação 

de veículos: consumo de energia, consumo de 

água, geração de resíduo, emissão solventes e CO2.

As fábricas da VW do Brasil – Anchieta, Taubaté, São Carlos, no Estado de São Paulo; 

São José dos Pinhais, no Paraná – foram recertificadas no sistema ISO14.001:2015 

pela auditoria externa do organismo certificador DQS. Também em 2020, as fábricas 

receberam a recertificação ISO 50.001, pelo mesmo organismo, sendo que as unidades 

Em 2020, o principal destaque foi a redução dos resíduos enviados para aterro, 

que passou de 3,6 kg/veículo para 1,2 kg/veículo. A Volkswagen do Brasil tem duas 

fábricas com aterro zero – em São José dos Pinhais e São Bernardo do Campo – 

onde 98% dos resíduos são reaproveitados e menos de 2% vão para aterro. 

Nossas Fábricas
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Anchieta, Taubaté e São José dos Pinhais já realizaram a migração para a versão 2018 da 

norma. A migração da fábrica São Carlos está prevista para o início de 2021.

A Norma ABNT ISO 14.001 tem como finalidade principal implementar requisitos para 

o sistema de gestão ambiental. Já a prova de conformidade com a norma ISO 50.001 

demonstra que a empresa é responsável, estabelecendo os sistemas e processos necessários 

para melhorar o desempenho energético, incluindo a eficiência, uso e consumo. Obter a 

recertificação é um sinal notório de amadurecimento da gestão pautada nos requisitos dos 

clientes e também mostra que o dia a dia da empresa é norteado por práticas ideais, com 

eficiência de todos os processos pertencentes à organização.

“Já conseguimos a migração para a nova 
versão da ISO 50.001 para as fábricas 

Anchieta, Taubaté e São José dos Pinhais, 
sendo a Anchieta a terceira unidade do 

Grupo Volkswagen e a segunda da Marca 
em todo o mundo a garantir a certificação” 

Rafael Pestana

Gerente Executivo da área de Planejamento de Manufatura

Nossas Fábricas
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Nossos  
fornecedores

Sustentabilidade em toda a  
cadeia produtiva
Uma atuação mais próxima dos fornecedores, a nacionalização de peças e a negociação 

de grandes volumes em parceria com outras unidades do Grupo VW para garantir 

melhores condições de fornecimento foram algumas das frentes de ação da Volkswagen 

do Brasil em 2020 para amenizar os impactos da crise provocada pela pandemia.

Iniciativas conjuntas das áreas de Compras e Qualidade Assegurada trouxeram celeridade 

na implementação de propostas de redução de custos e desburocratização dos processos. 

Em 2020, as áreas deram início ao programa SBIP (Supply Base Improvement Plan). 

Durante 12 semanas, técnicos dos dois times mapearam oportunidades e elaboraram, em 

parceria com fornecedores, um plano de ação para elevar as notas de VDA 6.3, sistema 

que avalia o processo produtivo. Vinte e dois fornecedores participaram do treinamento.  

A ideia é que, após concluírem o programa, todos passem por reavaliação para assegurar  

a robustez do processo.
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O programa tem vários objetivos definidos, entre os quais ajudar os parceiros a atingirem 

Classificação A, que comprova um sistema de qualidade robusto, confiável e capaz, de acordo 

com os requisitos exigidos pela VW.

 - Melhorar indicadores de performance (série e campo) junto à Volkswagen.

 - Melhorar produtividade e estabilidade dos processos produtivos.

 - Motivar a melhoria contínua da cadeia de fornecimento. 

 - Reduzir custos por falta de qualidade (KPMs, scrap, desperdício, devoluções, 

paradas de linha, recall, retrabalho, reclamação etc).

Veja outras metas para os fornecedores:

“Precisamos de uma base de fornecedores forte, 
que atue com parceria e comprometimento. O 

programa SBIP permite a sinergia entre os times 
técnicos da Volkswagen e das empresas parceiras 
em um processo de ganha-ganha, ou seja, todos 

melhoram a qualidade de seus produtos e o 
resultado é a satisfação do cliente”.

Jorge Paulo

Diretor da Qualidade Assegurada da Volkswagen do Brasil e Região SAM

Nossos Fornecedores
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Análise de violações e   
bloqueios de fornecedores 
A Volkswagen revisou o procedimento de análise dos parceiros de negócio em 2020. Os times 

de Funções Centrais de Compras, Auditoria Interna, Trade Compliance – Central de Cadastro, 

GRC e Jurídico, por meio de reuniões de alinhamento, aperfeiçoaram o processo de bloqueio 

dos fornecedores, além de adaptar o procedimento de investigação dos desvios (Comitê Ad 

Hoc) à realidade brasileira, destacando a sinergia entre os times para detectar e reagir de forma 

mais assertiva e antecipada a riscos externos.

O novo procedimento publicado visa concentrar as solicitações de bloqueios de parceiros de 

negócios no departamento de Compras e na Central de Cadastro por meio de uma análise 

prévia da motivação e do encaminhamento mais adequado à solicitação.

Foto tirada antes da pandemia.

Nossos Fornecedores
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As cinco etapas do programa  
de desenvolvimento de  
fornecedores
A Volkswagen do Brasil tem, desde 2019, um sistema para a seleção de fornecedores 

– Sustainability Rating (Avaliação de Sustentabilidade) – que estabelece critérios para 

atender aos padrões de condutas sociais, ambientais e de compliance da empresa. 

Para integrar a rede de parceiros VW, todos passam por uma avaliação em cinco etapas:

Inputs (entradas)

Awareness (acordo)

Assessment (avaliação)

Workshop (oficinas de trabalho)

Implementation (implementação)

1

2

3

4

5

Nossos Fornecedores
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Perfil de fornecedores
(GRI 102-9, 102-10, 103-2, 103-3, 204-1)

Os processos de compra da Volkswagen 

do Brasil são orientados pelos princípios 

éticos do Código de Conduta e da cartilha 

de Melhores Práticas para Aquisição de 

Bens e Serviços, documento que apresenta 

os processos de suprimentos vigentes na 

empresa, bem como a forma de conduzir, 

da melhor maneira possível, a negociação e 

eventual contratação direta de um fornecedor.

Um dos critérios do processo de nomeação 

dos fornecedores da empresa é o 

Sustainability Rating, responsável por garantir 

a conformidade dos parceiros aos requisitos 

de sustentabilidade da Volkswagen do Brasil. 

A nomeação de fornecedores não é mais 

possível sem essa avaliação, válida por um 

período máximo de seis anos.

A Volkswagen do Brasil busca 

constantemente o desenvolvimento de 

fornecedores locais, que representaram 

quase 81% dos custos com compras da 

montadora em 2020 (veja quadro abaixo), 

e oferece oportunidade para pequenos 

e médios fornecedores participarem dos 

processos de seleção.

“Para oferecermos 
produtos de qualidade, 
é fundamental que 
toda a nossa cadeia 
de fornecedores 
tenha processos 
produtivos robustos. 
E precisávamos 
tentar algo diferente: 
é importante 
engajarmos e 
suportarmos os 
fornecedores, para 
que também busquem 
melhorias. Isso ajuda 
tanto eles, como  
a VW”. 

Martin Fries

Vice-Presidente de Suprimentos da 
Volkswagen do Brasil e Região SAM

Nossos Fornecedores
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Avaliação ambiental   
de fornecedores
(GRI 103-2, 103-3, 308-1, 308-2)

O processo de avaliação ambiental de fornecedores da Volkswagen do Brasil 

segue a Política Ambiental e de Energia do Grupo VW, que tem como princípio 

o atendimento à legislação e normas aplicáveis, além da melhoria contínua do 

desempenho ambiental e energético. 

Os fornecedores são informados sobre a avaliação ambiental por meio do Manual 

de Cadastro para Novos Fornecedores, que determina a certificação ISO 14.001 

como requisito da Volkswagen. Ao se cadastrarem, eles assumem o compromisso 

do atendimento ao Caderno de Encargos de Compras, que determina quais 

requisitos ambientais devem ser atendidos pelos parceiros comerciais. A atividade 

tem como objetivo identificar e prevenir riscos na cadeia de fornecimento, uma 

vez que a corresponsabilidade está prevista na Lei de Crimes Ambientais. 

Nossos Fornecedores
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Impactos sociais
(GRI 103-2, 103-3, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2)

Os requisitos de sustentabilidade da Volkswagen do Brasil são comunicados 

aos fornecedores por meio da Cartilha de Sustentabilidade nas Relações com 

Fornecedores, que descreve os critérios e compromissos dos parceiros em 

relação aos temas de impacto social negativo, como trabalho infantil, forçado 

ou análogo ao escravo.

Em 2020, nenhuma ocorrência de impacto social foi registrada e não foram 

identificados riscos reais ou potenciais de trabalho infantil, de trabalho análogo 

ao escravo ou de descumprimento à legislação trabalhista. 

Nossos Fornecedores
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