
 

 

 

  São Paulo, 01 de agosto de 2014 

 

Ao Sr. Thomas Schmall 
Presidente do Conselho e CEO 
Volkswagen do Brasil Ltda. 
 

Assunto: Mais eficiência energética para os carros brasileiros – o desafio continua. 

 
Caro Sr. Thomas, 
 
Recebemos sua carta e agradecemos pela atenção dedicada a ela. Porém, não podemos 
deixar de manifestar nossa decepção com seu conteúdo. O que solicitamos em nossa 
primeira comunicação foi que a Volkswagen faça no Brasil o que já faz na Europa – produza 
carros mais eficientes. 
 
Nesse sentido, é importante ressaltar que a meta de 2015 estabelecida pela União Europeia 
foi atingida já em 2013 (com dois anos de antecedência) não só pela Volkswagen como por 
outras montadoras1. Esta meta é equivalente à do programa Inovar Auto que, de acordo com 
a sua resposta, a empresa deverá cumprir no Brasil até 2017. Isso deixa claro como a 
Volkswagen baseia sua relação com os consumidores brasileiros: oferece produtos defasados 
e sem a eficiência energética de outros mercados e, especificamente no caso mencionado 
acima, carros com quatro anos de defasagem. 
 
O cumprimento da meta pela sua empresa demonstra que de fato os meios para atingir 
maior eficiência existem, estão disponíveis e já estão colocadas em prática em outros 
mercados. Uma análise da Transport and Environment2 mostra que a tendência em aumentar 
ainda mais a eficiência energética nos veículos continua e que as montadoras já estão a 
caminho de atingir a meta europeia de 2021. Empresas como Volvo, Toyota, Peugeot-
Citroen, Renault, Ford e Daimler devem inclusive atingi-la antes mesmo do prazo. 
 
Aproveitamos para responder aos questionamentos levantados em sua comunicação: 
 
Os padrões de eficiência energética podem ser medidos por consumo de combustível 
(L/100Km), economia de combustível (Km/L), emissões de gases de efeito estufa (gCo2/Km) 
ou consumo energético (MJ/Km). As diferentes métricas refletem a política adotada por cada 
país e a realidade de sua frota. Porém, são apenas ferramentas usadas com um mesmo 
objetivo: reduzir a demanda de combustíveis fósseis e biocombustíveis, o consumo de 
energia e as emissões de gases de efeito estufa. Para se atingir as metas, as tecnologias 
usadas são as mesmas.  
 

                                                      

11 ICCT, a partir de estatísticas oficiais da União Européia 
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU_vehiclemarket_pocketboo
k_2013_Web.pdf 
2 Transport Environment: http://bit.ly/1rYV77C 

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU_vehiclemarket_pocketbook_2013_Web.pdf
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU_vehiclemarket_pocketbook_2013_Web.pdf
http://bit.ly/1rYV77C


 

 

 

A diferença, no tipo de combustível, entre a frota brasileira e a europeia é uma discussão que 
foi levantada e já ultrapassada com o estabelecimento do Inovar Auto 2017. Portanto, as 
questões relacionadas ao uso do diesel na frota europeia e o uso, no Brasil, de álcool anidro 
na gasolina já estão equacionadas na meta que propomos – de 1,22 MJ/KM para 2021 –, uma 
vez que usamos a mesma metodologia do Inovar Auto.  Vale ressaltar que a eficiência do 
motor OTTO utilizando gasolina é muito próxima à do diesel nos veículos leves europeus, 
sendo a diferença atribuída em função do maior tamanho dos carros diesel. 
 
Portanto, sr. Thomas, reiteramos aqui a necessidade de que a Volkswagen não seja uma das 
líderes apenas quando se trata da venda de automóveis no Brasil. Precisamos de empresas 
que liderem uma mudança de paradigmas na produção de veículos por aqui.  
 
Independentemente do combustível utilizado no Brasil, aumentar a eficiência dos veículos 
continua sendo o ponto principal da discussão.  Apesar do etanol ser considerado 
combustível de origem renovável, o aumento desse combustível com  baixa eficiência dos 
motores flex acarretará em impactos socioambientais que não podem ser desprezados. 
 
Nesse cenário, em que não há clareza sobre ações efetivas que a empresa pretende tomar, 
esperamos um posicionamento mais claro e mais aberto com os cidadãos e consumidores 
brasileiros. Vamos continuar reafirmando e exigindo nossas demandas públicas: 
 
1. Aumento mínimo de 41% da eficiência energética média da frota de sua empresa até 2021, 
em relação ao baseline de 2011 do Inovar Auto (equivalente a 1,22 MJ/Km no ciclo NBR 
7024:2010, mesma meta adotada na UE no mesmo horizonte de tempo); 
 
2. Esforço continuado após 2021, com metas concretas de eficiência energética, fixadas em 
horizonte de tempo claro; 
 
3. Apresentação de plano ambicioso com cronograma definido de investimentos agressivos 
em P&D de tecnologias aplicadas a eletromobilidade para substituir os motores à combustão 
logo que seja tecnicamente possível;  
 
4. Incentivar o governo brasileiro a estabelecer padrões obrigatórios de eficiência energética 
veicular alinhados com outros mercados internacionais como a União Europeia. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Iran Magno 
Coordenador da Campanha de Transportes 
Greenpeace Brasil 

 


