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Economia

A Volkswagen vendeu 11 milhões de veículos a diesel com 
um software projetado para ludibriar testes ambientais. 
Uma manobra que ajudou a torná-la a maior montadora 
global, mas que pode custar caro

por Tomás Chiaverini

O casO dO dispositivo que, desde 2009, 
permitia a veículos da Volkswagen burlar 
testes de emissão de poluentes tem tudo 
para se tornar um dos maiores escândalos 
corporativos da história recente. Primeiro, 
pela dimensão da falcatrua: a empresa é 
a maior montadora do mundo, o software 
malicioso foi instalado em 11 milhões de 
veículos com motor a diesel, e os prejuízos 
à marca podem chegar a dezenas de bilhões 
de dólares.

Segundo, pela clara intenção, por parte 
da giganta alemã, de ludibriar consumido-
res, opinião pública e órgãos de controle 
ambiental. Afinal, diante dos fatos, a 
companhia não tem como usar a desculpa 
da negligência ou do desconhecimento – 

como fez a GM, no caso dos problemas 
no sistema de ignição (124 mortes e 900 
milhões de dólares em multa), ou a Toyota, 
no caso da aceleração involuntária (1,2 
bilhão de dólares em multa).

Por fim, o caso joga luz no mundo dos 
testes de emissão de poluentes, um uni-
verso de jeitinhos, manipulação de dados 
e maquiagem de resultados que, uma vez 
exposto, pode causar fissuras profundas no 
mercado automotivo global.

A descoberta inicial da mutreta tecno-
lógica ocorreu por acaso, nos idos de 2013, 
durante um trabalho de campo de um 
grupo de pesquisadores da West Virginia 
University, que havia recebido uma bolsa 
de modestos 50 mil dólares, oferecida pelo 
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International Council on Clean Trans-
portation (ICCT). O objetivo era realizar 
testes que comprovassem a eficiência dos 
motores modernos a diesel, supostamente 
mais limpos do que os modelos a gasolina. 
Para isso, foram avaliados dois tipos de 
automóvel da Volks (Passat e Jetta) e um 
da BMW (X5).

Quando o grupo começou a conferir 
os resultados, contudo, veio a surpresa. 
Enquanto a BMW se comportou normal-
mente, Jetta e Passat emitiram até 35 vezes 
mais óxidos de nitrogênio (NOx) do que 
deveriam, tendo como base os dados das 
avaliações feitas em laboratório ou em 
pistas de teste.

Os NOx são substâncias altamente 
tóxicas. Se inaladas, podem danificar o 
tecido do pulmão e, em casos extremos, 
levar à morte. Também podem provocar 
ou agravar doenças do coração e respira-
tórias, como asma e bronquite. Ou seja, 
empresa alguma quer ser acusada de jogar 
um veneno desses no ar.

“O teste que fizemos abriu uma lata de 
vermes”, disse Daniel Carder, dirigente da 
universidade, à agência de notícias Reuters. 
Os vermes, contudo, demoraram um 
pouco a serem notados mais amplamente. 
Mesmo porque, apesar de o trabalho do 
grupo mostrar que havia algo de muito 
errado sob o capô daqueles veículos, ele 
não apontava as causas do problema.

Apenas em maio do ano passado, o 
California Air Resources Board (Carb) 
começou a cobrar explicações da Volks 
sobre a discrepância nos testes. A empresa, 
a princípio, afirmou que se tratava de um 
erro nos testes, mas, quando a Agência 
de Proteção Ambiental Americana (EPA) 
ameaçou impedir todos os novos veículos 
a diesel da marca de rodarem nos EUA, a 
montadora alemã finalmente confessou 
a fraude.

O escândalo eclodiu mais de um 
ano depois dos primeiros resultados, em 
setembro passado, quando a EPA veio a 
público para informar que alguns veículos 
da Volkswagen e da Audi (marca de luxo 
do grupo) possuíam um dispositivo capaz 
de perceber quando um teste estava em 
andamento. O sistema implantado pela 
Volks analisa os padrões de aceleração, 
posição do volante e pressão ambiente e, 
quando identifica situações típicas de ava-
liações, aciona dispositivos que diminuem 
a poluição gerada pelo motor. Ou seja, os 
carros são realmente limpos e eficientes, 
mas apenas quando alguém está olhando. 
Ou, no caso, medindo.
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Manifestação defronte à fábrica 
da Volkswagen em Wolfsburg, 
Alemanha (25/9/2015):
a montadora só confessou a 
fraude após ser apertada pela EPA
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Enquanto Barbara Hendricks, ministra 
do Ambiente alemã, se disse “mais do 
que chocada” diante dos fatos, a empresa 
tratou de separar 7,3 bilhões de dólares 
apenas para lidar com os efeitos colaterais 
do escândalo. Devido a essa precaução, o 
balanço do terceiro trimestre divulgado 
pela empresa no final do mês passado apre-
sentou prejuízo de 1,8 bilhão de dólares.

Diante do caos instaurado, três dias 
depois de a fraude ter sido assumida pu-
blicamente, o presidente da montadora 
renunciou. “Precisamos de um novo come-
ço. No quadro desse novo início, o CEO 
Martin Winterkorn propôs sua demissão 
e a presidência aceitou”, afirmou em nota 
o conselho da empresa. Ainda não se sabe 
até onde ia o envolvimento do executivo 
na falcatrua e não é possível sequer afirmar 
que ele efetivamente tinha conhecimento 
de que o dispositivo estava sendo instalado 
em seus veículos. Mas, em 2009, quando 
o software de adulteração começou a rodar 
em silêncio, acoplado aos motores Volks, 
Winterkorn era diretor do departamento 
de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, 
se não sabia, tinha a obrigação de saber.

O escândalo vem num momento deli-
cado para a indústria automotiva como um 
todo. O surgimento de novas tecnologias 
paradoxalmente espremeu o lucro das 
linhas de montagem. De um lado, empre-
sas vêm tendo de buscar maior eficiência 
energética para atender a um mercado glo-
bal mais preocupado com o ambiente. De 
outro, são obrigadas a investir pesado em 
pesquisa para se adiantar a novas concor-

De acordo com a montadora, os mo-
delos afetados, todos movidos a diesel, são: 
Jetta, Beetle (novo Fusca), Golf, Passat e 
Audi A3. No Brasil, o único automóvel 
que incorpora essa tecnologia é a picape 
Amarok (modelos fabricados entre 2011 e 
2012). Segundo a empresa, há pouco mais 
de 17 mil veículos com o software rodando 
por aqui.

Ainda não se sabe a extensão dos da-
nos que o escândalo causará à companhia, 
mas já é possível dizer que pode ser desas-
trosa. A EPA já ordenou o recall de cerca 
de 1 milhão de veículos nos EUA, mas 
essa era apenas a ponta do iceberg. Ainda 
em setembro, a Volks admitiu que cerca 
de 11 milhões de automóveis ao redor do 
planeta possuíam o sistema.

O valor das multas ainda não está 
claro, mas deve ser gigantesco. 
Apenas nos EUA, a montadora 

pode ser obrigada a pagar 37,5 mil por 
carro adulterado. Isso resultaria num total 
de aproximadamente 18 bilhões de dólares 
(o equivalente a perto de 72 bilhões de 
reais). E ainda que, na prática, as punições 
tendam a ser mais brandas, como mostram 
os exemplos de Toyota e GM, elas devem 
ser apenas o início das complicações legais 
e financeiras.

A Volks espera uma enxurrada de 
processos, que devem cobrar a companhia 
por fatores diversos (nos EUA já há 200 
ações individuais pleiteando bilhões de 
dólares em indenizações). Afinal, alguém 
que comprou um carro supostamente me-
nos poluente e que ficou rodando com ele 
por anos dificilmente vai se satisfazer com 
seu dinheiro de volta ou com um modelo 
novo – este, sim, amigável ao ambiente.

Há que se somar a isso o impacto na 
imagem da companhia. No dia seguinte 
ao escândalo, por exemplo, ele se traduziu 
numa queda de 20% no valor das ações da 
Volks nas bolsas europeias – um prejuízo 
financeiro aos detentores desses papéis 
que, em questão de dias, chegou a 26 
bilhões de dólares.

Isso sem falar no impacto na economia 
alemã como um todo. Afinal, o padrão de 
qualidade germânico é um dos motores 
(sem trocadilho) das exportações do país. 
E a produção de carros constitui-se num 
importante alicerce da indústria nacional. 
Basta dizer que um em cada sete traba-
lhadores das fábricas do país comandado 
pela primeira-ministra Angela Merkel está, 
direta ou indiretamente, ligado às linhas de 
montagem automotivas.

rentes como Tesla, Apple e Google, com 
seus carros elétricos e protótipos de veí-
culos autônomos e integrados à internet.

É necessário ressaltar ainda que, por 
trás de montadoras como a Volkswagen, há 
bancos cuja função primordial é financiar 
veículos e facilitar a venda. No caso da 
giganta alemã, os ativos financeiros somam 
184 bilhões de dólares. Boa parte desses 
recursos está na forma de financiamentos 
de curto prazo, em que os automóveis são 
a própria garantia de pagamento. Ocorre 
que as finanças da marca são alimentadas 
por uma quantidade gigantesca de vendas, 
que, após o escândalo, pode acabar consi-
deravelmente reduzida.

Diante de tudo isso, não há 
como deixar de questionar por 
que uma empresa do porte da 

Volkswagen, com marcas de renome 
como Porsche e Audi, meteu-se a fazer 
trambiques desse calibre. A resposta, 
porém, parece um tanto óbvia e simples: 
ganância. A empresa alemã tomou o 
lugar da Toyota como maior vendedora 
de carros do mundo apenas dois meses 
antes da explosão do escândalo (no 
primeiro semestre deste ano, vendeu 
5,04 milhões de veículos, frente a 5,02 
milhões da concorrente japonesa). Uma 
das estratégias para tal façanha foi mirar 
o mercado americano, o segundo maior 
do planeta, atrás apenas do da China. Para 
isso, a alemã escolheu um nicho pouco 
explorado pelas montadoras do Tio Sam: 
veículos leves movidos a diesel.

Carder, da West Virginia University: “o teste que fizemos abriu uma lata de vermes”
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A tarefa não era das mais fáceis. Primei-
ro, porque os americanos ainda resistem a 
comprar carros que não sejam produzidos 
em solo nacional. Segundo, porque não são 
grandes admiradores dos motores a diesel, 
normalmente associados à tecnologia ultra-
passada, suja e barulhenta dos anos 1970. 
A economia propiciada pelo combustível 
também não traz grandes vantagens num 
mercado de gasolina ainda relativamente ba-
rata. Diante disso, a solução encontrada pela 
Volks (que agora soa irônica e maquiavélica) 
foi prometer uma vantagem dupla: veículos 
menos poluentes e mais econômicos.

A eficiência dos motores pequenos a 
diesel deve-se principalmente ao fato de 
que o combustível é queimado em altas 
temperaturas. E são justamente essas tem-
peraturas elevadas que aumentam o nível 
de emissão de NOx. A tecnologia que a 
Volks usa para impedir que isso ocorra – e 
que, agora descobrimos, era ativada apenas 
durante os testes – envolve um sistema 
de recirculação dos gases expelidos pelo 
motor. O problema é que esse sistema 
causa considerável perda de eficiência, algo 
que costuma desagradar motoristas, ainda 
mais os americanos, acostumados com 
Camaros, Corvettes e Mustangs.

Que montadoras como Mazda e 
Honda tiveram dificuldade para alcançar 

Para manter o desempenho dos veículos e 
alcançar os padrões de emissão de NOx, a 
Volks escolheu o caminho mais fácil: a fraude

pendentes, certificadas pelos governos. 
Essas empresas, contudo, miram lucro 
e, como se sabe, fazer o cliente feliz 
costuma dar bons resultados. Os testes, 
portanto, acabam sendo feitos em con-
dições cuidadosamente pensadas para 
facilitar a vida das montadoras.

Os carros são destituídos de tudo 
que não é essencial, como siste-
mas de som e ar-condicionado, 

tornando-se, assim, mais leves. Elementos 
que oferecem resistência ao ar, como 
espelhos retrovisores, são retirados e 
fendas na lataria são cobertas de forma 
a aumentar a eficiência aerodinâmica. 
Motores recebem lubrificantes especiais 
para funcionar melhor por um curto perí-
odo de tempo, e pneus são superinflados 
com uma mistura de gases, diminuindo 
o atrito com o asfalto. Alternadores são 
desconectados para que nenhuma parte 
da energia seja desviada para carregar a 
bateria. Os testes são feitos em alta tempe-
ratura ambiente, o que também aumenta o 
desempenho, e pilotos conduzem usando 
marchas mais altas do que o normal, o que 
faz os veículos gastarem menos combus-
tível e emitirem menos poluentes.

Os valores medidos nessas condições 
são tomados como padrão e, diferente-
mente do que ocorre nos EUA – onde 
a EPA efetivamente compra uma amos-
tragem de veículos e os testa em condi-
ções normais –, na Europa ninguém se 
preocupa em efetuar novas medições.

Devido a essa liberdade, metade dos 
casos em que montadoras disseram ter 
obtido ganho de eficiência é embasada 
em dados puramente teóricos, fornecidos 
pelas próprias empresas. “As atividades da 
Volkswagen na América são parte de um 
padrão de comportamento criado pelo 
sistema europeu”, disse a The Economist o 
diretor executivo do ICCT, Drew Kodjak.

Se a situação é crítica na Europa e 
nos EUA, no Brasil é ainda pior. O órgão 
responsável pela fiscalização por aqui é o 
Ibama e isso é feito através do Programa 
de Controle de Emissões Veiculares (Pro-
conve). A iniciativa, de 1986, tem o obje-

os padrões de emissão sem perder o 
desempenho não é uma questão nova. 
Mas conseguiram, assim como Mercedes 
e BMW (a não ser, claro, que todas elas 
tenham lançado mão de softwares mali-
ciosos semelhantes ao da Volks e ainda 
não descobertos).

Ao que parece, portanto, a montadora 
alemã escolheu o caminho mais curto e 
simples: mascarar os testes. Num primei-
ro momento, a estratégia surtiu efeito: 
os veículos aparentemente agradaram 
e a marca conquistou 50% do pequeno 
mercado de carros leves a diesel nos EUA 
(cerca de 1% do total). Mas agora, quando 
a desonestidade cobra a conta, a opção 
pela fraude não parece ter sido o melhor 
dos negócios. Na verdade, chega a soar 
absurdo que uma empresa de tamanha 
dimensão tenha arriscado sua reputação 
para maquiar níveis de poluição.

Um absurdo que, no entanto, torna-se 
um pouco mais relativo diante do fato 
de que maquiar testes está longe de ser 
privilégio da Volks. Apesar de não haver 
notícias de outra empresa que tenha lan-
çado mão de programas de computador, 
estratégias parecidas são prática recorren-
te entre as montadoras do mundo e, como 
não podia deixar de ser, também do Brasil.

Na União Europeia, por exemplo, 
os limites para emissão de CO2 são os 
mais rígidos do mundo. Mas, de acordo 
com a organização não governamental 
Transport & Environment, há uma mé-
dia de 40% de diferença entre os níveis 
reais de poluição dos veículos em uso e 
o informado pelas montadoras.

Essa discrepância poderia levantar 
dúvidas sobre a existência de softwares 
semelhantes ao da Volks, que fraudariam 
também os testes aplicados em motores a 
gasolina e bicombustíveis. Mas, segundo 
especialistas, é pouco provável que isso 
esteja ocorrendo pelo simples fato de 
que os testes atuais (mesmo os europeus) 
são tão obsoletos que não há necessidade 
de tamanha sofisticação.

As montadoras são responsáveis por 
avaliar os próprios veículos. Para isso, 
são obrigadas a contratar empresas inde-

AS TRÊS GRANDES
A Volkswagen domina a 
Europa; a Toyota, a Ásia; e 
a GM, a América do Norte

Vendas das grandes montadoras de 
automóveis, por mercados regionais, em 
milhões de unidades (2014)

Fonte: The Economist
*ano fiscal encerrado em 31/3/2015
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tivo de combater a poluição atmosférica 
e define os valores máximos de emissão, 
além de supervisionar os testes. Mas aqui, 
diferentemente do que ocorre na Europa 
e nos EUA, as avaliações são feitas em 
protótipos, que só podem começar a 
ser produzidos depois de atenderem aos 
critérios do Ibama.

O resultado, segundo a engenheira 
e diretora administrativa do Instituto 
de Energia e Meio Ambiente (Iema), 
Carmen Araújo, é que simplesmente não 
há como garantir que os protótipos ava-
liados sejam idênticos aos veículos que o 
consumidor compra nas concessionárias. 

“Às vezes o carro aprovado no teste não 
tem muito a ver com o carro que vai ser 
produzido”, diz.

As leis brasileiras estipulam que 
haja ainda um segundo teste, feito 
após a produção, dessa vez pela 

própria montadora, em veículos que de-
veriam ser escolhidos de forma aleatória. 
Aqui também há indícios de manipulação, 
segundo Carmen. Os valores dos testes 
costumam vir sempre muito abaixo dos 
limites e com uma variação mínima entre 
si, o que indicaria que os veículos estão 
sendo escolhidos de forma não aleatória. 
“As chances de termos veículos prepa-
rados para testes são enormes no Brasil. 
Esse segundo teste é pro forma, para cum-
prir tabela. Dificilmente vai ser feito com 
o rigor que teria de ser feito”, diz.

De qualquer forma, ainda que os tes-
tes não sejam corretamente aplicados, o 
simples fato de haver um limite estipulado 
por lei já pode ser visto como um avanço 
relativo. No município de São Paulo, por 
exemplo, desde a criação do Proconve, a 
qualidade do ar não piorou como era de 
se esperar diante do aumento da frota, 
que pulou de 4,9 milhões, em 2001, para 
9,5 milhões em 2014.

Em alguns aspectos, é possível até 
dizer que houve melhora, como no caso 
do monóxido de carbono. Em 2001, se-
gundo a Cetesb, a Região Metropolitana 
de São Paulo apresentava situações além 

do limite máximo, enquanto em 2014 
isso não ocorreu. Os resultados, contudo, 
estão longe do ideal, e houve piora, por 
exemplo, na quantidade de ozônio.

“Se analisarmos as séries históricas 
de alguns poluentes, considerando o 
horizonte do Proconve, vamos notar 
melhoras. Isso é natural, considerando a 
redução significativa dos limites. Mas, ape-
sar dos avanços, o objetivo de reduzir as 
emissões para o atendimento aos padrões 
de qualidade não foi totalmente atingido 
para todos os poluentes”, diz Carmen.

Quanto ao futuro da Volks no Brasil, 
o Ibama anunciou que abrirá uma inves-
tigação para saber se a empresa cometeu 
fraude também por aqui. Em nota, o órgão 
informou que a manipulação dos testes foi 
um “caso gravíssimo” e que, se houver 
ocorrido em solo nacional, poderá multar 
a companhia em até 50 milhões de reais.

Mas não foi preciso investigar nada. 
Em meados do mês passado, a Volks se 
adiantou e informou o número de chas-
sis das caminhonetes vendidas no Brasil 
que possuem o dispositivo para mascarar 
emissões. Em nota, a empresa disse que 
um programa para corrigir o “distúrbio” 
está sendo elaborado na Alemanha e que 
os donos dos veículos envolvidos serão 
convocados a partir do primeiro semestre 
do ano que vem. Afirmou ainda que “tec-
nicamente, a aplicação desse software não 
afeta a segurança nem a funcionalidade 
do veículo”.

GOSTO EUROPEU
Veículos a diesel fazem sucesso 
no Velho Continente. Nos 
EUA, as vendas são pequenas

Fonte: The Economist

Winterkorn, o ex-CEO: diretor de desenvolvimento quando o esquema foi montado, pediu demissão após a eclosão do escândalo

Vendas de automóveis com motor a diesel 
em países selecionados, em milhões de 
unidades
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