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Modell: Kraftstoffverbrauch in l/100 km: X bis X (innerorts), X bis X (außerorts), X bis X (kombiniert), CO2-Emission in g/km: X bis X (kombiniert), Effizienzklasse: X

Cinco  
estrelas.

Premiado na Europa, o Novo Passat chega ao mercado brasileiro com  
linhas renovadas, interior mais amplo e confortável e novidades  
tecnológicas, inaugurando uma nova categoria de sofisticação.
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no”, explica Henrique. E por falar nisso, o 
porta-malas também foi ampliado na re-
modelação – os atuais 586 litros superam 
os 565 litros da versão anterior. A abertura 
do porta-malas ficou mais prática: com o 
Easy Open, basta movimentar o pé na re-
gião sob o para-choque traseiro – ou seja, 
nem é preciso esvaziar as mãos para abrir 
o compartimento.  

Mas não é só no quesito espaço que o 
carro se sobressai. Ele foi escolhido o carro 
do ano em 2015 na Europa e recebeu cinco 
estrelas nos testes da Euro NCAP. Para a 
conquista da classificação, foi fundamen-
tal a construção extremamente segura do 
Novo Passat, com a aplicação de aços de ul-
tra-alta resistência e conformados a quente 
em sua carroceria. O modelo é equipado 
com seis airbags (dois na frente, dois late-
rais e dois do tipo “cortina”) e oferece re-
cursos como o Pro Active de proteção ativa 
dos passageiros, que realiza uma série de 
movimentos para garantir a segurança dos 
ocupantes do veículo sempre que há uma 
situação de emergência.

N
o fim de 2014, o mundo foi apre-
sentado ao Novo Passat. Agora 
é a vez do Brasil receber a oita-
va geração do automóvel. “Tudo 

foi recriado em relação à versão anterior: 
linhas de design, plataforma, interior e 
motorização”, aponta Henrique Sam-
paio, gerente de Marketing de Produto da 
Volkswagen. Os fãs do modelo que se pre-
parem: as novidades aliam sofisticação, 
segurança, conforto e, ao mesmo tempo, 
a tradição já característica do veículo. O 
Passat, aliás, é um dos modelos mais im-
portantes da marca – desde 1973, ano do 
lançamento, já foram mais de 22 milhões 
de unidades produzidas em todo o mun-
do. Em 2015, foi eleito “Car of the Year” no 
Salão de Genebra.

Dentre tantas mudanças, é importan-
te destacar a matriz modular transver-
sal (MQB), que permitiu a elaboração de 
proporções mais dinâmicas e a adoção de 
tecnologias inéditas. “Com ela, consegui-
mos ganhar 7,9 centímetros no vão entre 
eixos, resultando em mais espaço inter-

Desenvolvido com 
base na plataforma 
MQB, o novo modelo 
ganhou 7,9 cm no 
vão entre os eixos. 
Na prática, isso 
significa mais espaço 
e conforto para  
os passageiros. 

» O MODELO É NOBRE,
TEM VISUAL SOFISTICADO  

E LINHAS OUSADAS. «
Jorge Portugal, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil
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DESIGN E TECNOLOGIA
Basta uma rápida olhada para perceber 
que a elegância permanece como marca 
do Novo Passat, mas com algumas novida-
des. A lateral, por exemplo, é fluída, dinâmi-
ca e moderna. As maçanetas estão posicio-
nadas na linha de caráter do carro, criando 
uma harmonia visual. Na parte frontal, o 
capô mais baixo e as lanternas mais finas 
e horizontais são perceptíveis à primeira 
vista. Internamente, o motorista encon-
tra um design totalmente novo. “Segui-
mos o padrão intuitivo da Volkswagen”, 
lembra Henrique Sampaio. Quem retirar 
o carro da concessionária já vai entender 
todos os comandos na primeira acelera-
da. Além do tradicional marcador analó-
gico (no qual os ponteiros indicam velo-
cidade, rotações e combustível), o cliente 
pode escolher o painel digital programá-
vel, uma inovação que estreia no Novo 
Passat. Com ele, todos os instrumentos, 
como velocímetro e conta-giros, são exi-
bidos de forma digital – inclusive as in-
formações de navegação – em uma tela 
de 12,3 polegadas.

» ELEITO O CARRO DO ANO 
NA EUROPA, O PASSAT
TAMBÉM CONQUISTOU 

CINCO ESTRELAS NO 
EURO NCAP POR SEU ALTO

NÍVEL DE SEGURANÇA. «
Henrique Sampaio, gerente de Marketing de Produto da Volkswagen  

Com 220 cv,  
o motor 2.0 TSI vai  
de 0 a 100 km/h  
em 6,7 segundos.
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“Outra novidade é o ar-condicionado 
de três zonas, que nenhum concorrente 
tem”, compara Sampaio. O sistema per-
mite programar uma temperatura para 
o motorista, uma para o passageiro da 
frente e outra para os de trás.

Ele chega ao mercado brasileiro com 
220 cavalos, nove a mais que o anterior. 
“Em termos de motorização, a grande 
diferença está no torque, com um ganho 
de 70 Nm (Newton metros)”, afirma o ge-
rente de Marketing de Produto. O torque 
máximo, disponível já a partir de apenas 
1.500 giros, é de 350 Nm. Vale lembrar que 

quanto maior o torque, melhor será a res-
posta à aceleração. A velocidade máxima 
é de 246 km/h e o carro vai de 0 a 100 
km/h em 6,7 segundos.

Duas versões serão comercializadas no 
Brasil, ambas com câmbio automático DSG 
de seis marchas e motor a gasolina 2.0 TSI 
de 220 cv. A Comfortline traz como opcional 
o teto solar panorâmico. O Highline soma, 
ainda, um pacote premium com recursos 
tecnológicos – ACC, Park Assist, Side Assist, 
painel digital programável e Discovery Pro, 
sistema de infotainment com tela de oito 
polegadas e som Dynaudio de 700 watts. 

Lanternas 
mais finas e 
horizontais 
reforçam a 

elegância do 
novo modelo.

“O ACC, Controle Automático de 
Velocidade e Distância, é excelente para 
estradas”, lembra Henrique Sampaio. 
Basta o motorista programar a veloci-
dade para o trajeto e indicar a distân-
cia a ser mantida em relação ao carro 
da frente. Se algum veículo surgir na 
dianteira, o sistema reduz a aceleração, 
preservando a segurança em relação aos 
outros carros da rodovia. 

A lista de itens tecnológicos inclui 
também os faróis totalmente de LED 
(disponíveis de série na versão Highli-
ne) e a seleção de perfil de condução. 

Com ela, o motorista escolhe entre os 
modos sport, normal, individual, com-
fort e eco. Cada estilo reprograma de 
uma forma diferente a resposta do ace-
lerador, o peso da direção, as relações 
de marchas, a ação dos amortecedores 
e até o funcionamento do ar-condicio-
nado. “O modelo é nobre, tem visual 
sofisticado e linhas ousadas. Além dis-
so, se adapta ao perfil de cada motoris-
ta, o que aumenta ainda mais o prazer 
de dirigir”, finaliza o vice-presidente 
de Vendas e Marketing da Volkswagen 
do Brasil, Jorge Portugal.
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