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N
ão são poucas as expec-
tativas que a Volkswa-
gen deposita  sobre  a  

próxima geração do Polo, que 
chega  às  concessionárias  do  
País em novembro. O hatch dá 
início a um novo capítulo em 
sua história, que inclui o repo-
sicionamento da marca e a re-
novação do portfólio de veícu
los nos próximos anos.

Mais que isso, o novato é a 
arma da VW para marcar posi-
ção em um segmento em que 
seus produtos atuais, sobretu-
do o Fox, já não fazem mais ba-
rulho. Com uma ampla gama 
de motores e versões, o Polo te-
rá vários alvos no País.

Com o motor 1.0 TSI de três 
cilindros e até 128 cv que já es-
tá na versão de entrada do Golf, 
o novo Polo disputará compra-
dores com Ford Fiesta e Honda 
Fit, por exemplo. Logo abaixo, 
duas opções de propulsores as-
pirados o credenciam a enca-
rar rivais como Fiat Argo, Hyun-
dai HB20 e Chevrolet Onix.

Construído sobre a platafor-
ma modular MQB encurtada, o 
novo Polo incorpora recursos 
importantes  como  controles  
de estabilidade e tração, freios 

a disco nas quatro rodas, detec-
tor de fadiga do condutor e sis-
tema automático de frenagem, 
que evita que o carro continue 
em movimento e sofra outras 
batidas após colisões severas.

O modelo nacional é pratica-
mente o mesmo que será vendi-
do na Europa. Entre as particu-
laridades da versão brasileira 
estão a altura 20 mm em rela-
ção ao solo e as saídas de venti-
lação na parte posterior do con-
sole central, dirigidas aos ocu-
pantes do banco traseiro.

Guiamos uma unidade pré
série da configuração interme-
diária Comfortline, equipada 
com o motor 1.0 turbo. A pri-
meira sensação que se tem 
na cabine é a de um 
“ m i n i - G o l f ” , 
com  banco  

que “veste” bem o motorista, 
peças de acabamento bem en-
caixadas e bom espaço interno.

Os instrumentos analógicos, 
com um mostrador digital no 
centro, são os mesmos de Golf e 
Fox – o painel totalmente digi-
tal será oferecido apenas na ver-
são de topo, como item opcio-
nal. Mas o conjunto tem linhas 
bem modernas e limpas.  Por 
meio da central multimídia é 
possível configurar funções co-
mo o controle de tração, que 
pode ser desabilitado.

O acabamento  da  unidade  
avaliada  pareceu pobre  para  
um modelo com ambições de 
ser “premium”. O revestimen-
to dos bancos não encanta e os 

painéis de porta são inteira-
mente de  plástico,  com 

uma  pequena  aplica-
ção de tecido apenas 

sobre os nichos que 
servem como apoio 
de braço. Segundo 
informações  da  
Volkswagen, o in-
terior poderá re-
ceber mudanças 
no carro de série.

Atrás,  dois  
adultos vão bem, 
mas a linha des-

cendente do teto li-
mita o conforto pa-

ra quem tem mais de 1,80 me-
tro de altura. O espaço para as 
pernas de um eventual quinto 
ocupante é limitado pelo duto 
central, que é menos saliente 
que no modelo europeu. A ca-
pacidade do porta-malas é de 
300 litros – a mesma do Argo e 
20 litros maior que a do Onix.
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Em movimento, os 128 cv (com 
etanol) deslocam o carro com 
desenvoltura, graças também 
às trocas rápidas e suaves de 
marcha proporcionadas  pelo  
câmbio automático Tiptronic 
de seis velocidades. O torque de 
20,4 mkgf surge a apenas 1.500 
rpm, mesma faixa de rotação 
do motor 1.0 TSI de até 105 cv 
do Up!, mas as respostas não 
são tão boas quanto as do sub-
compacto, que pesa cerca de 
900 kg. Embora a VW não te-
nha divulgado dados técnicos, 
o Polo deverá ser pelo menos 
100 kg mais pesado.

Foi notável o esforço dos en-
genheiros  da  VW em buscar  
um acerto mais confortável pa-
ra a suspensão do Polo nacio-
nal, após ouvir queixas de vá
rios consumidores. O resulta-
do é um carro bom de curva, 
mas sem a dureza típica de mo-
delos anteriores.

Andamos no novo Polo
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Compacto da 
Volkswagen chega 
em novembro com 
três opções de motor

Carro nacional é 
bem parecido com
o europeu (abaixo); 
painel digital será 
um dos opcionais 


