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Quando uma nova versão de 
veículo que já passou por crash 
tem só pequenas mudanças de 
design, o CESVI faz um estudo 
por similaridade

ESTUDO FACELIFT

Emerson Farias

Quando são lançadas novas versões ou modelos 
baseados em veículos já existentes no mercado, 
que já passaram pelos crash-tests do CESVI 

BRASIL, sem alterações em relação à estrutura 
anterior, o centro de pesquisa não vê necessidade 
de realizar novos ensaios de impacto. No entanto, 
para oferecer dados precisos sobre a facilidade e 
o custo do reparo ao mercado segurador, o CESVI 
coloca em prática um estudo CAR Group desses 
veículos por facelift – o mesmo termo utilizado pelos 
fabricantes para dar cara nova aos seus automóveis 
com modificações sutis. Sem recorrer a novos crash-
tests, os engenheiros analisam a estrutura do veículo 
e também seus preços de peças. Vamos conhecer 
como isso é feito.

CONFIRA A SEGUIR EXEMPLOS DE ESTUDOS REALIZADOS PELO CESVI EM TRÊS 
AUTOMÓVEIS CUJA ESTRUTURA – SEMELHANTE À DE VERSÕES JÁ AVALIADAS 
EM CRASH-TESTS – PERMITIU A APLICAÇÃO DO CAR GROUP POR FACELIFT.

Antes

Depois

NISSAN MARCH
Na região dianteira, esse hatch da Nissan teve 
alterações em peças móveis, como o conjunto 
óptico, o para-choque dianteiro e as grades. 
Mas não foram identificadas alterações 
estruturais. Na traseira, nenhuma mudança 
significativa. Por causa dos altos preços de 
peças – os maiores de sua categoria –, o 
March ficou na última colocação do ranking de 
hatch compacto, logo após o Fiat Palio. 
CAR Group: 58

Antes

Depois

RENAULT DUSTER 
Na região dianteira, o veículo apresentou leves 
alterações em peças móveis, mas não houve 
nenhuma mudança estrutural em relação 
à versão já avaliada. Na região traseira, 
igualmente, só novidades nas peças móveis, 
como lanterna e para-choque traseiro. Ou seja, 
era possível fazer o facelift. 
Utilitário esportivo mais barato da Renault, o 
Duster passou pelo estudo por similaridade do 
CESVI e conquistou a quarta colocação entre os 
veículos de sua categoria no CAR Group. 
CAR Group: 45

Antes

Depois

FIAT PALIO WEEKEND
Não teve alterações significativas na 
dianteira nem na traseira do veículo, 
tanto em peças móveis como estruturais. 
Passou então pelo estudo facelift, que 
também identificou o maior custo de 
cesta básica de peças da categoria SW 
compacto. Outro veículo que ficou na 
última posição do seu ranking. 
CAR Group: 60

REQUISITOS
A primeira medida desse estudo é avaliar se o veículo não teve 
alterações estruturais em relação à sua versão já testada, para 
conferir se realmente não há necessidade de um novo ensaio 
de impacto para a obtenção dos dados de reparabilidade. Um 
exemplo que exigiria novos crash-test é alguma diferença em 
relação à presença de crash-box, uma peça que absorve parte 
da energia do impacto em uma batida de trânsito, reduzindo os 
danos ao veículo em colisões de baixa velocidade.
Para que o veículo possa passar por um estudo facelift, o 
modelo deve atender às seguintes premissas:
•  Ter as mesmas dimensões do veículo já avaliado nos crash-

tests do CESVI. Isso é conferido pela equipe de pesquisa 
& desenvolvimento. No caso de modificações do projeto, 
o CESVI faz análises preliminares para identificar se a 
aplicação de um estudo por similaridade ainda é possível.

•  A massa do veículo em ordem de marcha deve ser igual à do 
modelo já avaliado – tolera-se uma diferença de 10%.

As peças que foram alteradas e que estiverem na região 
do impacto serão consideradas como “substituição” para o 
cálculo dos danos do veículo, tanto para o impacto dianteiro 
quanto traseiro. Lembrando que a necessidade de substituir 
uma peça pela extensão dos danos da colisão sai mais caro 
que repará-la.
Depois que é feita essa avaliação da estrutura, que identifica o 
quão similar o novo veículo é da versão já avaliada, o CESVI faz 
a atualização dos números e preços de peças, utilizando para 
isso o sistema Órion de orçamento de reparos. 


