
Mais um veículo da Volkswagen dá aula  
de reparabilidade e chega ao primeiro  
lugar no ranking CAR GroupEN
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Após muitos anos de espera, a Volkswagen inovou trazendo de volta um dos seus maiores 
conceitos, que é o Polo. E, claro, o veículo passou pelos estudos de reparabilidade do CESVI 
BRASIL. O centro de pesquisa realizou testes de impacto dianteiro e traseiro respeitando as 

normas do RCAR (Research Council for Automobile Repair), que recomenda crash-tests de baixa 
velocidade (15 km/h), com colisão de 40% da dianteira esquerda e 40% da traseira direita.
Na pista de impacto, o Novo Polo se comportou muito bem, recebendo a classificação 
máxima no quesito reparabilidade e se firmando como um dos melhores veículos já 
avaliados pelo CESVI – o que prova seu CAR Group 10, o melhor índice desse ranking que 
aponta os veículos de reparo mais fácil e de melhor custo do mercado.
Vamos, então, aos resultados do Novo Polo nos testes do CESVI.

DADOS DO VEÍCULO

Fabricante Volkswagen

Família VW Novo Polo

Modelo VW Polo 1.0l MPI 84 cv (A) / 75 cv  
(G). Manual de 5 velocidades Total Flex

Versão 1.0l MPI Total Flex

Ano de fabricação 2017

Carroceria Monobloco

Dimensões (C x L x H) 4057 x 1751 (sem espelho) x 1468

Cilindradas 999 cm^3

Potência 85 cv (a) 6350 rpm / 75 cv  
(G) 6250 rpm

Peso 1.058 kg

Cor Preto ninja

VERSÕES DO VEÍCULO 
DISPONÍVEIS NO 
BRASIL (2017)
- Novo Polo 1.0
- Polo 1.6 MSI
- Polo Comfortline 200 TSI
- Polo Highline 200 TSI

CAR Group - Hatch compacto
POSIÇÃO ATUAL MONTADORA VEÍCULO SETEMBRO/2017

1º Novo Polo 10

2º Novo C3 Hatch 15

3º Novo Fox 16

4º Novo Celer Hatch 17

5º 208 18

6º Sandero 19

7º Etios Hatch 20

8º Novo Gol 21

9º Onix Joy 25

10º New Fiesta 30

11º Novo Uno 39

12º Novo Palio 48

OUTROS ÍNDICES
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IMPACTO DIANTEIRO
Começamos pela análise do comportamento  
do veículo da Volkswagen no crash-test dianteiro.

Capô
Teve deformações no ponto de contato com a barreira 
indeformável. Os danos foram leves, na extremidade da estrutura. 
Não foram afetados os pontos fusíveis, que são projetados para 
deformar o componente numa eventual colisão de trânsito, 
evitando que ele se mova contra o para-brisa e a coluna A. Com 
isso, foi possível fazer o reparo da peça, sem a necessidade de 
substituí-la – lembrando que a substituição sai sempre mais cara 
do que consertar. 

Conjunto óptico 
Afetado no impacto, o conjunto óptico precisou ser substituído 
por conta dos danos causados em seus pontos de fixação. 
Além dele, a guia localizada abaixo do conjunto também 
precisou ser substituída. 

Para-choque dianteiro
A peça é desenvolvida em plástico injetável e os seus pontos de 
fixação foram danificados no momento do crash-test, tornando 
necessária a sua substituição. Suas peças dependentes, como 
farol de neblina e sua moldura, não foram afetadas, fazendo com 
que o reparo tivesse um custo menor relacionado à substituição.

Grades do para-choque
As grades frontais do para-choque, devido à sua localização, 
sofreram danos que impossibilitaram seu reparo. Tiveram  
de ser substituídas.

Guia do para-choque
Trata-se de uma peça de plástico, alocada na parte interna do 
para-choque, que direciona o ar para o radiador e o condensador 
do ar-condicionado. Como sua localização fica justamente na 
área da região do impacto, sua estrutura foi danificada, sendo 
necessária a substituição.

Crash-box
Eis uma peça fundamental para um bom desempenho nos testes 
de impacto de baixa velocidade. No Novo Polo, essa travessa 
fez bem sua função, absorvendo toda a energia do impacto e, 
portanto, não permitindo que essa energia fosse transferida para 
as longarinas, o que poupou o veículo de reparações na carroceria. 
Com a substituição da peça, o veículo foi readequado à sua 
característica original sem necessidade de equipamento de solda 
para a reparação da dianteira.

IMPACTO TRASEIRO
O Novo Polo teve bom comportamento no crash-test 
traseiro, necessitando de reparação no painel traseiro e na 
tampa do porta-malas – o crash-box minimizou o impacto 
no painel traseiro, evitando danos à longarina do veículo. 
Vale enfatizar que esse é um dos poucos modelos da 
categoria que utilizam a travessa traseira com crash-box – 
um excelente recurso para minimizar custos no reparo.

Capa do para-choque 
Devido à extensão do dano, a peça  
precisou ser substituída.

Grade do absorvedor de impacto
Além do crash-box, o Novo Polo possui um absorvedor 
de impacto em plástico no formato de grade, que 
desempenhou sua função de represar a energia da 
colisão. Como a peça foi desenvolvida justamente para 
essa função, precisou ser substituída. 

Lanterna traseira
Foi afetada no impacto, tendo sua lente danificada,  
o que resultou na necessidade de substituição. 

Spoiler traseiro
Essa peça agregada ao para-choque apresentou danos 
em sua extremidade e em seus pontos de fixação.  
Por isso, também precisou ser substituída.
 

Travessa traseira com crash-box
Essa peça é um diferencial neste modelo: a travessa 
traseira traz para o veículo uma maior segurança e maior 
facilidade no reparo, fazendo com que outras peças não 
sejam afetadas, como a longarina, a caixa de roda ou até 
mesmo o assoalho traseiro. Como a função da peça é só 
absorver o impacto de uma colisão, ela foi substituída. 

Revista CESVI 23

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO
Capa do para-choque Substituição
Travessa traseira com crash-box Substituição
Grade do absorvedor de impacto Substituição
Lanterna traseira Substituição
Spoiler do para-choque Substituição
Painel traseiro (face externa) Substituição
Tampa do porta-malas Substituição

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO TRASEIRA

Funilaria 4,28

Mecânica 0,00

Pintura 5,46

Tempo total 9,74

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO
Para-choque dianteiro (capa) Substituição
Absorvedor de impacto Substituição
Grade central do para-choque Substituição
Grade superior do para-choque Substituição
Grade inferior do para-choque Substituição
Conjunto óptico dianteiro (lateral esquerda) Substituição
Guia do conjunto óptico Substituição
Guia do para-choque Substituição
Travessa frontal com crash-box Substituição
Front-end Substituição
Etiqueta do ar-condicionado Substituição
Etiqueta do compartimento  
do motor ventilador Substituição

Capô Substituição

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO DIANTEIRA

Funilaria 4,99

Mecânica (desmontagem) 0,19

Pintura 6,02

Tempo total 11,20

Absorvedor de impacto
Fez sua função de diminuir a energia do impacto transferida 
à carroceria, evitando que os danos se dissipassem. Vale 
ressaltar que essa peça é um diferencial do modelo em 
relação à concorrência. 

Front-end
É um componente que sustenta o condensador do ar-
condicionado, além de dar sustentação a todo o conjunto de 
arrefecimento do motor. Na realização do crash-test, a peça 
sofreu danos no ponto de fixação – como era de se esperar –, 
sendo necessária a sua substituição.
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Painel traseiro
Esse componente apresentou apenas uma leve 
deformação, graças à ação da travessa traseira  
com crash-box. Por esse motivo, o painel passou  
por um rápido processo de funilaria.

Tampa do porta-malas
A peça foi afetada pela deformação do para-choque no 
momento do impacto. Como seu dano foi pequeno, a 
reparação da peça foi possível, evitando a remoção do 
vidro, por exemplo, e minimizando o custo do reparo. 

USO DE UM ABSORVEDOR DE IMPACTO É UM 
DIFERENCIAL DO NOVO POLO EM RELAÇÃO A 
OUTROS VEÍCULOS DA MESMA CATEGORIA


