
Com um crash-box mais longo que na versão 
anterior do veículo, o hatch da Volkswagen 
surpreende e se posiciona na melhor 
colocação do ranking CAR Group

A pós um ano da avaliação 
do Up!, o compacto da 
Volkswagen, agora em sua 

versão 2017, voltou ao CESVI 
para a realização de um novo 
ensaio de impacto seguindo as 
normas europeias do RCAR: 
crash-tests de baixa velocidade 
(15 km/h), com colisão de 40% 
da dianteira esquerda e 40% da 
traseira direita. O objetivo: verifi car 
o comportamento do carro em 
colisões simuladas de trânsito e 
avaliar seus tempos e custos de 
reparo no caso de uma batida. 
O CESVI analisou a versão Move 
Up! Além dela, estão disponíveis 
para venda no Brasil as versões 
Take Up! (de entrada), High Up! (top 
de linha) e Cross Up!
Se você pensa que uma montadora 
não se esforça em melhorar o que 
já está bom, vale a pena rever seus 
conceitos: a Volks surpreendeu 
com o Up! 2017. E nesta matéria 
você vai saber por quê.
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DE IMPACTO: 

NOVO UP! 2017
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Pedro Lucas dos Santos Alves

DADOS DO VEÍCULO - NOVO UP!

Fabricante Volkswagen

Família VW Up! 2017

Modelo VW Up! Move 
1.0 Manual de 5 
velocidades Total Flex

Versão 1.0 move FLEX

Ano de fabricação 2017

Carroceria Monobloco

Cilindradas 999 cm³

Potência 82 cv (E) / 75 cv (G) - 
6.250 rpm

Peso 922 kg

Cor Branco cristal

NOVA PEÇA, 
NOVO RESULTADO
A Volkswagen inovou em sua 
composição de absorção de 
impacto, mudando a estrutura 
do crash-box. O item foi 
alterado em sua dimensão e 
suas zonas de deformações, 
aprimorando seu desempenho 
– e, consequentemente, o 
resultado do veículo nos 
testes. Em sua avaliação 
passada, o modelo anterior 
sofreu danos no capô e no 
para-lama esquerdo. Com essa 
mudança no crash-box, o Up! 
não teve danos nessas peças, 
conseguindo assim se manter 
com uma excelente colocação 
no ranking CAR Group, com o 
índice 10 – o melhor possível, 
o que deixa o Up! como o 
veículo mais bem colocado de 
sua categoria.

CATEGORIA – Hatch compacto
POSIÇÃO ATUAL MONTADORA VEÍCULO NOV/16 DEZ/16 JAN/17 FEV/17 MAR/17 ABR/17

1º UP! 10 10 10 10 10 10

2º NEW QQ 17 16 16 17 17 15

3º NOVO C3 
HATCH

16 16 16 17 17 17

4º NOVO CELER 
HATCH

21 21 21 21 21 18

5º 208 19 19 19 20 20 20

6º SANDERO 20 20 20 20 20 21

ETIOS 
HATCH

18 18 18 20 20 21

NOVO FOX 19 19 19 20 21 21

NOVO GOL 19 19 20 20 21 21

7º ONIX 25 25 25 26 26 27

8º NEW FIESTA 29 29 29 32 32 33

9º NOVO UNO 41 41 41 41 41 42

10º PALIO FIRE 43 43 43 43 43 44

11º NOVO PALIO 50 50 50 50 50 51

ÍNDICE DE MANUTENÇÃO
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IMPACTO DIANTEIRO
Como se sabe, um dos aspectos mais importantes 
na avaliação da reparabilidade de um veículo é a 
presença do crash-box. E já mencionamos: essa 
peça teve mudanças no seu formato, apresentando-
se agora mais longa que na versão anterior. 
Essa alteração foi possível graças ao novo design 
do para-choque dianteiro. Com isso, o veículo teve 
um ótimo desempenho em nossa pista de crash-
test, poupando o capô e o para-lama dianteiro. 
Veja outros resultados da batida dianteira.

Conjunto óptico
O conjunto óptico sofreu danos em suas fixações, 
não se diferenciando do modelo anterior: teve de 
ser substituído. 

Para-choque dianteiro
Confeccionado em plástico injetável, o para-choque 
dianteiro teve seus pontos de fixação danificados 
no crash-test, sendo necessário fazer a sua 
substituição. Já suas peças dependentes, como 
farol de neblina, moldura do farol de neblina e 
emblema da montadora, não foram afetadas. E isso 
foi muito bom: influenciou para que houvesse uma 
queda significativa no valor de peças substituídas.

Absorvedor de impacto
Desenvolvido para absorver parte da energia do 
impacto, esse item – até devido à sua própria 
função e composição – teve de ser substituído.

Front-end
Trata-se do componente que sustenta o 
condensador do ar-condicionado, além de dar 
sustentação a todo o conjunto de arrefecimento do 
motor. Na realização do teste de impacto, a peça 
sofreu danos no ponto de fixação com o para-
choque, sendo necessário fazer a sua substituição. 
É importante ressaltar que essa peça é essencial 
para a proteção dos componentes mecânicos na 
eventualidade de uma colisão.

Reservatório de água  
do para-brisa
Por causa do local da sua instalação no carro, 
fixado ao crash-box esquerdo, este componente 
sofreu danos leves – e precisou ser substituído. 

MPACTO TRASEIRO
O para-choque traseiro do Up! teve bom 
comportamento no momento do crash-test, 
precisando apenas de uma leve reparação. A 
travessa traseira com crash-box (ele de novo) 
minimizou o impacto no painel traseiro, que 
pôde ser reparado, evitando danos à longarina 
do veículo. Com isso, não houve necessidade 
do estiramento a frio – processo que aumenta 
o custo e o tempo da reparação. 
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.

Capa do para-choque
O para-choque traseiro sofreu danos leves, 
podendo ser reparado e evitando sua 
substituição.

Travessa traseira  
com crash-box
Esta peça é um diferencial neste modelo. A 
travessa traseira traz para o veículo uma maior 
segurança, fazendo com que outras peças não 
sejam afetadas, tais como longarina, caixa de 
roda ou até mesmo o assoalho traseiro. 

Painel traseiro
Este componente apresentou uma leve 
deformação, isso graças à travessa traseira 
com crash-box. Como o dano foi pequeno, 
bastou que o painel passasse por um rápido 
processo de funilaria. 
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PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

Para-choque dianteiro (capa) Substituição

Absorvedor de impacto Substituição

Reservatório de água do para-brisa Substituição

Grade do radiador (inferior) Substituição

Grade do radiador (superior) Substituição

Conjunto óptico dianteiro LE Substituição

Travessa frontal com crash-box Substituição

Front-end Substituição

Canal de ar esquerdo Substituição

Spoiler Substituição

Etiqueta do ar-condicionado Substituição

Etiqueta compartimento do motor ventilador Substituição

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO DIANTEIRA

Funilaria 1,62

Mecânica (desmontagem) 0,00

Pintura 4,02

TEMPO TOTAL 5,64

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO

Capa do para-choque Reparação 

Travessa traseira com crash-box Substituição 

Painel traseiro (face externa) Reparação

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO TRASEIRA

Funilaria 3,03

Mecânica 0,00

Pintura 6,13

TEMPO TOTAL 9,16


