
Versão sedã do Polo chega mantendo a 
Volkswagen nas primeiras colocações do 
ranking CAR Group. Nasce outro campeão 
de reparabilidade
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DE IMPACTO: 
VOLKSWAGEN VIRTUS
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Já é tradição: a Volkswagen costuma ter 
ótimos resultados nos crash-tests de 
reparabilidade do CESVI BRASIL. Foi assim 

com o Polo, que teve a melhor classificação 
possível no ranking CAR Group: 10. E agora o 
sedã Virtus repetiu o desempenho do irmão mais 
velho – provando, mais uma vez, o compromisso 
da Volks com a ideia de lançar veículos de alta 
tecnologia no que diz respeito a minimizar os 
danos estruturais e os custos de um reparo na 
eventualidade de uma colisão de trânsito.
Mas o sedã não se limita à evolução da 
reparabilidade. O Virtus tem atrativos como um 
painel digital no qual o motorista pode integrar 
imagem de GPS e a velocidade do carro. Além 
disso, trata-se de um sedã com ótimo espaço 
interno para os ocupantes. 
Mas é de reparabilidade que trata esta seção. 
Então agora você vai descobrir por que o Virtus 
conquistou o primeiro lugar no ranking CAR Group.

DADOS DO VEÍCULO

Fabricante Volkswagen

Família VW Virtus

Modelo VW Virtus 1.6 MSI Manual 
de 5 velocidades Total Flex

Versão 1.6 MSI Total Flex

Ano de fabricação 2018

Carroceria Monobloco

Dimensões (C x L x H) 4482 x 1964 x 1472

Cilindradas 1598 cm^3

Potência
117 cv (E) / 110 cv (G) 
5750 rpm

Peso 1.139 kg

Cor Branco Cristal

VERSÕES DISPONÍVEIS À VENDA NO BRASIL 

(2018) Virtus 1.6 MSI Confort iline 200 TSI Highline 200 TSI
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CAR GROUP – Sedã compacto
POSIÇÃO ATUAL MONTADORA VEÍCULO JANEIRO/18

1º Virtus 10

2º
Etios Sedan 17

Novo Celer Sedan 17

3º Prisma Joy 26

4º Voyage 28

5º Grand Siena 42
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IMPACTO DIANTEIRO
O CESVI BRASIL realizou os impactos dianteiro e traseiro, respeitando 
as normas europeias RCAR: são realizados testes de impacto de baixa 
velocidade (15 km/h), com colisão de 40% da dianteira esquerda e 40% 
da traseira direita.
Vamos começar pelo comportamento do Virtus no crash-test dianteiro.

Capô
O capô apresentou deformações no ponto de contato com a barreira 
indeformável. Os danos foram leves, mais na extremidade da estrutura. 
Não foram afetados os pontos fusíveis – que são projetados para 
deformar o componente no impacto, evitando que ele se mova contra  
o para-brisa e a coluna A. O capô pôde ser reparado. 

Conjunto óptico
Sofreu danos em seu ponto de fixação, que foi substituído por completo. 

Guia do conjunto óptico
O guia do conjunto óptico é uma peça confeccionada  
de plástico – e foi quebrado em sua fixação. 

Para-choque dianteiro
É fabricado em plástico injetável, e os seus pontos de fixação foram 
danificados no momento do crash-test, sendo necessária a sua 
substituição. Porém, suas peças dependentes – farol de neblina, moldura 
do farol de neblina – não foram afetadas, possibilitando uma queda 
significativa no custo total de peças substituídas.

Grade superior do para-choque
É um componente interligado ao para-choque dianteiro. Então, uma vez 
que temos um impacto na dianteira, é muito difícil não afetar essa peça. 
O componente foi substituído.

Grade inferior do para-choque
A grade do para-choque apresentou dano em sua estrutura,  
e o componente precisou ser substituído. 

Grade central do para-choque
A grade central apresentou quebra em seu ponto de fixação,  
o que exigiu a substituição. 

 
Guia do para-choque
É uma peça de plástico alocada na parte interna do para-choque.  
Como o veículo sofreu um impacto na parte dianteira, é inevitável  
que essa peça sofra dano. O componente também foi substituído. 

Crash-box
Trata-se de uma peça fundamental para bons resultados de reparabilidade 
– e, consequentemente, para o ranking CAR Group. Como a sua 
funcionalidade é absorver parte da energia dissipada no veículo,  
o crash-box foi danificado.

IMPACTO TRASEIRO
O Virtus obteve bom comportamento no crash-test feito em sua 
traseira, necessitando apenas de uma leve 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.

Capa do para-choque
O para-choque traseiro tem a mesma composição do para-choque 
dianteiro. Sendo assim, foi realizada a sua substituição.

Travessa traseira com crash-box 
Esta peça é um diferencial nesse modelo, trazendo para o veículo 
uma maior segurança e fazendo com que outras peças não fossem 
afetadas, tais como: longarina, caixa de roda e até mesmo o 
assoalho traseiro. 

Absorvedor de impacto
O absorvedor fez seu papel, que é minimizar  
a energia do impacto dissipada na parte traseira  
do veículo. O componente foi substituído. 

Guia do para-choque
Teve uma quebra em seu ponto de fixação – e o CESVI não 
aconselha reparar pontos de fixação. Por isso, o componente 
precisou ser substituído.

Guia lateral do para-choque
Teve uma pequena trinca no seu ponto de fixação.  
A peça foi substituída.

Painel traseiro
Graças à travessa traseira com crash-box, o painel só teve uma 
leve deformação, e pôde ser recuperado com um rápido processo 
de funilaria.

Tampa do porta-malas
O componente também apresentou uma leve deformação, quase 
imperceptível, podendo ser reparado sem dificuldade. 
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PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO
Capa do para-choque Substituição

Travessa traseira com crash-box Substituição

Grade do absorvedor de impacto Substituição

Guia do para-choque Substituição

Guia lateral do para-choque Substituição

Painel traseiro (face externa) Reparação

Tampa do porta-malas Reparação

TEMPO DE MÃO DE OBRA DA REPARAÇÃO TRASEIRA

Funilaria 2,85

Mecânica 0,00

Pintura 3,75

Tempo total 6,6

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 Reparação

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
Outra peça que absorve parte da energia do impacto. Porém,  
devido a sua função e sua composição, precisou ser substituída.

Front-end
Sustenta o condensador do ar-condicionado, além de dar sustentação 
a todo o conjunto de arrefecimento do motor. Durante o teste  
de impacto, a peça sofreu um pequeno dano no ponto de fixação, 
sendo necessária a sua substituição.

D
iv
ul
ga

çã
o

CRASH-TEST NA PARTE TRASEIRA EXIGIU 
LEVE REPARO NO PAINEL TRASEIRO E NA 
TAMPA DO PORTA-MALAS


