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1. Termos do serviço 
Este documento foi elaborado a partir de uma criteriosa análise visual, tátil e auditiva do veículo 
selecionado, do seu histórico de manutenção (quando disponível) e da sua documentação. Tal análise 
envolve mais de 200 itens, checados um a um, com o único propósito de demonstrar ao comprador as 
condições e estado de conservação do veículo, oferecendo elementos concretos para embasar uma decisão 
de compra. Este documento não substitui a vistoria técnica do órgão de trânsito. Da mesma forma, não 
garante que o veículo não tenha vícios ocultos, que não possam ser identificados ou confirmados sem o uso 
de equipamentos específicos ou a desmontagem de componentes, não constituindo, portanto, em 
garantia. 
 
Obs.: a avaliação foi prejudicada pela impossibilidade de se dar partida no motor, sob alegação de 
problema na bomba de combustível. Por consequência não foi possível verificar o funcionamento do 
motor, bem como avaliar o sistema elétrico, iluminação, sinalização, direção, suspensão e outros.  
 
 
 
2. Dados do veículo  

 
 
 
 
3. Versão e equipamentos 
Básica, com ar condicionado opcional. 
Acessórios: rádio com CD player e entrada USB e capota 
marítima na caçamba. 
 
Obs.: não foi possível testar os equipamentos, pois veículo 
estava parado havia várias semanas e não estava dando partida. 
Segundo informação, o ar condicionado está funcionando. Não 
foram apresentados manuais e chave reserva do veículo. 
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4. Carroceria e pintura  
Veículo encontra-se com pintura opaca, com muitas marcas de desgaste e diversos pontos de oxidação 
(ferrugem), inclusive alguns com perfurações. O para-lamas dianteiro direito está amassado, bem como a 
tampa da caçamba. Não há indícios de dano estrutural (acidentes de grande monta). 
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5. Rodas, pneus e freios 
Rodas em bom estado, pneus em fim de vida, pneu reserva em bom estado. Não foi possível avaliar os 
freios. 
 
 
6. Vidros, espelhos, faróis e lanternas 
Vidros em bom estado, faróis e lanternas ressecados/desbotados. Não foi possível 
verificar o funcionamento do sistema de iluminação e sinalização. 
 
 
7. Interior  
Interior com bom aspecto geral, sem grandes avarias, exceto desgaste acentuado 
no volante, rasgos no revestimento do banco do motorista e tecidos encardidos. 
 

 
 

 
 

 
 
 
8. Avaliação mecânica e estrutural (compartimento do motor e inferior do carro) 
A estrutura do carro está íntegra, porém o compartimento do motor demonstra o uso intenso e a falta de 
manutenção adequada. Além de muita sujeira, observou-se indícios de vazamentos de fluidos, mangueiras, 
correias, buchas e coxins ressecados. O óleo do motor estava com aspecto escuro e denso, indicando 
inobservância do período adequado de troca e/ou desgaste interno acentuado do motor em vista da alta 
quilometragem. Não foi possível avaliar o funcionamento do motor. A parte inferior do veículo encontra-se 
em bom estado, sem indícios de impactos que possam ter afetado componentes mecânicos. Em análise 
estática foi possível verificar que os amortecedores dianteiros estão sem ação. 
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9. Teste de rodagem  
Neste teste avalia-se o comportamento do motor e câmbio (resposta do motor, eventuais falhas, 
funcionamento da embreagem, engates do câmbio, ruídos), direção e suspensão (estabilidade, 
comportamento do carro em curvas, retas, desníveis, ruídos), freios (resposta e linearidade de frenagem), 
entre outros. Não foi possível realizar. 
 
 
 
10. Considerações finais 
Trata-se de veículo de frota de empresa, que ao longo de 10 anos foi utilizado por diversos colaboradores, 
não sendo possível mensurar o grau de cuidado e zelo de cada um. Num contexto geral, no entanto, 
percebe-se que não foi realizada a manutenção adequada. Constata-se que o veículo não sofreu acidentes 
graves, no entanto apresenta várias marcas de uso intenso. Por não ter sido possível funcionar o motor, a 
avaliação não pode ser executada em sua plenitude, prejudicando o resultado final.  
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11. Avaliação do valor de mercado e valor sugerido de venda 
O atual valor médio de mercado para este veículo, pela Tabela Fipe, é 
R$ 22.232,00, compatível com a média dos valores praticados na 
região, conforme anúncios de classificados pesquisados nesta data. 
 
No entanto, o veículo avaliado encontra-se em estado de 
conservação muito abaixo da média, bem como elevada 
quilometragem, o que inviabiliza a sua comercialização a valor de 
mercado. 
 
Aliado a isso, a impossibilidade de se funcionar o motor prejudicou 
grande parte da avaliação, o que compromete a precificação. Considerando-se o exposto, para que o 
veículo atingisse o valor de mercado seria necessária uma reforma e revisão geral da carroceria, pintura e 
mecânica. 
 
Baseado na análise acima e comparando-se com anúncios de veículos do mesmo modelo em condições de 
conservação similares (neste caso o estado de conservação é um fator que se sobressai ao ano do carro), 
seguem os valores sugeridos de comercialização: 

a. No estado em que se encontra: R$ 9.000,00; 
b. Com a mecânica totalmente revisada (necessário oferecer garantia de 3 meses): R$ 15.500,00; 
c. Com revisão mecânica e reparo da funilaria e pintura: R$ 18.000,00. 

A diferença de valor para se atingir a média de mercado se deve a outros itens já mencionados, como 
pneus e alta quilometragem, bem como o fato de ser um modelo básico, quando há opções mais equipadas 
na mesma faixa de preço. 
 
 
12. Anexos 

• Todas as fotos inseridas neste documento com maior resolução, além de outras; 

• Relatório de consulta cadastral. 
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