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ESTE DOCUMENTO É UM EXEMPLO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO. AS INFORMAÇÕES PESSOAIS FORAM OMITIDAS. 

 

A – 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 propósito de demonstrar ao comprador as reais 
condições e estado de conservação do veículo, oferecendo elementos concretos para embasar uma decisão 
de compra. Cabe destacar que, por mais detalhada que seja a avaliação, alguns itens só podem ser 
analisados adequadamente com a desmontagem de componentes e/ou testes com equipamentos próprios, 
o que não é objeto desta avaliação. Este documento não substitui a vistoria de seguro ou a do órgão de 
trânsito para transferência de propriedade, embora possibilite prever a sua aprovação ou recusa.  
 
 

B – DADOS DO VEÍCULO 
 
 

1. Marca Volkswagen 11. Ano fabr. 1964 

2. Modelo Karmann-Ghia 12. Ano mod. 1964 

3. Versão --- 13. Nº portas 2 

4. Motorização 1300cc 14. Nº lugares 5 

5. Combustível Gasolina 15. Placas xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

6. Câmbio Manual 4 marchas 16. Renavam xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7. Tração Traseira 17. Chassis xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8. Tipo  Passeio 18. Restrições? Sem restrições 

9. Cor Verde 19. Km 5.381 

10. Outras obs.: Nº motor: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
Observações:  

1. O veículo foi adquirido à distância pelo atual proprietário, em 20xx, de um vendedor de SP. 
Segundo o atual proprietário, ao chegar, o aspecto geral do carro ficou abaixo das suas 
expectativas, então decidiu realizar uma restauração completa. Ao desmontar, constatou-se ótimo 
estado estrutural do veículo, sem sinais de batidas, e que a pintura vermelha e branca não era sua 
cor original, pois havia resquícios de pintura verde esmeralda, tendo se optado por retornar à cor 
original. Tal informação é reforçada pela documentação que acompanha o carro, visto que consta 
no documento anterior a alteração de cor; 

2. Apesar do carro ter vindo acompanhado de Certificado de Originalidade emitido pelo Automóvel 
Clube do Brasil, que permite o uso de placas pretas, constatou-se que não estava com a cor original 
de fábrica, o que foi corrigido pelo atual proprietário (assim foi removida a observação de alteração 
de pintura no documento do veículo); 

3. Outro item não original é o motor, que foi atualizado para o do Fusca 1300, acrescido de ignição 
eletrônica e sistema elétrico de 12v, melhorando o seu funcionamento e confiabilidade e 
facilitando a manutenção. O motor original do veículo era de 1200 cc com sistema elétrico de 6v; 

4. O veículo encontra-se com documentação em dia, sem multas, alienações ou restrições à venda; 
5. Não foi possível comprovar a quilometragem, em virtude da extensão do processo de restauração. 
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C – EQUIPAMENTOS 
 
 

1. Air-bag motorista Não  22. Ar condicionado Não 

2. Air-bag passageiro Não  23. Ar condicionado automático Não 

3. Air-bags laterais Não  24. Direção assistida Não 

4. Air-bags cortinas Não  25. Bancos em tecido Não 

5. Air-bag joelhos Não  26. Bancos em couro Sim 

6. Freios ABS Não  27. Bancos elétricos Não 

7. Controle de Estabilidade ESP Não  28. Bancos aquecidos Não 

8. Assistente de partida em rampa Não  29. Alarme Não 

9. Controle de tração Não  30. Travas elétricas Não 

10. Controle de velocidade (cruise control) Não  31. Vidros elétricos dianteiros Não 

11. Retrovisores com ajustes elétricos Não  32. Vidros elétricos traseiros Não 

12. Retrovisores rebatíveis eletricamente Não  33. Computador de bordo Não 

13. Faróis de neblina Não  34. GPS Não 

14. Faróis de xenônio Não  35. TV Não 

15. Rodas de liga leve Não  36. Bluetooth Não 

16. Sensores de estacionamento traseiros Não  37. DVD Não 

17. Sensores de estacionamento dianteiros Não  38. Rádio com toca fitas Não 

18. Câmera de ré Não  39. Rádio com CD Não 

19. Teto solar Não  40. Rádio com entrada USB Não 

20. Desembaçador traseiro Não  41. Central multimídia Não 

21. Limpador traseiro Não  42. CD Magazine Não 

 
Outros 

1. Chave reserva: Sim 4. Manuais de instruções: Não 6. Chave de roda: Sim 

2. Código da chave: Não 5. Código do rádio: Não 7. Triângulo: Sim 

3. Outras obs.: Certificado de Originalidade (para placas pretas) 8. Macaco: Sim 

 
Observações: 

1. Trata-se de veículo antigo, desprovido da maioria dos acessórios de conforto e segurança 
usualmente disponíveis nos veículos atuais; 

2. Não foi possível comprovar a originalidade do rádio, embora seja antigo e funcione. Os alto-
falantes são atuais.  
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D – AVALIAÇÃO DA CARROCERIA E PINTURA 
 
 

1. Para-choque dianteiro Sem danos 

 

2. Grade  Sem danos 

3. Capô Sem danos 

4. Paralamas dianteiro esquerdo Sem danos 

5. Porta dianteira esquerda Leve desalinhamento 

6. Porta traseira esquerda Não se aplica 

7. Paralamas traseiro esquerdo Sem danos 

8. Saia esquerda Sem danos 

9. Paralamas dianteiro direito Sem danos 

10. Porta dianteira direita Leve desalinhamento 

11. Porta traseira direita Não se aplica 

12. Paralamas traseiro direito Sem danos 

13. Saia direita Sem danos 

14. Tampa do porta-malas Leve desalinhamento 

15. Para-choque traseiro Pequeno amassado 

16. Teto Sem danos 

17. Verificar vãos, folgas e encaixes de capô, portas, porta-malas, para-choques, faróis, grade, etc. 
Vãos com bom alinhamento, todas as peças bem alinhadas e encaixadas. Tampa do porta-malas dianteiro 
está levemente ‘saltada’. Considerado normal, conforme explicação abaixo. A solução requer mão de obra 
especializada. Não compromete a aparência e o uso. 

18. Verificar se capô, portas e porta-malas abrem e fecham normalmente. 
Dobradiças ‘cansadas’ são a causa mais provável do pequeno desalinhamento das portas quando abertas, 
dificultando levemente seu fechamento. De fácil solução. 

19. Outras obs.: Os únicos detalhes estéticos percebidos são bastante sutis: um mínimo amassado no 
parachoque traseiro, um desgaste na pintura abaixo do parachoque traseiro e uma falha no cromado sobre 
a placa traseira. 

 
Observações: 

1. O Karmann-Ghia foi um veículo produzido artesanalmente. As peças da sua carroceria eram 
moldadas à mão, e não prensadas em estamparia. Isso faz com que cada carro seja único, e nem 
sempre as peças podem ser substituídas pelas de outro veículo sem adaptações. Outra 
consequência é que o alinhamento e o espaçamento entre as peças pode ter leves variações; 

2. Tendo em vista a restauração completa realizada no ano de xxxx, incluindo funilaria, pintura e 
substituição de peças desgastadas ou defeituosas, o veículo se encontra em excelente estado de 
conservação; 
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3. Foi observada leve folga nas duas portas, provavelmente causada por desgaste dos pinos das 
dobradiças. Ocasiona pequena dificuldade de fechamento, sem maiores consequências a curto 
prazo. Recomenda-se verificar em oficina especializada; 

4. Foi observado leve ressalto na tampa do porta-malas dianteiro, no alinhamento com a carroceria, 
considerado normal, conforme exposto no item 1 acima; 

5. O veículo contém todos os emblemas e frisos originais em excelente estado. 
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E – AVALIAÇÃO DO INTERIOR E SISTEMAS 
 
 

S= Sem danos, E= Encardido,  
F= Furado/descosturado,  
R= Riscado/desgastado,  
Q= Quebrado, K= Queimado,  
A= Amassado, Z= Solto) 

 
Comandos e luzes (testar todos) Observações 

15. Faróis, piscas, pisca alerta Um pisca não acende 

16. Limpador e lavador D e T Funcionando 

17. Desembaçador traseiro Não se aplica 

1. Painel S  18. Buzina Funcionando 

2. Volante S  19. Luzes e ponteiros do painel Funcionando 

3. Forro de porta DE S  20. Computador de bordo Não se aplica 

4. Banco DE S  21. Freio de mão e manopla do câmbio Funcionando 

5. Forro de porta DD S  22. Luzes de cortesia Funcionando 

6. Banco DD S  23. Ventilação/AC, saídas de ar Não se aplica 

7. Forro de porta TE S  24. Porta luvas Funcionando 

8. Forro de porta TD S  25. Teto solar Não se aplica 

9. Banco T S  26. Rádio Funcionando 

10. Forro do teto S  27. Telecomando da chave/alarme Não se aplica 

11. Console central S  28. Retrovisor interno Leve desgaste  

12. Tapetes e carpetes S  29. Pedais (desgaste, fixação, curso) Novos 

13. Guarnições de portas S  30. Cintos de segurança (data de fabr., 
engates, recolhimento, aparência) 

Novos 

14. Maçanetas e travas S  31. Extintor (validade, tipo ABC) Não se aplica 

 

32. Verificar avisos de falhas no painel ou computador de bordo: Não se aplica 

33. Verificar se o desgaste dos bancos, tapetes, pedais, volante e manopla do câmbio condizem com a km 
indicada no painel:  
Toda forração interna é nova, em couro, com mantas de isolamento acústico. Volante sem desgaste. Em 
virtude da extensa restauração não foi possível avaliar a quilometragem real do carro. 

34. Porta malas (tapeçaria, guarnição, cobertura móvel, manchas ou arranhões): Forração, guarnições e 
fechaduras novas 

35. Outras obs.: Acompanha capa de proteção da carroceria 

 
Observações: 

1. Todos os vidros foram substituídos por novos (sem selos do fabricante). Todas as guarnições 
(borrachas) de portas, capôs e janelas são novas; 

2. Retrovisor interno e externo originais em ótimo estado; 
3. Faróis, lanternas e setas também foram substituídos e encontram-se em ótimo estado. Identificada 

falha em uma das setas, provavelmente por mal contato. Recomenda-se uma pequena revisão 
elétrica; 

4. Todas as fechaduras foram revisadas ou substituídas, as travas de capô e porta-malas são novas; 
5. Rádio, iluminação interna e limpadores de para-brisa funcionam, assim como os relógios do painel. 
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F – AVALIAÇÃO MECÂNICA E ESTRUTURAL 
 
 
Avaliação mecânica e estrutural 

1. O motor ligou facilmente na primeira tentativa. Segundo o proprietário, o carro estava parado 
havia duas semanas. Não há resíduos visuais de vazamentos na mecânica do carro, tampouco havia 
resíduos no piso da garagem; 

2. O motor foi visivelmente revisado recentemente. Correias, filtros e mangueiras são todos novos. 
Não há ruídos estranhos e a cor da fumaça do escapamento é normal. O escapamento é esportivo 
em inox; 

3. Todas as aberturas (portas e janelas) funcionam corretamente, sem esforço, salvo o 
desalinhamento das portas descrito anteriormente; 

4. A carroceria é íntegra, sem amassados ou falhas de pintura.  
 
Teste de rodagem 

1. Todos os sistemas do carro funcionam. Foi observada apenas a falha em uma das setas já citada; 
2. A suspensão e a direção não apresentam folgas ou ruídos. A altura de rodagem foi reduzida em 

oficina especializada por meio de ajuste nas barras de torção, podendo ser revertida; 
3. A direção, apesar de não ter assistência, é leve e segura; 
4. Os freios não passam a mesma confiança de um carro moderno, necessitando de espaço maior 

para parar. Porém o seu funcionamento é correto, sem desvios de trajetória observados; 
5. A estrutura não apresenta rangidos ao rodar. 
Obs.: em virtude da forte chuva no momento do teste, rodamos apenas em trecho urbano à baixa 
velocidade. 
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G – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
O veículo avaliado demonstra o elevado cuidado e zelo do seu proprietário atual, que não mediu esforços 
para restaurá-lo com o objetivo de torna-lo principalmente funcional, mantendo, à medida do possível, as 
características originais do modelo. Sem desmerecer o proprietário anterior, que também teve a sua 
contribuição ao manter em bom estado veículo com mais de 50 anos. 
 
Dito isso, cabe ressaltar que não se trata de um veículo de colecionador, com a proposta de se destacar em 
eventuais concursos de carros antigos. Explica-se: apesar da preocupação em manter a originalidade, há 
alguns elementos que divergem do padrão de fábrica, como já mencionado, a exemplo do motor e das 
peças substituídas por outras de melhor aspecto e alta qualidade, mas não originais da época. Ainda, aliado 
ao motor 1200 havia um sistema elétrico de 6v, hoje devidamente atualizado para 12v. 
 
Assim, se o objetivo for ter um carro antigo para uso eventual ou mesmo diário, trata-se de um exemplar 
absolutamente confiável e de alto nível, que se destaca no trânsito, atraindo olhares e formando 
“rodinhas” de curiosos a cada parada. Se, no entanto, o objetivo for concorrer a prêmios de originalidade, 
provavelmente será necessário investir um pouco mais tempo e dinheiro para atingir um nível de detalhe 
na maioria das vezes só perceptível aos olhos treinados dos avaliadores de concursos. Neste caso, 
obviamente, perder-se-á boa parte da praticidade e confiabilidade de uso do veículo. 
 
Esta avaliação foi realizada na tarde do dia xxxxxxxxxxxx, na cidade de xxxxxxxxxxx-SC, com tempo chuvoso. 
 

 
H – ANEXOS 

 
 

1. Todas as fotos inseridas neste documento com maior resolução, além de outras; 
2. Vídeos do processo de restauração; 
3. Vídeo da partida do motor no dia da avaliação; 
4. Extrato do DETRAN-SC sobre a situação cadastral do veículo. 

 
 
 

Balneário Camboriú, SC, xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 

Alexandre Augusto Koller 
Consultor Automotivo 
(47) 99193-2323 
especialistaemcarros@hotmail.com 


