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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 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.: todos os links em cor azul neste documento levam a informações complementares online. 
 
 

B – DADOS DO VEÍCULO 
 

1. Marca Subaru  9. Cor Cinza 

2. Modelo Forester  10. Nº portas 4 

3. Versão XT  11. Nº lugares 5 

4. Motorização 2.0 turbo  12. Placas XXXXXXX 

5. Combustível Gasolina  13. Renavam XXXXXXX 

6. Câmbio CVT  14. Chassis XXXXXXX 

7. Tração AWD (integral)  15. KM 109.166 

8. Ano (F/M) 2015/2016  16. Nº motor XXXXXXX 

 
Observações:  
1. O proprietário anterior do veículo foi a empresa Total Fleet 

S.A., subsidiária do Grupo Localiza destinada a 
terceirização de frotas. Assim, supõe-se que o veículo era 
utilizado pela diretoria de uma empresa da região de 
Campinas-SP, cidade da concessionária que realizou todas 
as revisões; 

2. Em consultas a bases de dados públicas e privadas (em 
anexo) verificou-se que não há registros de leilões, 
roubo/furto, sinistros (acidentes) ou outras restrições. 
Estão em aberto 1 (uma) multa e 3 (três) infrações 
notificadas, cujos valores somam R$ 520,64. 
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C – EQUIPAMENTOS 
 

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

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

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

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

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

6. Freios ABS Sim  27. Bancos elétricos Sim 

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

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

9. Controle de tração Sim  30. Travas elétricas Sim 

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

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

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

13. Faróis de neblina Sim  34. GPS Não 

14. Faróis de xenônio Sim  35. TV Não 

15. Rodas de liga leve Sim  36. Bluetooth Sim 

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 Sim  39. Rádio com CD Sim 

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

20. Desembaçador traseiro Sim  41. Central multimídia Sim 

21. Limpador traseiro Sim  42. CD Magazine Não 
 

Outros 

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

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

3. Outras obs.: Não 8. Macaco: Sim 
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D – AVALIAÇÃO DA CARROCERIA E PINTURA 
 

1. Para-choque dianteiro Repintado / desalinhado 

 

2. Grade  Pequena marca 

3. Capô 4 pontos de verniz descascado 

4. Paralamas dianteiro esquerdo Sem danos 

5. Porta dianteira esquerda Pequena marca prox. maçaneta 

6. Porta traseira esquerda Pequena marca prox. maçaneta 

7. Paralamas traseiro esquerdo Sem danos 

8. Saia esquerda Sem danos 

9. Paralamas dianteiro direito Sem danos 

10. Porta dianteira direita Sem danos 

11. Porta traseira direita Sem danos 

12. Paralamas traseiro direito Pequeno reparo na borda 

13. Saia direita Sem danos 

14. Tampa do porta-malas Peq. marca prox. logo Subaru 

15. Para-choque traseiro Marcas prox. escape esquerdo 

16. Teto Sem danos 

17. Vãos e alinhamento de capô, portas, porta-malas, para-choques, faróis, grade, etc.: 
Emendas entre o parachoque dianteiro e os paralamas têm leve desalinhamento, assim como na borda 
direita do parachoque traseiro com o paralama, onde foi feito um pequeno reparo na lataria (fotos). 

18. Fechamento de capô, portas e porta-malas: 
Sem observações. 

19. Outras obs.: Não. 
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E – AVALIAÇÃO DE RODAS, PNEUS E FREIOS 

 
Observações: 
1. As rodas são originais do modelo, com aros de 18 polegadas. 

Algumas têm leves arranhões próximos às bordas; 
2. Os quatro pneus de uso são fabricados em 2018, marca 

Pirelli, medidas 225/55 R18 98V, com pouco menos de meia 
vida (em torno de 4 mm de borracha). O estepe é 
temporário, original, com pouco uso. 

3. Os quatro discos de freios dianteiros estão praticamente 
novos. 

 
 

F – AVALIAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS, FARÓIS E LANTERNAS 
 

Observações: 
1. Os vidros são todos originais de fábrica e em bom estado; 
2. Faróis e lanternas também originais em bom estado e perfeito 

funcionamento; 
3. Retrovisores externos e repetidores de pisca igualmente bem 

conservados. 

 
 

G – 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 Observações 

15. Faróis, piscas, pisca alerta Funcionando 

16. Limpador e lavador D e T Funcionando 

17. Desembaçador traseiro Funcionando 

1. Painel S  18. Buzina Funcionando 

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

3. Forro de porta DE S  20. Computador de bordo Funcionando 

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 Funcionando 

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

8. Forro de porta TD S  25. Teto solar Funcionando 

9. Banco T S  26. Rádio Funcionando 

10. Forro do teto S  27. Telecomando da chave/alarme Funcionando 

11. Console central S  28. Retrovisor interno Ótimo estado 

12. Tapetes e carpetes S  29. Pedais (desgaste, fixação, curso) Bom estado / riscos 

13. Guarnições de portas S  30. Cintos de segurança  Ótimo estado 

14. Maçanetas e travas S  31. Última troca de óleo 21/10/20, 123.876 km 
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32. Avisos de falhas no painel ou computador de bordo: Nenhum 

33. Desgaste dos bancos, tapetes, pedais, volante e manopla do câmbio condizem com a km indicada no 
painel: São compatíveis 

34. Porta malas (tapeçaria, guarnição, cobertura móvel, manchas ou arranhões): Ótimo estado. 

35. Outras obs.: Interior sem detalhes que mereçam destaque negativo. 
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H – AVALIAÇÃO MECÂNICA E ESTRUTURAL 
 
Avaliação mecânica e estrutural 
1. O veículo foi avaliado em elevador, sendo possível confirmar que não há danos na estrutura; 
2. As únicas peças repintadas são o para-choque dianteiro e um pequeno reparo no para-lama traseiro 

direito, abaixo do bocal de reabastecimento, ambos já relatados acima; 
3. Em relação à mecânica, conta com todas as revisões carimbadas na concessionária Subaru de 

Campinas-SP (Subaru Caoa), o que foi confirmado por telefone. Não há sinais de vazamentos e todas as 
peças mecânicas visíveis encontram-se em bom estado; 

4. A última revisão foi realizada no final do ano passado. Porém, identificou-se uma divergência na 
quilometragem apontada na revisão (123.876) com a indicada no painel do veículo (109.166), o que 
indica que esta foi adulterada. 

 

Teste de rodagem 
1. No teste de rodagem é avaliado o comportamento dos sistemas dinâmicos do veículo: direção, 

suspensão, freios, motor e transmissão, bem como eventuais sistemas eletrônicos de auxílio à 
condução; 

2. O veículo demonstrou o comportamento esperado em todas as condições avaliadas, com desempenho 
adequado e sem ruídos inesperados.  
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I – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
O Subaru Tribeca é um competente SUV de porte médio que faz bonito entre os seus concorrentes, em 
virtude do seu ótimo nível de equipamentos, bom acabamento e tecnologia de ponta. E, por não ser um 
modelo dos mais conhecidos no Brasil, acaba sendo menos procurado no mercado de usados, o que se 
traduz numa excelente oportunidade aos conhecedores e apreciadores da marca. 
 
A unidade avaliada apresentou-se em ótimo estado de conservação, com estrutura íntegra e elevado grau 
de originalidade, tanto da pintura quanto das peças de manutenção mais frequente. Seu histórico de 
revisões comprova que o plano de manutenção do fabricante foi seguido rigorosamente, o que pôde ser 
comprovado no test-drive, quando o veículo se comportou conforme esperado em todas as situações, 
apresentando excelente dirigibilidade. 
 
Dentre os aspectos negativos, inicialmente se verificaram pequenos detalhes na pintura e no volante, 
condizentes com a idade do carro. Porém o principal deslize foi a adulteração de quilometragem já citada, 
que infelizmente não foi possível detectar se realizada pela revenda onde se encontra ou pelo proprietário 
anterior. Trata-se de fato incontestável, porém, que põe em xeque a credibilidade da negociação. 
 
Desta forma, como o vendedor não se prontificou a esclarecer o ocorrido, não há como recomendar a 
compra. 
 

 
J – ANEXOS 

 
 
1. Todas as fotos inseridas neste documento com maior resolução, além de outras; 
2. Extrato do DETRAN-SC sobre a situação cadastral do veículo; 
3. Extrato de consulta em base privada de registros veiculares. 
 
Esta avaliação foi realizada na manhã do dia XXXXXX/2021, na cidade de XXXXXXX-SC. 
 
 
 

Balneário Camboriú, SC, 11 de Março de 2021. 
 
 

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

 

Convidamos a avaliar a prestação deste serviço no nosso perfil do Google. Muito obrigado! 
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