
Empresas especializadas checam
estado geral e documentação do
veículo. Serviço parte de R$ 120

Perícia para
transferência
é mais simples
● A vistoria que checa as condi-
ções do carro, chamada de pré-
via ou cautelar, não deve ser
confundida com a outra, exigi-
da por lei para que o veículo
possa ser transferido.

A inspeção feita pelo Detran
é bem mais simples. Seu objeti-
vo não é verificar o estado de
conservação, mas sim a regula-
ridade dos números de chassi e
motor e a presença de itens
obrigatórios de segurança.

Enquanto a perícia cautelar
pode ser feita em qualquer lu-
gar, a vistoria de transferência
obrigatóriaérealizadanecessa-
riamenteemoficinacredencia-
da, que filma e transmite o pro-
cedimento ao Detran. O vende-
dor deve arcar com o serviço,
que sai a R$ 100 na Evydhence.

Vistoria de
usado evita
decepções
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ACESSÓRIOS
Alarmes e sistemas
de segurança 34

Ar-condicionado -

Capotas e protetores 34

Estofamentos 34

Equipamentos 34

Sonorização 34

CENTROS
AUTOMOTIVOS
Alinhamento técnico -

Amortecedores 35

Concessionárias Ford -

Embreagens -

Pneus e rodas 35

Manutenção preventiva -

SERVIÇOS E PEÇAS
Autos importados 35

Baterias -

Câmbio -

Conversão para gás -

Direção hidráulica -

Escapamentos
e catalisadores -

Oficinas mecânicas -

Retíficas 35

Seguros 35

Vidros -

capotas eprotetoresde caçamba

Carroceria, vidros
e vedações passam
por inspeção para
detectar colisões

Thiago Lasco
thiago.lasco@estadao.com

Q ueminveste emum mo-
delozero-km paga, tam-
bém,parateraseguran-

çaqueumproduto novosupos-
tamente oferece. No caso dos

usados, há risco de o veículo
ter sofrido colisão ou pendên-
cias no documento, nem sem-
pre fáceis de ser identificados.
Uma boa solução são as empre-
sas que examinam o histórico
e estado do carro por preços
que vão de R$ 120 a R$ 300.

A vistoria inclui itens como
estruturada carroceria, tonali-
dade e espessura da pintura
(que permite saber se a lataria
recebeu aplicação de massa) e
originalidade dos vidros.

A partir da conferência dos
números de chassi e motor e
da documentação, são pesqui-
sados o histórico e a procedên-
cia do veículo. Isso permite
identificar modelos que foram
roubados ou clonados, têm
adulteraçõesougravames pen-
dentes, passaram por leilão ou
foram recuperados de sucata.

A integridade mecânica, po-
rém, costuma ficar de fora da
vistoria. Em geral, para checar
motor e câmbio é preciso levar
um mecânico de confiança.

COMODIDADE
A contratação do serviço é sim-
ples e rápida. Basta agendar
por telefone – o vistoriador vai
atéo local indicadoe o exameé
feito em cerca de 45 minutos.

Após a conclusão do serviço,
o especialista entrega um lau-

do detalhando o estado do veí-
culo e dá o veredicto: aprovado
(em perfeitas condições), apro-
vadocomressalvas (houvecoli-
são e abalo estrutural, mas o
reparo foi bem feito) ou repro-
vado (no caso de sinistro de
grande monta).

“Às vezes, o interessado deci-
de comprar mesmo se o carro
foi aprovado com ressalvas ou
reprovado”, conta o proprietá-
rio da Evydhence (2901-0252),
empresa especializada em vis-
torias, Vanderlei Garcia. “Com
o laudo, o cliente sabe qual é o
estado real do carro.”

NaEvydhenceainspeção cus-
ta R$ 150 para qualquer mode-
lo. Na Plena Visão (3975-3719),
o custo é de R$ 200 e na Dekra
(5666-2118)são R$120–hádes-
contoparaclientesque contra-
tarem o serviço mais de uma
vez. Das empresas consulta-
das, a única que verifica tam-
bém motor e câmbio é a Super
Visão (0800-774-8248). Nesses
casos, os preços cobrados vão
de R$ 180 a R$ 300.

VEJA ONDECOMPRAR

Itens como a
espessura da
pintura e a
regularidade
dos números
do motor
e chassi
também são
checados
durante
a vistoria

%HermesFileInfo:D-33:20140402:

| O ESTADO DE S. PAULO | São Paulo, 2 de abril 2014 I 33D I


