
GARANTIA DE VALOR 

CERTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS USADOS



SGS, líder mundial em inspeções, verificações, testes e certificações, é reconhecida como referência global em qualidade e 

integridade. Fundada em 1878 e com mais de 80.000 funcionários, a SGS opera por meio de uma rede com mais de 1.650 escritórios 

e laboratórios ao redor do mundo.

Todos sabem que veículos novos 
perdem valor assim que saem da 
agência; perdas que simplesmente 
aumentam com o uso diário. 

Aumente o preço que seus carros 
podem alcançar e ao mesmo 
tempo deixe-os mais atrativos aos 
clientes com os serviços SGS de 
Certificação de Veículos Usados.

O GRUPO SGS NO MUNDO

SGS DO BRASIL

AUMENTE AS VENDAS E SEU LUCRO COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO
DE VEÍCULOS USADOS

Os veículos usados podem ser 
“caixinhas de surpresas”. Comprar um 
bom veículo não é uma tarefa fácil, 
principalmente quando não se tem 
certeza a respeito da procedência e bom 
estado mecânico. A falta de 
transparência, inerente deste processo 
de venda, pode tornar o preço uma 
incógnita. 

Avaliados de acordo com normas 
internacionais e técnicas de inspeção 
consagradas, veículos usados 
certificados demonstraram ter maior 
valor que outros veículos usados. 
Quando o veículo usado recebe um 
certificado de aprovação, sua qualidade 
gera impacto direto em sua reputação e 
na integridade da marca.

Tradicionalmente veículos usados são 
vistos como uma opção comercial 
incerta, com pouco ou nenhum retorno 
se algo der errado. 

O processo de certificação SGS permite 
que os revendedores identifiquem os 
melhores veículos. Desta forma, o 
cliente tem a certeza de adquirir um 

veículo que atenda aos mais altos 
padrões técnicos de inspeção. 

Ao selecionar somente os melhores 
veículos usados, preparados e   
reparados de forma adequada, os 
clientes podem se beneficiar de um 
veículo usado com a segurança de um 
veículo seminovo.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Para saber como a SGS pode ajudar você 
a aumentar vendas e lucro com a 
certificação aprovada de veículos usados, 
contate: 
SGS.BRASIL@SGS.COM 

Visite:
WWW.SGS.COM/AUTOMOTIVE

GRUPO  BRASILSGS

Av. Andrômeda, 832
06473-000
Barueri - SP
t. 11 3883-8800
f. 11 3883-8900

CERTIFICADO
DE INSPEÇÃO



 GLOBALCONSISTÊNCIA

PROGRAMAS EXISTENTES E NOVOS

No mercado global atual, reconhecemos 
a necessidade de implantar e manter 
padrões que se estendem além das 
fronteiras nacionais e internacionais. 

Presente em mais de 140 países, a    
SGS utiliza, nos seus programas de 
certificação, o que há de mais moderno   
e seguro em normas e procedimentos 
globais.

Nossos engenheiros e inspetores possuem grande experiência no setor automotivo, 
provenientes de fabricantes, organismos de inspeção e empresas de vistorias
veiculares.

Nossa função é de examinar se o processo, preparação e reparo foram rigorosos o 
suficiente para criar uma alternativa realmente segura e comercialmente viável. O 
processo de certificação segue, entre outros padrões, normas ABNT NBR 14040, 
ABNT NBR 14180, Instrução Normativa 06/10 do IBAMA e procedimentos consagrados 
de inspeção.

A utilização de uma empresa 
independente como a SGS, para 
inspecionar os seus veículos, 
revela o compromisso da revenda 
com a qualidade e segurança.

Proteja sua marca e ganhe 
a confiança do cliente.
Abra a porta para um 
negócio mais rentável, com 
serviços de Certificação de 
Veículos Usados da SGS.

POR QUE A SGS?

CONDIÇÃO DO VEÍCULO PADRÕES DE REPARAÇÃO 
DO REVENDEDOR

Utilizamos os melhores serviços de 
inspeção e auditoria para certificar 
seus veículos. Com presença mundial, 
nossos especialistas compreendem a 
cultura do mercado local e operam de 
modo global, confiável e de custo 
efetivo. Com mais de 130 anos de 
experiência, entendemos os desafios 
que você enfrenta. 
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WWW.SGS.COM 
WWW.SGSGROUP.COM.BR
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