
Validar, testar e certificar
produtos para o sucesso
MARCAS DE DESEMPENHO DA SGS

A mudança rápida dos hábitos e expectativas dos consumidores fazem uma marca con�ável com reputação de produtos
performáticos e duráveis e manter essa reputação é um desa�o contínuo. Marcas independentes e certi�cados con�áveis pelos
compradores, no entanto, fornecem uma oportunidade para você e seus produtos se posicionarem contra a concorrência.



As marcas de desempenho da SGS ajudam seus produtos a se destacarem se você está trazendo
novos produtos para o mercado ou querendo demonstrar diferenças nos produtos.

Projetado por nossos especialistas, 
nosso programa de teste foi pensado 
apenas para você e seus produtos. 
Cada programa é diferente, e 
emprega uma combinação de 
veri�cações e revisões de documen-
tos, testes de desempenho e 
veri�cação conforme solicitações. 
Este programa pode:

• Validar seus diferenciais de   venda
• Veri�car e sustentar suas alega-
ções
• Ajudar os clientes a escolherem o 
modelo certo para suas necessida-
des

QUAIS CRITÉRIOS SÃO TESTADOS?

Nossos protocolos de desempenho 
são projetados para testar e avaliar 
produtos contra critérios para sua:

• manipulação
• durabilidade
• funcionalidade
• mão-de-obra
• Instruções de uso

O programa de marca de desempe-
nho da SGS testa e certi�ca seu 
produto à sua especi�cação.
No �nal, só é con�ável porque é 
testado.

QUAIS PRODUTOS PODEM SER 
TESTADOS?

Nossa equipe global de Eletricidade 
e Eletrônica tem uma ampla gama de 
especialistas que podem trabalhar 
em qualquer projeto:

• Eletrodomésticos – grandes e 
pequenos

• Produtos de iluminação – para uso 
doméstico, empresarial ou industrial

• Eletrônicos de consumo – televiso-
res, câmeras, computadores e 
outros equipamentos eletrônicos

• Baterias – baterias primárias e 
recarregáveis, incluindo Power 
Banks

• Ferramentas elétricas – furadeiras, 
parafusadeiras, serras e lixadeiras

• Dispositivos de saúde – esterilizador UV, puri�cador de ar e dispositivos antibacterianos 
• Produtos sem �o/RF – acessórios vestíveis inteligentes, dispositivos de controle inteligente 
dispositivos e dispositivos IOT 

 
 BENEFÍCIOS DE UMA MARCA DE DESEMPENHO SGS

• Vantagem competitiva – os produtos devem cumprir requisitos legais e conforme solicita-
ções. Essas marcas são altamente visíveis e fornecem aos consumidores informações de 
teste fáceis de entender
• Transparência – as informações do produto são facilmente acessadas digitalizando um 
código QR ou visitando o diretório de Produtos Certi�cados SGS
• Qualidade – essas marcas veri�cam que os produtos atendem aos requisitos e regulamen-
tos contra os quais foram testados e avaliados
• Con�ança – os produtos são testados por terceiros independentes. Aumentado a con�ança 
dos consumidores em seus produtos melhorando a credibilidade e reputação da marca.

UM PROGRAMA, DUAS MARCAS

Existem duas Marcas de Desempenho SGS, permitindo que você escolha o programa de 
teste mais adequado às necessidades do seu produto e de seus clientes.

O QUE HÁ EM UM QR CODE?

Produtos que se quali�cam para exibir uma marca de desempenho SGS tornam as informa-
ções de teste fáceis de entender disponíveis para os consumidores através de um código QR.  
No momento da compra, um consumidor pode escanear o código QR para ver um rápido 
resumo dos protocolos testados, dando-lhe con�ança no produto e na sua marca.

QUATRO PASSOS PARA O SUCESSO

Passo 1  Solicitar cotação e veri�car os protocolos propostos
Passo 2  Con�rme protocolos, então os testes ocorrem e o relatório de teste é preparado
Passo 3  Relatório de ensaio é enviado para solicitar a certi�cação
Passo 4  Emissão de certi�cado, marca premium ou Performance Tested mark podem ser 
aplicadas ao produto.
Nossa missão é ajudar a aproximar as marcas de seus consumidores. Se você está desenvol-
vendo internamente, co-projetando ou comprando de outros, estamos aqui para ajudar, 
destacando características do produto e desempenho.

Protocolos: Abrange todos os aspectos
de um produto de acordo com o mercado, 
ou novos recursos/ designs

Protocolos: Testes selecionados ou 
conforme solicitações

Manutenção anual: Sim Manutenção anual: Não

Veri�cação da Fábrica: Sim Veri�cação da Fábrica: Não

Taxas anuais: Não Taxas anuais: Não

QR code: Sim QR code: Sim

Validade do certi�cado: 3 anos Validade do certi�cado: 2 anos

SGS PREMIUM PERFORMANCE SGS PERFORMANCE TESTED

CONFIÁVEL SIGNIFICA TESTADO

POR QUE SGS? 

A SGS é líder mundial de serviços de teste, 
inspeção, veri�cação e certi�cação. Nossa rede 
global de especialistas apoia fabricantes de 
produtos de consumo com uma ampla gama de 
soluções de desempenho e teste, incluindo 
manuseio, durabilidade, funcionalidade, mão-de-o-
bra. Os serviços complementares incluem 
veri�cação de solicitações e revisão de instruções. 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Email: br.comercial.crs@sgs.com  


