A Empresa
A Evydhence Perícia e Vistoria Automotiva foi fundada no ano de 2006, com a
finalidade de suprir as necessidades do mercado automobilístico com Perícias, Vistorias e
sendo uma das empresas no mercado que verifica a originalidade da
pintura externa e estado da mesma , tendo em vista as estatísticas oficiais da
crescent ocorrência de furtos, roubos e adulterações de veículos.
Estamos localizados em 2 estados brasileiros com mais de 100 lojas em
funcionamento, sendo 8 unidades em Santa Catarina, e 100 unidades em São Paulo.
Contando com treinamento próprio e estruturado, ministrado por Engenheiro
Mecânico e Perito Criminal, especializado na área de Identificação Automotiva, com mais
de 28 anos de experiência no setor automobilístico.

POLÍTICA DA QUALIDADE
O Grupo Evydhence busca a satisfação dos clientes, através da
confiabilidade das informações prestadas, melhorando
continuamente a eficácia dos seus processos.

OBJETIVOS DA QUALIDADE
• Satisfação do cliente
• Confiabilidade das informações
• Melhoria contínua dos processos
ISO – 9001/2008

Serviços
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Perícia Cautelar Automotiva.
Pesquisa Simples e Completa dos veículos.
Laudo-ECV para transferência.
Tratamento de Chassi.
Originalidade de Pintura.
VISTORIA DE TRANSFERÊNCIA
Vistoria Prévia p/ seguradora.
Vistoria necessária no momento da transferência
do veículo para um novo proprietário.
Ou na ocasião da mudança intermunicipal e
interestadual do proprietário do veículo.

Aplicável para
veículos automotores em geral:
a) Automóveis
b) Caminhões e Ônibus
c) Motocicletas
d) Tratores

Perícia Cautelar Automotiva:
Serviço que contempla os aspectos de originalidade de identificação e
danos estruturais em um veículo semi-novo, é realizada por equipe técnica
treinada e é supervisionada por Engenheiro Mecânico e Perito Criminal,
com Mestrado em engenharia automotiva na área de Identificação Veicular.
A Pericia Cautelar auxilia, tanto o comprador como o vendedor, durante a
compra e venda de um veículo. Este tipo de Perícia impede o consumidor
de adquirir um veículo com adulterações nas numerações do chassi, motor,
câmbio ou outro ponto de identificação do veículo. Também é realizado a
pesquisa junto a BIN (cadastro nacional de informações veiculares) e
verificação de restrições no veiculo tais como Situação do veiculo, Restrição
de Roubo e Furto e Restrição Financeiras, Judiciais e Administrativas.

ORIGINALIDADE DE PINTURA:
Com o objetivo de sempre inovar no mercado, a Evydhence Perícia e Vistoria
Automotiva criou um serviço específico o laudo de Originalidade de Pintura que é a
verificação completa da pintura do veículo, podendo-se inferir se esta camada de
pintura apresenta características dentro dos padrões originais do fabricante.
A realização deste exame se faz mediante a utilização de equipamentos específicos
de alta precisão, obedecendo a critérios técnicos padronizados e executados por
funcionários qualificados para tal procedimentos.

Laudo Fotográfico para transferência:
Consiste em coletar por óptico a numeração do chassi, do motor e parte traseira do
veiculo, com a numeração de identificação legível e comparar com as numerações do
cadastro informatizado na BIN/RENAVAM, verificando assim a originalidade, ou não,
do veiculo.
Realizando um trabalho de alta qualidade técnica com profissionais especializados
para esta função. Todas as unidades da Evydhence Perícia Automotiva, são
credenciadas como Empresa Credenciada em Vistoria - ECV, conforme Resolução nº
466 do CONTRAN e PORTARIA 1681/2014 do DETRAN/SP. E em 24 de Março de 2017
o DETRAN/SP publicou a PORTARIA 68/2017 que revogou a PORTARIA 1681/2014.

Vistoria Prévia para Seguradora:
A vistoria tem como objetivo identificar o veiculo, seus componentes,
acessórios, carrocerias e todos equipamentos instalados, além de verificar o estado
geral de conservação do automóvel constatando eventuais avarias pré existentes e a
veracidade dos documentos apresentados.
Qualquer tipo de irregularidade identificada, o Vistoriador apenas ira informar ao
proprietário do veiculo de forma convincente que não denigra o veiculo que esteja
sendo vistoriado e que a decisão de aceitação ou não é única e exclusiva da
Seguradora, o Vistoriador estará apenas repassando a Seguradora o que foi
identificado no veiculo, nestas situações oriente o Segurado a consultar o seu Corretor
de seguros.

Companhias e Associações atendidas:
MAPFRE SEGUROS
HDI SEGUROS
ALLIANZ
CAIXA SEGUROS
ALFA SEGURADORA
NOBRE SEGURADORA
ZURICH (MINAS BRASIL)
GESTACAR
COMCARGA *

BRADESCO SEGUROS
APROCAM *
APROCAM BRASIL *
APPA *
ASSETRAC *
ASSUTRAN *
AVANT *
ACAN *

Companhias disponiveis para o estado de São Paulo, outros estados

Mercado de atuação Segmento Automotivo
PERÍCIAS :
•
Concessionárias;
•
Lojistas;
•
Particulares;
•
Feirões;
•
Outros...
Laudo de transferência :
•
Despachantes;
•
Logistas;
•
Particulares
Originalidade de Pintura:
•
Concessionárias;
•
Logistas
•
Particulares
Vistoria Prévia de seguro
•
Corretoras

Apoio oferecido:
- Projeto Arquitetônico
- Projeto Mercadológico
- Material Promocional
- Propaganda e Publicidade
- Projeto de Operação
- Orientação sobre Métodos de Trabalho
- Treinamento de Pessoal
- Escolha de Equipamento e Instalação

Planilha custos operacionais e resultados

DESPESAS X RECEITAS
R$ 60,000.00

R$ 50,000.00

R$ 40,000.00

R$ 30,000.00

total de custos fixos
despesas do 1 ano

R$ 20,000.00

R$ 10,000.00

R$ -

receitas (probabilidade)

VALOR DA FRANQUIA
O valor da franquia varia de acordo com a
população , frota de veículos e IDH da cidade (índice de
desenvolvimento humano) e varia entre R$25.000,00
á R$40.000,00 (valor a ser negociado)
saldo do valor
R$ 50,000.00
R$ 40,000.00
R$ 30,000.00
R$ 20,000.00
saldo

R$ 10,000.00
R$ -R$ 10,000.00
-R$ 20,000.00
-R$ 30,000.00

Retorno do investimento:
- Varia entre 10 a 15 meses

Mais informações:
Edelson Mendes
Gerente Comercial
Tel: (11) 7832-2158 / 9306-1122
Nextel: 105180*10
MATRIZ : (11) 2901-0252 / 3805-9746
E-mail: matriz@evydhence.com.br
Outlook:edelsonmendes@hotmail.com
E-mail: edelsonmendes@evydhence.com.br

