O que faz nosso grupo crescer? São nossas atitudes!
Ser a melhor




Superar as metas de novos negócios;
Ampliar nossos clientes;
Conhecer nossos clientes e o mercado para suportar as ações comerciais;

E ciência Financeira





Buscar o melhor valor possível para nossos clientes;
Obter a melhor negociação com nossos fornecedores;
Garantir o melhor custo operacional possível;
Zelar pelos recebíveis da empresa e pelo controle de despesas;

Orientação a Serviços




Para chegar lá às palavras-chaves são: agilidade, transparência e dedicação;
Diminuir o tempo do serviço contratado em nosso escritório;
Obter maior índice de satisfação possível dos nossos clientes;

Valorização de Pessoas



Para alcançá-la é preciso ter colaboradores extremamente pro ssionais;
Reconhecer talentos e contribuir para integração dos mesmos;
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Quem Somos
A Empresa
Nossa empresa carrega em seu DNA um gestor com experiência de mais de 20 anos de
atuação nos segmentos de: legalização de documentos em veículos retomados de
nanciamento, seguradora, locadora e etc... Uma empresa moderna, atualizada e atenta às
tendências do mercado, prezando pela excelência na prestação dos serviços, buscando
sempre o mais alto padrão de qualidade, agilidade, credibilidade, transparência e e ciência.

Serviços
Atuamos em âmbito nacional para todos os segmentos, oferecendo para as Instituições
nanceiras, seguradoras, locadoras e etc... todos os serviços relacionados à: AVALIAÇÕES
DE BENS ( MÓVEIS OU IMÓVEIS ), LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, ASSESSORIA JURÍDICA,
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA no tocante aos bens, objeto de
nanciamentos
inadimplidos, retomados de forma amigável, ou ainda, através da esfera judicial,
recuperados de sinistros, encerramento de frotas e etc...

Objetivo
Temos como objetivo, sempre procurar conquistar a CREDIBILIDADE do mercado, para isso
contamos com escritório ( SEDE PRÓPRIA ), totalmente informatizado, com sistema via
WEB e com TI própria, funcionários capacitados e treinados, para manter sempre, um ALTO
padrão de qualidade e garantir a satisfação de nossos clientes.

Localização
Estamos localizados na Zona Leste de São Paulo, acreditamos no crescimento dessa
região, local estratégico e de fácil acesso.

Onde Atuamos
Atuamos em todo território nacional, seja em avaliações, legalização de documentos ou
assessoria jurídica.

www.grupoleste.com

Avaliações
Laudo Técnico ( Placa, Chassi, Motor e Hodômetro )
Consiste na veri cação junto a base nacional do número do chassi e número do motor.
Laudo obtido através de meio ótico.

Laudo Técnico Cautelar
Análise de parte estrutural do veículo. Exemplo: Pesquisa de Passagens do Veículo, Lacre
de placa, Chassi, Motor, Câmbio, Gravação nos Vidros, Etiquetas ETA e a Estrutura do
Veículo.

Avaliação de Veículos e Equipamentos
Análise geral em veículos, embarcações, aeronaves, máquinas, equipamentos industriais e
rurais. Através de laudo informando seu estado de conservação, preço atual de mercado,
pesquisa de débitos, pesquisa de restrições e informações de possíveis reparos a serem
feitos. Depreciação feita pelo estado geral de conservação.

Inventário Patrimonial
Perícia de todos os bens que a instituição possui em determinado local, informando através
de planilhas otimizadas.

Pesquisas
Extratos: PRODESP, PEBE, PEBLO, LEILÃO e ETC.

Legalização de Documentos
Abaixo, todos os serviços de LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS que efetuamos em ÂMBITO
NACIONAL.

















2º Via de CRV.
1º Emplacamento de Veículos.
Transferência de Propriedade.
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO ONLINE.
Condução de Vistoria ( DETRAN ).
Renovação de CNH ( Carteira Nacional de Habilitação ).
Transferência de CNH ( Carteira Nacional de Habilitação ).
Exame Médico e Psicotécnico.
Baixa Permanente ( SUCATA ).
Extratos ( PRODESP, PEBE, PBLO, CHECKAUTO E ETC ).
Acerto de CRV Inválido (COM CRV).
Laudo de Vistoria em Trânsito ( DETRAN ) com condução do veículo.
Liberação de PT ( Perda Total ) com LAUDO DO INMETRO.
Restrição Falta de Transferência.
Restrição Baixa de Comunicação de Venda.
Restrição Documentos Apreendidos com condução de revistoria.
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Restrição Administrativa ( Diversas ).
Baixa de Gravame Expirado.
Restrição Benefício Tributário e Fiscal.
Restrição Processo em Aberto.
Restrição Baixa de Dívida Ativa.
Restrição Judicial.
Restrição de Roubo e Furto.
Restrição de Estelionato.
Restrição de Apropriação Indébita.
Restrição Sinistro Recuperado com LAUDO DO INMETRO.
Restrição de Débitos/Estadias de Pátios DETRAN.
Restrição Alienação a Outros Bancos com quitação de contrato.
Restrição Baixa Queixa de Roubo no Motor.
Restrição Veículo Relacionado para Leilão.
Restrição Mandado de Segurança.
Restrição Divergência de Cadastro na Bin.
Restrição Bloqueios Diversos.
Regularização do Número de Motor.
Remarcação de Chassi.
Duplicidade de RENAVAM.
Alteração de Combustível.
Veículo sem Cadastro ou divergência na Bin.
Retirada de Motor.
Recorte de Chassi.
Entrega de Motor na delegacia.
Restrição Administrativa. Grande, Média e Pequena Monta com LAUDO DO INMETRO.
Restrição Parcelamento de IPVA.
Desbloqueio de Boletos para Pagamento de Débitos.
Conclusão de Processo junto ao DETRAN.
Cancelamento/Geração de Multas em Atuação ou Sub-judice.
Veículo não Constituído em nome do Financiado.
Baixa de Placas (TAXI ou ALUGUEL).
Desbloqueio de Licenciamento.
Cancelamento de Processo em Triagem.
Cadastro/Liberação de CRV SP (PORTARIA SP 204).
Comunicação Venda em SP.
Comunicação Venda Outros Estados.
Alteração de Endereço.

Assessoria Jurídica
Departamento Jurídico
O Grupo Leste conta ainda com um departamento jurídico exclusivo, com atuação em
âmbito nacional, com o objetivo principal de intervir em processos que venham a gerar
RESTRIÇÕES JUDICIAIS que impeçam a venda dos veículos retomados pelas instituições
nanceiras, visando a baixa destas restrições, liberação e transferência do veículo.
Esse trabalho é de extrema importância para as instituições nanceiras, na medida em
que, permite que o bem apreendido seja vendido no menor tempo possível, aumentando o
potencial de recuperação do crédito e reduzindo custos operacionais.
Além de atuar nas restrições JUDICIAIS, ainda há uma célula especí ca para tratar das
restrições de natureza ADMINISTRATIVA, tais como, roubo e furto, bloqueios diversos,
atuando junto a delegacias, postos da receita federal, secretarias da fazenda, dentre outras
autarquias.
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Segmento de Atuação e Vantagens
Segmento de Atuação











BANCOS
SEGURADORAS
DESPACHANTES
CORRETORES DE SEGUROS
FINANCEIRAS
LOJISTAS
LEILOEIROS
CONCESSIONÁRIAS
LOCADORA DE VEÍCULOS
CONSÓRCIOS

Vantagens
O GRUPO LESTE oferece vantagens e diferencias que garantem exclusividade e
credibilidade ao mercado.










Suporte ao arrematante ou sinistrado;
Pessoal altamente capacitado e atualizado para melhor atende-los;
Declarações necessárias, todas preenchidas e impressas pelo nosso escritório;
Linha telefônica exclusiva;
Sistema DELIVERY para entrega de serviços solicitados;
Atendimento em todo Brasil;
Preço de custo para funcionários;
Relatórios por planilhas otimizadas dos serviços. ( VIA WEB );
Informação total do andamento do serviço solicitado. ( VIA WEB );

Política da Qualidade
O GRUPO LESTE tem como política oferecer qualidade, organização e rapidez nos serviços
prestados ao cliente, comprometendo-se, para tanto, em:



Atender os requisitos e expectativas do cliente;
Melhorar continuamente a e cácia de seu Sistema de Gestão da Qualidade;

 contato: matriz@grupoleste.com

