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Pinho Veículos 
comemora 10 anos

No mês de julho, a Pinho Veí-
culos comemorou 10 anos 
de história, marcada por 

desafios, algumas crises, mas, prin-
cipalmente pela busca da inovação e 
da perfeição nos negócios, bem como 
da seriedade. A loja trabalha com 
veículos usados, seminovos e zero 
quilômetro, contando com mais de 
10 opções de financeiras como gran-
des parceiras e oferecendo condições 
imperdíveis.

Há 12 anos no ramo de veículos, 
o empresário Thiago Pinho sempre 
sonhou em inaugurar uma loja que 
representasse um diferencial. Segun-
do ele, quando o cliente compra um 
veículo, procura pela qualidade do 
produto e pela segurança da compra 
de um carro que atenda a quase todos 
os requisitos de um zero quilômetro, 
e é isso que a Pinho Veículos vem 
oferecendo. 

Ao longo dessa trajetória, em 2014, 
foi construída sua sede no Centro de 
Rio Pardo. Também, foi implantado 
o sistema de qualidade: o carro passa 

por rigorosa avaliação estrutural, após 
são realizadas pesquisas de registro 
de ocorrência policial e a vistoria de 
uma série de itens essencias para que 
ele ingresse no estoque. Depois de 
atender a esses  requisitos, o veículo é 
transferido para a empresa, passando 
direto pela oficina própria, a ‘’Pinho 
Service’’, na qual é feita a revisão dos 
itens, troca de peças de desgaste roti-
neiras, dentro do quadro de quilome-
tragem em que o veículo se encontra, 
além da higienização. Após essa série 
de verificações, o veículo sobe para 
o salão de seminovos. Aqueles que 
acompanham as redes sociais da Pi-
nho Veículos podem conferir as fotos 
e as novidades do estoque, na sequên-
cia a chegada do veículo ao salão.

PROFISSIONALIZAÇÃO
No ano passado, a equipe da Pinho 

Veículos realizou curso de perícia 
automotiva, em Curitiba (Paraná), 
para aprimorar seus conhecimentos 
e proporcionar cada vez mais segu-
rança na compra de seus veículos. 
Durante o curso, a equipe foi a única 

FOTOS  DIVULGAÇÃO

A loja Pinho Veículos está localizada no Centro de Rio Pardo

Primeiro endereço da Pinho Veículos, em Rio PardoThiago Pinho

     Horário de atendimento
| Segunda a sexta: das 8h às 12h e 
das 13h30min às 19h
| Sábado: das 8 às 15 horas e plan-
tão de vendas, através do telefone
(51) 99919-3078
     Endereço 
| Rua Senhor dos Passos, nº 120, 
Centro, Rio Pardo
     Redes Sociais 
| Site: www.pinhoveiculos.com
| Instagram: @pinhoseminovos
| Facebook: Pinho Veículos
| WhatsApp: (51) 99919-3078
  *Faça parte de nossa lista de 
transmissão e fique por dentro de 
nosso estoque

representante do Estado.
ACOMPANHE
Ainda neste mês de agosto, a Pinho 

Veículos estará repaginando seu site e 
suas redes sociais. Dentre as novida-
des, a opção de fazer o agendamento 

de revisão pelo site, de forma simples, 
além de acompanhar fotos, vídeos e 
laudo técnico dos veículos. Segundo 
Thiago, este será um site inédito, 
multifuncional, e o cliente poderá ser 
atendido pelo chat em até um minuto.


