
Financiamento

Respondendo às suas perguntas
Fornecer soluções financeiras aos seus clientes dá a você uma vantagem 
competitiva exclusiva.

O financiamento é um importante elemento da 
proposta de valor da Tadano, que permite aos clientes 
reduzirem o TCO (Custo total de propriedade). 
Essas perguntas mais frequentes ajudarão a entender 
melhor o processo de finanças, conhecer os benefícios do 
financiamento e abordar as questões mais comuns dos 
clientes e clientes em potencial. 

P: O que é leasing?
Em resumo, leasing é uma forma específica de 
financiamento que envolve um contrato para o uso de 
equipamento(s) ou software específico(s) por uma empresa 
por um período específico (geralmente de 24 a 72 meses). 
Os montantes de pagamento fixos regulares são acordados 
com antecedência. A propriedade dos ativos subjacentes 
varia, dependendo dos seus requisitos.

P: Quem é a DLL?
Para dar um melhor suporte a seus distribuidores e 
clientes com soluções financeiras customizadas, a Tadano 
entrou em um acordo de cooperação com a DLL. A DLL, 
subsidiária de propriedade total da Rabobank, oferece 
soluções financeiras de ativos em parceria com fabricantes 
e distribuidores de equipamentos no mundo todo. A DLL dá 
ênfase a uma seleção de setores e possui vasta experiência 
no mercado de guindastes.

P: Por que a parceria com a DLL?
A Tadano escolheu a DLL como parceira financeira 
preferencial devido a:
• Especialização no fornecimento de soluções 

financeiras completas 
• Rede global
• Opções financeiras customizadas, flexíveis e inovadoras
• Experiência significativa no mercado de guindastes
• Habilidades de estruturação de negócios
• Acesso estável a fundos
• Compromisso com parceria de longo prazo

P: Por que os clientes optam pelo leasing?
Os principais motivos para que os clientes optem por 
fazer leasing em comparação com dinheiro em espécie ou 
empréstimo são:
• Financiamento 100%
• Capacidade de liberar dinheiro em espécie e manter as 

linhas de crédito abertas
• Prazos mais longos comparados aos produtos bancários
• Ajuste de flutuações de fluxo de caixa
• Upgrades mais fáceis do equipamento
• Possíveis benefícios tributários
• Possibilidade de incluir serviços e manutenção



P: Por que devo oferecer financiamento?
O financiamento é uma ferramenta poderosa de vendas e 
marketing. É comprovado que a venda de equipamentos 
como um pacote total a uma taxa mensal ajuda a aumentar 
as vendas, a margem e os clientes

• Resolva os problemas dos seus clientes
• Feche negócios mais facilmente
• Retenha os clientes e exclua a concorrência
• Responda a objeções de preços
• Encurte o ciclo de vendas do equipamento
• Alcance maior retenção de clientes
• Assegure pagamentos mais rápidos

 P: Como a Tadano e a DLL apoiam 
sua empresa?
• Assessoramento especializado na estruturação de 

negócios por especialistas em finanças que sabem tudo 
sobre o mercado de guindastes e as necessidades 
do cliente

• Tempos de retorno de crédito rápidos, grandes 
exposições e alta aprovação

• Suporte pessoal antes e durante visitas de clientes 
• Produtos financeiros e estruturas de negócios inovadores
• Treinamento em venda de finanças

P: Quando oferecer nosso financiamento?
• Quando seu cliente puder se beneficiar de flexibilidade 

extra em financiamento ou para atender às suas 
necessidades de equipamentos

• Quando seu cliente desejar manter linhas de crédito 
abertas para outros investimentos

• Quando a opção de financiamento oferecer uma 
vantagem em comparação aos concorrentes

• Como uma alternativa para um desconto
• Como parte de um pacote promocional
• Quando o dinheiro em espécie for um problema para seu 

cliente, seja técnica ou eticamente
• Quando o cliente estiver procurando uma solução fora do 

balanço ou benefícios tributários para opções de leasing

P: Quanto tempo leva o processo 
de crédito?
Contanto que tenhamos todas as declarações de 
aplicações e financeiras necessárias, as decisões de 
crédito geralmente são renderizadas dentro de alguns dias.

P: O que acontece no fim do leasing?
Nossos contratos de leasing incluem opções claras 
de fim de leasing que variam dependendo do 
tipo de financiamento que o seu cliente solicitou. 
Geralmente, os clientes podem estender o leasing, 
devolver o equipamento, mantê-lo ou fazer um upgrade 
para um novo modelo. Opções de devolução antecipada 
também são possíveis.

Para saber mais sobre o financiamento, 
entre em contato com:
Jay Buechler
Gerente de contas sênior
Telefone: +1-303-948-1760
Telefone celular: +1-720-326-4109
JBuechler@leasedirect.com
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