
Descubra o Valor dos Serviços 
de Financiamento



7 boas razões para escolher as nossas
soluções de financiamento
As suas finanças e máquinas estão intimamente ligadas, então, por que não escolher deixar-nos 
tratar de ambas para si? A Diversey está apta a disponibilizar opções de financiamento à medida 
da sua empresa, um fornecedor mundial especializado de soluções de financiamento do setor. 
Agora pode obter equipamento de ponta e não ter de contar com o seu próprio capital ou fontes 
de financiamento alternativas. Existe uma série de boas razões para escolher as nossas soluções 
financeiras: 

Mantenha o seu orçamento controlado
Pode adquirir o equipamento TASKI de que necessita com praticamente nenhum desembolso de dinheiro. Na 
maioria dos casos, tudo o que precisa é de disponibilizar um pequeno valor mensal.

Mantenha abertas as suas linhas de crédito existentes
Ao contrário do que acontece com os tradicionais empréstimos, os produtos financeiros não afetarão as suas 
linhas de crédito bancário. Os seus outros recursos de capital permanecem intactos e acessíveis para subsidiar o 
crescimento ou satisfazer necessidades operacionais. 

Seja inteligente – seja flexível
Desde programas flexíveis de pagamento de 12, 24 e 36 meses a requisitos de equipamento suplementar durante a 
vida do equipamento, as soluções financeiras são variáveis para se adaptarem praticamente a qualquer situação da 
empresa.

Usufrua de tecnológica avançada
Utilizar a mais recente tecnologia de equipamentos TASKI pode conferir-lhe uma vantagem decisiva em eficiência 
no posto de trabalho. Porém, o equipamento de hoje pode parecer obsoleto quando comparado com a tecnologia 
de amanhã. Porquê contentar-se com o nível de eficiência de ontem? Trabalhar com a Diversey permite-lhe atualizar 
para novos e melhores equipamentos.

Aproveite benefícios fiscais
Dependendo do tipo de produto financeiro que escolher, os seus pagamentos podem ser tratados como despesa 
operacional totalmente dedutível. Para uma empresa que precise de proteger a rentabilidade, este pode ser um 
grande benefício.

Alinhe a gestão financeira com o fluxo de tesouraria!
As opções financeiras flexíveis permitem-lhe programar os seus pagamentos para se ajustarem às flutuações no 
fluxo de tesouraria. Para empresas influenciadas por flutuações sazonais, o acordo do seu equipamento TASKI 
pode ser estruturado para disponibilizar pagamentos sazonais quando tiver rendimento disponível. E, para outras 
situações com fluxos de receita flutuantes, pagamentos mensais mais baixos quando a receita cai, e pagamentos 
mais altos quando a sua empresa está no seu pico, em combinação com o adiar de pagamentos durante aqueles 
meses realmente lentos, pode ser a melhor utilização das reservas de dinheiro.

Opções de flexíveis no final do contrato
Estruturamos todos os nossos produtos para o colocar no controlo. No final do contrato, pode optar por  
continuar a alugar o mesmo equipamento, alugar novo equipamento ou devolver o equipamento. 
É consigo. A escolha é sua.
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Aproveite a vantagem de TASKI
com uma solução financeira feita à medida
A Diversey oferece uma vasta gama de soluções financeiras concebidas para satisfazer as necessidades variáveis da sua 
empresa. Algumas das mais populares opções são apresentadas abaixo. Tire uns instantes para as analisar e entre em 
contacto connosco para informações adicionais ou com quaisquer questões que possa ter.

Com uma opção de venda a prestações a sua 
empresa pode adquirir o equipamento por um 
montante especificado no início do contrato.
Características
•  Nivelar pagamentos mensais
• Opção de aquisição por um preço fixo
• Pagamento do equipamento ao longo do tempo

Vantagens
• O custo fixo ajuda na orçamentação
• Propriedade operacional
• Conserva o fundo de maneio

Um processo rápido e fácil
Oferecemos-lhe o benefício e a conveniência do financiamento acessível em pacotes claros. Na maioria dos casos, é 
necessária apenas uma chamada telefónica para que o processo tenha início. Dependendo da dimensão da transação, 
a aprovação de crédito pode ter lugar no mesmo dia.

Com um renting operacional a sua empresa paga 
renda pela utilização do equipamento e tem opções 
alternativas no final da locação.
Características
• Nivelar pagamentos mensais
• No final pode prolongar a locação, atualizar para um 

modelo mais recente ou devolver o equipamento.
•  Pode contabilizar os pagamentos como despesas 

(sujeito a aconselhamento do seu contabilista)
•  Pagar apenas pela utilização do equipamento
•  Pode disponibilizar substituição planeada
•   A assistência técnica pode ser incluída

Vantagens
• Os custos fixos ajudam na gestão do orçamento
• Propriedade operacional
• Pode proporcionar benefícios fiscais
• Conserva o fundo de maneio
• No final do contrato, o equipamento pode ser 

substituído por uma unidade nova
• Pagamentos mensais mais baixos

Venda por Leasing Contrato de Renting





O capital inicia um negócio e mantém-no em crescimento. O equipamento permite que o negócio faça o seu trabalho de 
forma mais eficiente e competitiva. Ambos são essenciais. Manter ambos requer esforço considerável e a solução financeira 
certa. Mantenha o seu capital e adquira o equipamento de que necessita - contactando a Diversey.

Temos uma alternativa irresistível com 0% de juros.

Através da Diversey paga pela utilização do equipamento através do seu orçamento operacional, não a partir de reservas 
de capital. E, no final do contrato financeiro, pode vir a comprar o equipamento por uma fração do custo original, atualizar 
para uma tecnologia mais recente, prolongar o contrato financeiro ou devolver o equipamento.

A grande maioria das empresas utiliza alguma forma de financiamento de equipamento. Este número irá continuar a 
crescer à medida que cada vez mais empresas descubram a gama de soluções financeiras flexíveis disponíveis hoje em dia 
no mercado.

O financiamento é certo para si?

O que é certo para o seu negócio: uma estrutura de financiamento flexível ou compra direta? Ao decidir, existem algumas 
questões principais que merecem que as considere. Qual será o valor do equipamento TASKI no final do ciclo económico 
de vida? Continuará funcional ou tornar-se-á obsoleto antes do final da sua vida útil? O seu capital ou linha de crédito 
poderiam ser usados de forma melhor em qualquer outra coisa, por exemplo, no alavancar dos seus retornos financeiros? 

A Diversey está habilitada a disponibilizar-lhe produtos e serviços que satisfarão os objetivos do seu negócio mantendo-o 
competitivo.

A nossa equipa de profissionais está pronta a responder a quaisquer questões que possa ter ou ajudá-lo com a sua próxima 
transação. Para saber mais a respeito das vantagens de aquisição do seu equipamento TASKI, contacte o seu contacto 
Diversey.

Capital Equipamento Faça o seu 
negócio crescer

Construa um negócio melhor com uma 
gestão de orçamento mais inteligente



A Diversey protege e cuida das pessoas todos os dias. A 
Diversey tem sido e será sempre precursora em inovar e 
simplificar a vida.
Disponibilizamos tecnologias revolucionárias de higiene 
e limpeza que proporcionam confiança aos clientes de 
todos os sectores onde atuamos, incluindo produtos, 
sistemas e serviços que integram, com eficiência, 
químicos, máquinas e programas de sustentabilidade.
Isto faz da Diversey uma empresa única, entre os 
principais operadores mundiais de higiene e limpeza. 
Tudo o que fazemos tem as necessidades dos clientes 
no nosso coração e a inequívoca convicção de que a 
higiene e a limpeza são elementos essenciais da vida.
Com mais de 94 anos de experiência, salvaguardamos 
o negócio dos nossos clientes, melhorando 
significativamente a produtividade, minimizando os 
custos operacionais e protegendo a sua marca.
Para obter mais informações, visite www.diversey.com  
ou siga-nos nas redes sociais.
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