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Negócio // Compra vs. Renting

O
s seus exemplos ajudam a compre

cada um dos universos, as vanta

gens do renting

Fornecedor global
de soluções móveis
A TIMWE comercializa para todo o mun

de grande impacto em mobile marketing, 

mobile entertainment e mobile Money

muito apontada como um caso de sucesso 

nacional, tem como clientes operadoras 

tirar partido de uma vasta experiência em 

ainda que muito operacionalizada pelo es

pre-payment

VANTAGENS COMPARATIVAS:

TRÊS EMPRESAS,
TRÊS CERTEZAS

A TIMWE, a Recofinance e a LavaMais são empresas de áreas tão distintas como as 

aplicações para telemóveis, a recuperação de crédito e as lavandarias self-service

renting” permite à 

empresa ajustar melhor os seus prazos, de 

forma a criar planos de pagamento, e, as

sim, estabilizar o seu “ ” ao longo 

do ano.

renting Cash 

Management”, de forma a “permitir um 

maior controlo das contas e pagamentos ao 

longo do ano”, explica , Com-

munication Specialist da TIMWE.

Quanto às vantagens que encontra na op

renting, comparativamente às 

outras modalidades, considera que, tendo 

mobile em que se mo

renting

mais simples e menos burocrática”, assim 

mais completo”, o que permite que conti

de elevada qualidade”, o que faz com que 

mesma responsável. 

Cadeia de Lavandarias
A cadeia de lavandarias self-service, Lava-

Mais, disponibiliza em horários alargados 

tivos”, utiliza detergentes ecológicos e bio

trata de uma aposta da marca.
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João Amaral, 

General Manager.

renting, explica o mesmo 

de grande novidade em Portugal e impli

em pouco tempo, no sentido de conquistar 

rapidamente diversos pontos de venda, co

Foi neste contexto que o renting se revelou 

na medida em que o peso do investimento 

de Renting, em cada loja LavaMais

renting 

permite às lojas LavaMais incorporarem 

tecnologia de lavagem e secagem, o que 

“Em algumas lojas LavaMais o renting 

centro nevrálgico do ponto de venda”, su

General Ma-

nager

como a mais vantajosa de todas as alter

os factores principais, ou seja, taxa de juro, 

Recuperação de Créditos
A 

a crescer de forma sustentada de modo a 

área onde actua, suportada numa equipa 

das pela .     

Júlio Pedro Marques, responsável pela 

direcção de Gestão, Qualidade e Factoring 

explica que “o mercado apresenta sempre 

conjuntura, pelo que a  

tem necessidades de crescimento e desen

dos parceiros aliados aos objectivos estra

performances adequadas”, refere o mesmo 

responsável. “A Grenke disponibiliza, atra

renting in

blinha Pedro Marques.

de “convergência tecnológica” que tem vin

disponibilidade de acesso, do desenvolvi

 assume par

“A Grenke como parceiro de referência do 

sector, permite acesso às novas tecnologias, 

fazendo face ao aumento do ciclo de reno

 e , na 

nanceiro considerando um valor constante 

lizada de activos”, sublinha o responsável 

com outras, Pedro Marques esclarece que 

“o renting

“A  vê a Grenke como par

, assim como na de

mo responsável, apontando, em registo de 

garantindo a excelência nos resultados ob

tidos”.
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