JCB do Brasil lança serviço de crédito próprio: JCB Finance
Serviço estará disponível por meio dos Distribuidores em todo país e contribuirá para o
crescimento esperado de 25% da companhia em 2018
São Paulo, 02 de abril de 2018 – A JCB, líder mundial em vendas de máquinas retroescavadeiras
e Loadall, traz ao Brasil o serviço JCB Finance, sistema de concessão de crédito exclusivo para
equipamentos da marca. Um estímulo ao investimento nos setores de construção e agrícola, o
lançamento deve contribuir já no primeiro ano para a expectativa de crescimento da companhia
de 25%, sendo 15% relativo às vendas no território nacional e 25% no volume de exportações.
Em 2018 a companhia encerra o ciclo anunciado em 2015 do investimento de R$50 milhões no
país e comemora a inclusão do mercado mexicano na rede de atendimento da unidade
brasileira. “A partir de março deste ano a JCB do Brasil iniciará sua gestão sob todo o território
latino-americano que, apenas em 2017 (exceto México), cresceu 19% em relação ao volume
total de vendas. Nossa expectativa é, ao final deste ano, incluir 200 máquinas a mais no
mercado”, comenta José Luis Gonçalves, presidente da JCB Latam. “O investimento em
ferramentas que impulsionam o desenvolvimento dos setores de infraestrutura e agricultura é
fundamental para o crescimento ecônomico brasileiro. O lançamento de JCB Finance, aliado ao
bom desempenho que tivemos em 2017, reforça o nosso compromisso com o país e com nossos
clientes”, completa. Hoje, 50% do volume de produção do Brasil é direcionado para exportação
aos países latino-americanos.
Além de possuir a menor taxa do mercado, de até 0,59% ao mês*, o JCB Finance garante
agilidade no processo de pré-aprovação do crédito e atendimento personalizado no próprio
Distribuidor da marca. Alisson Brandes, diretor de vendas e marketing da JCB do Brasil, comenta
que “este lançamento proporcionará resultados significativos para a JCB nos índices de
performance de vendas e market share. Já no primeiro ano de operação esperamos 25% no total
de vendas da marca, 10% de crescimento em volume e em participação de mercado”.
Sucesso no mercado europeu, JCB Finance já se mostra uma solução de destaque na operação
de mercados como o polonês. Nesta região, por exemplo, o fechamento de 2017, primeiro ano
de operação do serviço, registrou 36% em penetração em vendas e 45% de aumento na receita
da marca. No Brasil, JCB Finance é realizado em parceria com a Deutsche Leasing.
Com mais de 350 máquinas em seu portfólio global, a marca também celebra resultados
positivos. Em relação à 2016, a JCB do Brasil apresentou índices de crescimento em participação
de mercado em cinco modelos: retroescavadeiras (+ 4%), escavadeiras (+56%), pás
carregadeiras (+45%), mini carregadeiras (+349%) e mini escavadeiras (+160% ). Destaque para
os lançamentos das retroescavadeira 3CX em 2016 e, em 2017, da linha de escavadeiras
hidráulicas (modelos JS210, JS220LC e JS235LC). “O ano de 2017 foi um grande desafio para
todos do setor. Ficamos muito felizes em anunciar índices de crescimento tão satisfatórios como
estes. Temos o compromisso de trazer ao país pelo menos um lançamento ao ano até 2020 e

seguimos focados na oferta de um amplo portfólio, soluções e máquinas com tecnologia de
ponta, robustez, alto índice em disponibilidade de peças e excelência no atendimento pré e pósvendas ”, reforça Gonçalves.
Acesse https://www.youtube.com/user/JCBdoBrasilVideos e confira o vídeo de lançamento de
JCB Finance.
*Campanha válida até 31/07/2018. Crédito sujeito à aprovação pelo JCB Finance. Condições comerciais exclusivas para pessoa
jurídica. É obrigatória a contratação de seguro para o equipamento financiado, para mais informações, consulte nosso site
www.jcbbrasil.com.br

Sobre a JCB
Líder mundial em vendas de máquinas retroescavadeiras e Loadall, a JCB é a terceira maior fabricante
global de equipamentos para construção civil. Empresa de origem britânica com mais de 70 anos de
atuação, dos quais há 20 no país, possui 22 fábricas em quatro continentes que produzem mais de 350
modelos de máquinas. A fábrica no Brasil fica no município de Sorocaba (SP), a qual atende a toda a
América Latina, e onde são produzidas retroescavadeira modelo 3CX, escavadeiras hidráulicas de esteira
JS210, JS220LC e JS235LC, pá carregadeira 422ZX e Loadalls 535-125 e 540-170.
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