


ACREDITA
> O que é MKS Acredita?

A MKS Acredita é uma Startup de crédito que como diz o nome, acredita no crédito como 
ferramenta de melhoria de vida. A MKS Acredita é especializada em:

 • Reduzir ao máximo os juros e custos do financiamento para cada perfil de cliente;

 • Reduzir o tempo de espera para a liberação de crédito;

 • Eliminar o processo burocrático para contratação de financiamentos;

 • Atuar no mercado de equipamentos para movimentação de carga em geral.

Fundada em 2017, rapidamente se tornou uma ferramenta que aproxima o usuário dos 
equipamentos com os fabricantes e distribuidores de equipamentos para movimentação 
de carga em geral.

Dispomos de um Network (Rede de Contatos), além de um Funding próprio e de terceiros 
que aumentam as chances de aprovação das operações de crédito.

Não somos um banco ou uma financeira. Trabalhamos e negociamos junto a eles e com 
outras instituições de crédito para criar as melhores modalidades de crédito com foco ex-
clusivo no usuário e comprador dos equipamentos para movimentação de carga.

> Por que nascemos e existimos?

 • É notório que os brasileiros pagam as maiores taxas de juros do mundo.

 • Tem que suportar um dos processos mais burocráticos e lentos para a contratação 
de um crédito.

 • Pagam mais caro em comparação com a maioria dos países, pelos mesmos pro-
dutos e serviços.

 • Procuram empréstimos e os recebem da mesma forma que faziam seus antepas-
sados em 1838, quando se iniciou o primeiro Banco no Brasil para empréstimos (Monarquia).

 • Buscar empréstimos acabou por se tornar depreciativo e os que procuram se sen-
tem desvalorizados, sem nunca ter suas particularidades, desejos e ambições levados em 
conta.



Nascemos com o DNA do questionamento, ruptura de paradigmas, desburocratização 
do “stablishment” e existimos para focar na personalização do crédito para o  segmento 
de movimentação de carga. Tudo isso para aumentar a acessibilidade de produtos e 
serviços reduzindo seus preços.

> Como fazer isso através do financiamento de equipamentos para movimentação de 
carga em geral?

Qualquer especialista na área de logística é taxativo em afirmar que o desperdício e inefi-
ciência na cadeia logística do Brasil é imensa e compromete:

 • A segurança e saúde do trabalhador;

 • O ganho de escala das empresas;

 • O desenvolvimento do emprego;

 • A renda do trabalhador;

 • A competitividade das empresas;

 • Dentre inúmeros outros pontos negativos.

> E aonde isso nos impacta?

Um dos custos que mais impacta para precificação de um produto é o custo logístico 
(Transporte e Movimentação).

Trazemos para nossa casa todos os dias produtos repletos de ineficiência que se traduzem 
em desperdício e preços altos.

Um dos motivos mais importantes para esse desperdício, é a falta ou a total obsolecência 
de equipamentos para movimentação de cargas eficiêntes.

> Resumindo:

Oferecendo crédito e facilidade para a compra de equipamentos para movimentação 
de carga em geral, alteraremos o sentido de giro da engrenagem econômica que nos 
move, criaremos uma ruptura com esse modelo atual ineficaz para no fim, garantir produ-
tos e serviços mais acessíveis e com os menores preços.

Perguntas e respostas rápidas:

Existe algum valor limite para o financiamento?
Não, como qualquer análise de crédito tudo irá depender do seu histórico e informações 
cadastrais.

Posso solicitar um crédito maior do que o equipamento que estou adquirindo?
Sim, o limite de crédito a ser tomado é do cliente.



Posso solicitar um crédito para outras finalidades que não seja aquisição de equipamentos 
para movimentação de carga?
Sim, se os equipamentos de movimentação também fizerem parte.

Acreditamos que os que investem em equipamentos para movimentação de carga ofere-
cem um risco menor.

Nossa empresa também é fabricante de equipamentos para movimentação de carga. 
Como faço para ter essa linha de financiamento como diferencial?

Essa linha foi desenvolvida pela MKS Marksell para financiar os clientes e usuários do 
portfolio de produtos comercializados pela MKS Marksell. Converse com a Diretoria de 
Novos Negócios da MKS Marksell e veja a possibilidade de trazer para o seu negócio esse 
diferencial.

Qual o prazo máximo do financiamento?
O prazo máximo é de 48 parcelas.

Qual o prazo para se ter uma resposta sobre o crédito?
Após o envio das informações, em até 5 dias úteis. (Tivemos casos em 2 dias úteis).

Como funciona o pagamento e recebimento de diferença em um eventual crédito?
A fabricante de equipamentos de movimentação de carga, recebe diretamente da 
instituição financeira e caso ainda tenha saldo, o mesmo é depositado na conta corrente 
do cliente.

É correto afirmar que financiamento em um prazo menor, os juros também serão menores?
Não, ao contrário do que possa parecer, ao reduzir a quantidade de parcelas aumentará 
o valor das parcelas, aumentando assim o risco de inadimplência. 

Vale reforçar que a LEI 10931/14 garante no caso de liquidação antecipada, o abatimen-
to proporcional de juros e demais acréscimos contidos no financiamento, dessa forma, o 
melhor seria fazer no maior prazo e se necessário liquidar antecipadamente o financia-
mento.

Este serviço já está disponível. Para maiores detalhes converse com os gestores na MKS 
Marksell +55 11 4772-1100.

Agradecemos a sua atenção.


