
ALLUGGA APRESENTA

Locação de TI
uma decisão inteligente

Benefícios desta modalidade na tecnologia da informação
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O que eu quero lhe
mostrar
PRINCIPAIS ASSUNTOS

Utillize TI, não compre TI

As vantagens fiscais na Locação de Equipamentos TI 

As vantagens financeiras na Locação de Equipamentos de TI

As vantagens operacionais na Locação de Equipamentos de TI  
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Antes de começar
QUEM SOMOS NÓS?

Nós somos a Allugga. Uma empresa especializada na área de

locação dos mais diversos equipamentos tecnológicos, que vai

desde um único notebook á milhares deles. Passando por

impressoras, servidores, desktop, projetores e televisores.

Ainda locamos equipamentos hospitalares, de segurança, como

câmeras de CFTV, catracas de acesso , aparelhos de telefonia

móvel, fixa, PABX na nuvem, empilhadeiras, móveis de escritório e

tantos outros bens móveis.

Atuamos no mercado de locação a mais de 20 anos, atendendo

uma considerável carteira de clientes e com aproximadamente 15

mil equipamentos dos locados em todo o Brasil. 



AUMENTO QUE TIVEMOS DAS
EMPRESAS USANDO O NOSSO
MODELO DE NEGÓCIO NA
PANDEMIA

300%
IISSO FOI O AUMENTO QUE TIVEMOS DE NOVOS

CLIENTES QUE OPTARAM PELA LOCAÇÃO DE

SEUS EQUIPAMENTOS NESTE ANO DE 2020 E

2021 EM PLENA PANDEMIA. O MAIS

INTERESSANTE É QUE MAIS DE 40% DELAS

QUEREM CONTINUAR COM ESTE MODELO PÓS

PANDEMIA.



Utilize TI,
não compre 
ALUGUE SEUS
EQUIPAMENTOS DE TI, NÃO
COMPRE

No fundo, o que conta é que os sistemas de TI são capazes de

fazer, e como estes permitem às empresas que utilizam retirarem

a melhor performance possível destes para seus clientes. A

pergunta que os gestores das empresas têm que responder é:

Qual a forma melhor, mais fácil e mais eficaz em termos de custos

para dotar a minha empresa que permita alcançar o sucesso?

Poucas indústrias sofreram tamanhas mudanças em décadas

recentes como as de TI, e o ritmo da mudança não dá indícios de

querer abrandar. 

Ficar para trás na evolução tecnológica e continuar a confiar em

tecnologias obsoletas e descontinuadas pode ser dispendioso e

ineficiente. O ritmo contínuo da mudança torna os equipamentos

de TI ideais para o renting ao invés de compra-los.  



POSSO NO FINAL DO CONTRATO COMPRAR OS

EQUIPAMENTOS?

Sim! O renting é uma opção de compra através de um valor justo de mercado no final

do contrato. No final do seu contrato de renting com a Eagle Prime chegamos em um

valor já depreciado do equipamento para que você fique com ele sem ter que pagar

mais locação, mesmo a gente sabendo que o melhor para a sua empresa seria

prolongar o renting com novos equipamentos e com uma mensalidade que pode ser

até 30% menor que a do primeiro contrato. 

AS MENSALIDADES SÃO COM OS VALORES FIXOS?

Sim! Do inicio ao término do contrato, sua empresa pagará o mesmo valor que foi

contratado. Não há qualquer outro valor a ser reajustado.
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Tem
perguntas?



Vantagens
Fiscais
100% DEDUTÍVEIS NO IR DA
SUA EMPRESA 

Uma das razões em optar para uma empresa de renting é a

experiência que elas têm em matérias fiscais/tributárias. 

Os pagamentos mensais da locação, são 100% dedutíveis como

despesa operacionais e, consequentemente essa despesa pode

ser abatidas no IR da empresa que estão enquadradas no regime

do Lucro Real. 

Mesmo quando não conseguem abater, tem um impacto menor no

financeiro da empresa, visto que seus pagamentos mensais são

distribuídos na duração do contrato. 

Um ponto importante a salientar é no Balanço da empresa. Com

menos dívida em seu balanço o renting pode ajudar sua empresa

obter empréstimos convencionais para outros fins. 



NÃO PODEMOS RESOLVER
PROBLEMAS USANDO O

MESMO TIPO DE
PENSAMENTO QUE USAMOS

QUANDO OS CRIAMOS.

PENSE NISSO

- ALBERT EINSTEIN



Vantagens
Financeiras
PERMITE MANTER A
LIQUIDEZ E MANTÉM SUAS
LINHAS DE CRÉDITO
INTACTAS 

Existe uma velha regra de ouro que diz para comprar recursos

apreciáveis e alugar recursos depreciáveis. Deste modo, empatar

capital em ativos de rápida depreciação, neste caso

equipamentos de TI pode sair muito caro para a sua empresa lá na

frente. Deve sim, pagar por este ativo ao mesmo tempo que se

ganha com ele. 

Ao optar pela locação de equipamentos o financeiro da sua

empresa mantem o capital circulante e as linhas de crédito

oferecidas pelos bancos intactas, deste modo, disponíveis para

outras necessidades que produzem lucro. 



Tem
perguntas?

OS EQUIPAMENTOS TEM SEGURO?

Sim! Na grande maioria de nossos contratos de renting e principalmente os de longo

prazo, que vai desde 12 á 76 meses, os equipamentos estão inclusos seguro para

eventuais necessidades. O nosso seguro é TOTAL, ou seja, cobre furto, roubo,

desastres, incêndios e quebra. Também a opção do seguro ser feito diretamente

pelo cliente que locar os equipamentos.

O SUPORTE TÉCNICO ESTÁ INCLUSO?

Sim! Todo o suporte técnico dos equipamentos locados estão inclusos no valor da

sua mensalidade. Havendo qualquer necessidade de manutenção no seu

equipamento a nossa empresa o fará. Dependendo do contrato, podemos deixar

equipamentos de backup enquanto o seu é avaliado e consertado. 
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Vantagens
Operacionais
A GESTÃO DO CICLO DE VIDA
DOS ATIVOS

Enquanto o hardware vai se tornando mais barato, os outros

custos de TI associados à utilização deste vai aumentando. Os

custos de aquisição de hardware apenas representam de 20 á

25% dos custos totais da utilização do equipamento. As

empresas quando compram equipamentos de TI, tipicamente,

focam a atenção apenas no custo da aquisição, perdendo de vista

o custo total do ciclo de vida dos equipamentos. Ora, faz mais

sentido considerar o ciclo de vida inteiro e tomar as decisões mais

assertivas. No renting, ou locação se assim preferir dizer,

podemos oferecer economias de custo consideráveis

operacionais  e tanto outros benefícios ao longo do contrato,

como exemplo os serviços de manutenção e assistência técnica.
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O QUE MAIS É
INTERESSANTE SABER?

Nós tratamos de cuidar

do manuseamento dos

equipamentos

obsoletos

AMBIENTAL
Recolhemos com

segurança e destruímos

todas as informações

armazenadas nos

equipamentos 

SEGURANÇA
Melhora a posição da sua

empresa na competição com

seus concorrentes. Sua

empresa sempre com

equipamentos novos e

atualizados. 

COMPETIÇÃO



Obrigada!
ESTOU AQUI SEMPRE À DISPOSIÇÃO


