5paramotivos
poderosos
sua empresa

fazer locação de
computadores

Não importa se as atividades de uma
empresa estão começando ou se o
negócio está há algum tempo no mercado.
Todos buscam formas de reduzir custos
e otimizar o trabalho dos colaboradores.
Afinal, esse é o caminho para avançar.
Quando se pensa em equipamentos de
informática, no entanto, parece difícil de
economizar. As empresas tendem a ver
a compra de equipamentos como um
gasto necessário. Como se qualquer corte
implicasse em perda de qualidade.
Isso é verdade, em partes. Se uma empresa
opta por comprar computadores, reduzir
significativamente os gastos só é possível
diminuindo a qualidade dos equipamentos.
E é inevitável que isso acarrete em perda
de produtividade.

Contudo existe uma alternativa
viável para cortar gastos sem
reduzir a qualidade: aluguel de
computadores.
A locação de computadores é uma solução
prática e vantajosa para empresas que
pretendem economizar, mas que não abrem
mão de trabalhar com bons equipamentos
e devidamente atualizados.
O aluguel de equipamentos permite que
a empresa elimine a preocupação com
manutenção e atualização das máquinas.
Ao mesmo tempo, trata-se de uma solução
f inanceiramente mais vantajosa, que
descarta a necessidade de financiamentos
e libera capital para investir em outras áreas,
sem sufoco.

Comprar
ou alugar?

Ao pensar nos equipamentos para seus
colaboradores trabalharem, talvez a
locação de computadores não tenha sido
a primeira opção que veio à sua mente.
É claro que estamos acostumados com a
ideia de que comprar é o melhor negócio.
Afinal, existe a mentalidade de que é melhor
investir o dinheiro em ter a máquina do que
simplesmente para usá-la e devolvê-la.
Antes de decidir entre comprar ou alugar
computadores, é preciso analisar o que é
melhor para sua empresa. Entre os fatores
que devem ser considerados na hora da
compra estão:
`` O custo para equipar toda a empresa;
`` Configurações dos equipamentos;
`` Tempo de depreciação das máquinas;
`` Custo da manutenção dos computadores
(peças, softwares, etc);
`` Pagamento de pessoal responsável por
cuidar do setor de TI.

Depois de fazer essa conta, é preciso
entender que, diferentemente de um
imóvel, que é um bem que também sofre
desgaste, porém ao longo de muitos
anos, comprar computadores não é um
investimento. Pelo contrário, trata-se de um
gasto alto que pode se fazer desnecessário.

O motivo é que, pouco tempo após a
compra, o computador já não está mais
valendo o preço pelo qual foi comprado.
A desvalorização é tão rápida que, em um
ano, o equipamento já perdeu mais de 50%
do seu valor. Fora o fato que nesse mesmo
período, máquinas mais modernas surgem
no mercado.

Além das melhorias e atualizações
constantes dos softwares que normalmente
exigem mais do computador. Então, você
precisa de equipamentos novos, e, vender
os antigos já não cobre os custos para se
comprar um novo computador.

Além disso, não basta simplesmente
comprar. Computadores precisam de
uma manutenção constante, o que
pode subir os custos da empresa pois
nesse caso precisaria de um profissional
dedicado a isso.

Por que investir
em locação de
computadores?

“Bens apreciáveis compramos e bens
depreciáveis locamos”, tudo o que gera
valor ao longo do tempo, vale a pena
investir nosso capital, será que vale a pena
descapitalizar sua empresa para investir
em equipamentos que daqui a 3 ou 4 anos
perderá a performance e não acompanhará
a tecnologia/ software. Ao optar pela locação,
sua empresa livra-se da preocupação de
desgaste, suporte, a obsolescência dos
equipamentos e custos desnecessários.

Sua empresa ainda economiza tempo,
praticidade para implantação,
suporte para manutenção e até
mesmo benefícios fiscais.
Para lhe ajudar a tomar a melhor decisão
para sua empresa, elencamos neste e-book 5
motivos poderosos para alugar equipamentos
de informática. Confira a seguir:
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É fácil contratar
Contratar o ser viço de locação de
computadores é muito mais fácil do que se
possa imaginar. Não tem burocracia e tudo
pode ser resolvido em um único dia.
Sua empresa não perde horas escolhendo
o melhor equipamento, já que profissionais
especializados orientarão sobre qual
a melhor máquina poderá atender às
necessidades de seus colaboradores.
Além disso, a flexibilidade de planos dá à
empresa liberdade para decidir sobre o
tempo do contrato que variam de Mensal,
12, 24 até 36 meses.
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Disponibilidade
imediata
Computadores comprados podem demorar
dias (e até semanas!) para chegar, devido
à burocracia fiscal envolvida na compra
e o tempo de entrega do fornecedor. Isso
emperra o serviço de seus colaboradores e
atrasa o início dos trabalhos.
Em alguns casos, as máquinas ficam
paradas após recebidas, sem ninguém para
instalar. O gestor ainda tem que perder
tempo para encontrar alguém que possa
fazer a instalação dos equipamentos, ou
seja, um funcionário contratado apenas
para esse serviço.
Por outro lado, computadores alugados
são entregues e instalados em um período
muito rápido. Ou seja, ao assinar o contrato,
a empresa tem todos os equipamentos
funcionando, prontos para usar, em um
período curto.
Isso agiliza o início do trabalho nas novas
máquinas, já que a única preocupação do
gestor e seus colaboradores será apenas
a de ligar os equipamentos e começar a
trabalhar.
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Fim dos computadores primitivos
Sabe quando o computador começa a
travar ou já não executa os comandos tão
rapidamente? Esses são alguns sinais de que
está na hora da máquina ser substituída por
outra mais moderna.
Nesse caso, há duas opções. A primeira é
comprar computadores novos. Os antigos,
então, são vendidos a preços muito abaixo
do valor pago ou ficam encostados na
empresa, apenas ocupando espaço.
A outra opção é continuar trabalhando por
mais algum tempo com os equipamentos
obsoletos. Mas isso diminui a produtividade/
performance dos colaboradores que além
de deixá-los desmotivados, ainda entregam
tarefas com má qualidade, podendo gerar
um problema com o cliente/consumidor.

Já no caso da locação, as máquinas antigas
são substituídas por novas no momento
em que o contrato é renovado. Então, se
a empresa fecha um contrato de 3 anos,
tem a garantia de que, após 36 meses, terá
equipamentos novinhos em folha para seus
funcionários.
Para empresas que gostam mais de usar
computadores da marca Apple, como
exemplo das agências de publicidade, o
aluguel é, também, a opção mais inteligente.
Devido ao alto custo de equipamentos
como o iMac, é muito mais vantajoso alugar
e ter a garantia de atualização constante do
que ter de comprar novos computadores a
cada 24, 36 ou 48 meses, o que pesaria, e
muito, no caixa da empresa.
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Facilidade de
gerenciamento
Não basta comprar computadores e achar
que seus problemas terminaram. Ao optar
pela aquisição dos equipamentos, é preciso
também designar uma pessoa – ou uma
equipe – para cuidar das máquinas.
Isso é importante porque, frequentemente,
há problemas a serem resolvidos. Uma falha
em algum software, um mal funcionamento
do hardware ou até uma pane geral (a
famosa “tela azul”) que pode inutilizar a
máquina.
Fazer tudo isso internamente implica em
altos gastos. Por outro lado, ao optar pela
locação de computadores, todo o suporte é
garantido pela empresa contratada. Se uma
máquina der algum problema, é trocada
por outra (podendo ser até no mesmo
dia). Isso elimina dores de cabeça como:
aquisição de peças, custos de manutenção,
e outros custos como o gerenciamento de
assistência técnica.
A solução também é mais rápida, o que
evita que um funcionário fique parado
porque seu computador está passando por
manutenção.
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Benefícios financeiros
Quanto custa para uma empresa a
a quisiçã o de comp ut a dore s ? E s s a
resposta, é claro, dependerá do porte da
companhia, da quantidade a ser comprada
e a qualidade de processamento necessário
dos equipamentos. Mas a verdade é que
os gastos não são limitados à compra das
máquinas.
Além de pagar pela mão de obra da
instalação e manutenção dos computadores,
há outros custos a serem contabilizados.
Entre eles estão os valores pagos em
transporte, compra de peças de reposição,
licenciamento de softwares e sistemas
operacionais, entre outros.
Já as empresas que optam pela locação têm
como custo fixo apenas a mensalidade do
contrato. Nada mais. A empresa contratada
pode garantir que a empresa não terá
surpresas como reajustes.
Dessa forma, a empresa evita financiamentos,
consegue diluir as despesas ao longo do
tempo e liberar capital para investir em seu
“core business”.

O aluguel de equipamentos também
se mostra vantajoso para empresas que
precisam de licenças de software. Pacotes
como Adobe Creative Cloud, Adobe
Document Cloud e Microsoft Office 365
podem ser adquiridos por valores melhores
se incluídos no contrato de locação.
Não bastasse as economias diretas
proporcionadas pela locação, também há
benefícios indiretos. Entre eles, o benefício
fiscal na declaração do Imposto de Renda
de Pessoa Jurídica da empresa conforme
exemplo abaixo de Empresa enquadrada
no Lucro Real:

Clientes enquadrados no Lucro Real, com utilização do equipamento
em sua atividade fim. Terão direito ao crédito de Pis (1,65%) e
Confins (7,60%) e dedução no IRPJ (15%) e CSLL (9%).
Enquanto a compra de equipamentos
deve ser declarada como investimento
(CAPEX), a locação é declarada como
despesa operacional (OPEX). Essa segunda
modalidade proporciona o abatimento
total do valor na base de cálculo do IR para
empresas que se enquadram no regime
tributário “Lucro Real”.

Vale a pena
a locação de
computadores?

Para as empresas que precisam de
soluções rápidas e atualização constante
para acompanhar a evolução tecnológica,
a locação de computadores, certamente,
é a melhor opção.
A HandHelp é especializada em aluguel de
equipamentos, como computadores Allin-One, notebooks, desktops e toda a linha
de produtos Apple, como Mac Pro, iMac e
Macbook Pro.
A empresa também é especialista em
licenciamento de software nos formatos
Microsoft Office 365 e Adobe Creative
Cloud. E oferece todo suporte necessário
para implantação dos computadores e
softwares necessários para que sua empresa,
reduza custos de forma inteligente e se
beneficiando em qualidade.
Para saber mais sobre locação de
computadores, entre em contato e peça
um orçamento sem compromisso!

handhelp.com.br
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