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Economize custos e crie um orcamento forte 
para os gastos com equipamentos de 2021 

Em todo o mundo, as economias dos paises foram severamente afetadas pela 
chegada da pandemia Covid-19 e ainda estamos vendo e sentindo as 
consequencias. Em func;ao das incertezas trazidas, muitas empresas tern 
vivenciado grandes perdas economicas e adotado novas estrategias para 
contornar a situac;ao, como reduc;ao de custos. 

Leia a Hist6ria completa 
em nosso Blog [2] 
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• 0 equipamento desativado em suas
instalac;6es gera custos de
manutencao

,

• Venda de equipamento ocioso
reduzira os custos de manutenc;ao

• Oportunidade de ganho de capital na
venda de seus equipamentos usados

• Compra usada pode ser ate 75%
menor do que comprar maquina nova

• 0 mercado de equipamentos usados 
pode f ornecer prazos de entrega 
mais curtos

• 0 estoque normalmente vem de
f abricantes globais bem conhecidos

Venda Agora! Compre Agora! 

Artigos em destaque 

Fornecimento de equipamentos de baixo custo 

Par que EquipNet? 

Os programas de suprimentos de baixo 
custo sao construidos sabre uma 
premissa simples: onde possivel, a 
empresa deve adquirir o equipamento 
da fonte de suprimento de menor 
custo. Mas quais sao essas fontes? 

Em termos gerais, as empresas de 
primeira linha buscam quatro fontes 
de suprimento para seus ativos de 
capital: 

1. Dentro da empresa
2. Mercado de equipamentos usados
3. Fornecedores estrangeiros
4. OEMs tradicionais

Leia Mais [2] 

0 seu programa de gerenciamento de ativos 
atual esta ajudando voce a economizar custos? 
Caso contrario, a EquipNet pode! 

Esteja voce vendendo uma item individual ou 
fechando uma f abrica inteira, a EquipNet esta 
aqui para ajudar com soluc;6es de recuperac;ao 
de investimento que atendam as suas 
necessidades, enquanto fornece resultados 
sustentaveis. 

Ao criar uma economia circular, a EquipNet 
trabalhou com muitos clientes para criar um 
programa global para gerenciar os 
equipamento usados em todas as suas 
instalac6es em todo o mundo. 
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Para mais noticias do setor, midi a e detalhes do programa, 
visite nosso Pagina de recuP-era�ao de investimento 

EquipNet of erece um a grande variedade de servic;os: 

Precificac;ao 

Recuperac;ao de valor 
de equipamento de 

informatica 

Own It Now 

Gestao de Projetos 

Sistema de 
gerenciamento de 

realocac;ao de ativos: 
ARMS 

Servicos de 
, 

consignac;ao global 

Vendas de ativos 

Gestao de Fechamento 
de Fabricas 

eooooe 

Leil6es 

Gestao de 
equipamentos de 

laborat6rio 

Compra de ativos 
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