ALUGUEL DE BARRIS

O aluguel de barris chega como uma
nova alternativa mais barata para o
seu negócio

Seja você o produtor ou o revendedor
de cerveja, você pode utilizar desta
nova modalidade

Você gasta menos, leva mais e
na hora

Mais do seu dinheiro pode ser
investido no core do seu negócio

Acabou a preocupação e gastos
com armazenagem de barris vazios
nos momentos de baixa
produção/venda

Pode devolver ou renovar a
qualquer momento
Sem ativo imobilizado parado
empatando seu capital

Acabou a preocupação de compra
e venda de barris
Seu custo antes fixo, torna-se
variável

Gostei... Eu quero! Mas como faço pra contratar?

1° Você avalia as
condições com
melhores opções e
prazos pra você
20 litros 30 litros 50 litros

Mensal
trimestral
Semestral
Anual

2° Recebe o barris
imediatamente com
o pagamento da 1°
mensalidade

Gostei... Eu quero! Mas como faço pra contratar?

3° Utiliza os barris
normalmente e
efetua o
pagamento das
mensalidade

4° No fim do
contrato pode
renovar ou devolver

Entendi, mas em números..... porque eu deveria alugar
barris ao invés de comprar?
Se você é uma cervejaria...

1 Barril 30L:

Comprar

x

Alugar

Se você é um distribuidor/revendedor...
1 Barril 30L:

Comprar

x

Alugar

Mês 1

R$ (520,00)

R$ (91,00)

Mês 1

R$ (520,00)

R$ (91,00)

Mês 2

R$ (0,00)

R$ (91,00)

Mês 2

R$ (0,00)

R$ (91,00)

Mês 3

R$ (0,00)

R$ (91,00)

Mês 3

R$ (0,00)

R$ (91,00)

R$ (520,00)

R$ (273,00)

R$ (520,00)

R$ (273,00)

1% am

R$ 0,00

R$ 10,14

R$ 0,00

R$ 10,14

Custo Total

R$ (520,00)

R$ (262,86)

R$
3,00/ litro – 3 meses

R$ 270,00

R$ 270,00

Custo Total

R$ (250,00)

R$ 7,14

+ Aplic. Finan

Economizou

+ Aplic. Finan

R$ 257,14

49,5%
de economia

Desc. Chopp

Ganhou

R$ 257,14

102,9%
de ganho

Entendi, mas em números..... porque eu deveria alugar
barris ao invés de comprar?
Se você é uma cervejaria...

1 Barril 30L:

Comprar

x

Alugar

Se você é um distribuidor/revendedor...
1 Barril 30L:

Comprar

x

Alugar

Mês 1

R$ (520,00)

R$ (42,00)

Mês 1

R$ (520,00)

R$ (42,00)

.........

R$ (0,00)

R$ ............

..........

R$ (0,00)

R$ ............

Mês 6

R$ (0,00)

R$ (42,00)

Mês 6

R$ (0,00)

R$ (42,00)

R$ (520,00)

R$ (252,00)

R$ (520,00)

R$ (252,00)

1% am

R$ 0,00

R$ 22,38

R$ 0,00

R$ 22,38

Custo Total

R$ (520,00)

R$ (229,62)

R$
3,00/ litro – 6 meses

R$ 540,00

R$ 540,00

Custo Total

R$ 20,00

R$ 310,38

+ Aplic. Finan

Economizou

R$ 290,38

55,8%
de economia

+ Aplic. Finan
Desc. Chopp

Ganhou

R$ 290,38 1452%

de ganho

Entendi, mas em números..... porque eu deveria alugar
barris ao invés de comprar?
Se você é um bar ou pub...

1 Barril 30L:

Comprar

x

Alugar

Mês 1

R$ (520,00)

R$ (42,00)

..........

R$ (0,00)

R$ ............

Mês 6

R$ (0,00)

R$ (42,00)

R$ (520,00)

R$ (252,00)

R$ 0,00

R$ 22,38

R$
2,00/ litro – 6 meses

R$ 360,00

R$ 360,00

Custo Total

R$ (160,00)

R$ 130,38

+ Aplic. Finan
Desc. Chopp

Ganhou

R$ 290,38

181,5%
de ganho

Meus benefícios então são:
Bar ou pub...

Cervejaria...

Distribuidor/revendedor...

Custo antes f ixo, torna-se variável

Custo antes f ixo, torna-se variável

Custo antes f ixo, torna-se variável

Sem preocupação e gastos com
armazenagem de barris vazios

Sem preocupação e gastos com
armazenagem de barris vazios

Sem preocupação e gastos com
armazenagem de barris vazios

Seu dinheiro investido no core do seu Seu dinheiro investido no core do seu Seu dinheiro investido no core do seu
negócio
negócio
negócio
Acabou a preocupação de compra e
venda de barris

Acabou a preocupação de compra e
venda de barris

Acabou a preocupação de compra e
venda de barris

Pode devolver ou renovar a qualquer Pode devolver ou renovar a qualquer
momento
momento

Pode devolver ou renovar a qualquer
momento

Pode ter lucro na operação com barril Grande economia de custos na sua
e pode ter lançamentos de cervejas
operação
especiais no seu estabelecimento...

Você pode até chegar a ter lucro na
operação com o barril

Obrigado

