
1.  CONSERVAÇÃO DE CAIXA
Com o financiamento da Cisco Capital®, seu caixa 
não fica comprometido com custos de equipamento. 
O financiamento libera o dinheiro em caixa para 
investimentos mais estratégicos ou para a inovação 
necessária para o crescimento de seus negócios. 
 
2. PRESERVAÇÃO DE CRÉDITO
Use nosso financiamento para não comprometer suas 
linhas de crédito, deixando mais capital disponível 
para quando surgir alguma necessidade.   
 
3. FINANCIAMENTO PARA A SOLUÇÃO COMPLETA
Com a Cisco Capital você pode financiar até 100% 
do custo do seu equipamento, além dos custos de 
operação, como manutenção, software e serviços.  
Sujeito a algumas limitações, você pode também 
financiar os componentes de equipamento da sua 
solução completa que não são da Cisco.

4. PAGAMENTOS FIXOS
Um pagamento fixo mensal ou trimestral ajuda a 
prever e gerenciar o orçamento a longo prazo.
 
5. GERENCIAMENTO DE FLUXO DE CAIXA
Pague pelo equipamento à medida que a receita 
e os benefícios de produtividade derivados do 
equipamento são obtidos; e não antes. Isso permite 
igualar os fluxos de entrada e de saída.
 

6. FLEXIBILIDADE
Estruture os pagamentos para que sejam adequados 
ao seu orçamento. A Cisco Capital oferece uma 
variedade de estruturas tradicionais e personalizadas 
para atender às suas necessidades.

7. EVITE A OBSOLECÊNCIA DA TECNOLOGIA
O financiamento oferece flexibilidade para atualização 
a uma nova tecnologia para atender às suas atuais e 
futuras necessidades de negócios.

8. FINANCIAMENTO NÃO INCLUSO NO BALANÇO
O financiamento “não incluso no balanço” pode 
permitir que sua empresa:
• Mantenha os acordos bancários e de empréstimos
• Não ultrapasse as restrições de orçamentos  

de capital
• Melhore algumas taxas financeiras

9. OPÇÕES DE COMPRA E RENOVAÇÃO
O financiamento lhe fornece opções para o final do 
arrendamento e flexibilidade contínua para devolver, 
comprar ou atualizar seu equipamento conforme às 
necessidades do seu negócio.
 
10. PAGAMENTOS DIFERIDOS E OUTROS BENEFÍCIOS
Opções de diferimento de pagamentos e outras 
ofertas e programas financeiros estão disponíveis 
para garantir que adquirir a tecnologia que você 
precisa seja o mais simples o possível.

Sobre a Cisco Capital
A Cisco Capital é uma subsidiária que pertence integralmente à Cisco Systems, especializada em fornecer 
financiamentos inovadores para as soluções da Cisco em todo o mundo. Mais do que apenas uma empresa 
financeira, a Cisco Capital está posicionada de maneira única para fornecer os mais flexíveis e competitivos 
financiamentos para a aquisição de tecnologias da Cisco. A Cisco Capital fornece soluções de financiamento 
desenvolvidas para. dar apoio às metas comerciais e necessidades tecnológicas de nossos clientes, tanto hoje 
quanto no futuro.

CISCO CAPITAL
Visão geral

Dez bons motivos para 
considerar um financiamento

O financiamento fornece benefícios significativos para empresas de 
todos os portes. Aqui estão dez bons motivos para você considerar 
uma solução de financiamento flexível da Cisco Capital: 
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Para obter informações completas sobre os benefícios do financiamento com a Cisco Capital, ou para saber 
como aproveitar as ofertas e promoções especiais, acesse www.cisco.com/go/ciscocapital  
Ou localize um parceiro próximo a você, acesse: http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do
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