
Solução de financiamento com pagamentos 
diferidos de seis meses da Cisco Capital

Neste ambiente de negócios de desafios constantes, gerir o cash 
flow é crucial para a maioria das organizações. Entretanto, há 
necessidade de permanecer competitivo, mantendo a tecnologia 
actual. E se lhe fosse proporcionado um caminho para obter 
a tecnologia de que a sua empresa necessita para manter-se 
competitiva, protegendo ao mesmo tempo o dinheiro? Como 
poderá tirar partido dos orçamentos futuros, se está actualmente 
com dificuldades orçamentais?

A Cisco Capital™ tem a solução: o nosso programa flexível
de Pagamentos Diferidos faz com que não tenha de
esperar pela próxima ronda de financiamentos. Diferindo
simplesmente o seu pagamento financeiro inicial por um
período de até seis meses poderá ajudar a eliminar hoje
mesmo as restrições nos seus gastos. Isto quer dizer que
tem a liberdade para tomar as decisões acertadas e apoiar
o negócio, enfrentando os seus desafios tecnológicos de
acordo com os seus próprios termos e prazos, em vez dos
ditados pelo orçamento.
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Tire partido das vantagens de financiamento 
únicas que a Cisco Capital tem para oferecer

A Cisco Capital pode ajudá-lo a identificar uma estratégia de 
aquisição mais competitiva e flexível para as suas soluções Cisco 
através de:

•  Preservação do cash flow e das linhas de crédito, 
proporcionando acesso a uma fonte de financiamento alternativa 

•  Estruturas e termos de financiamento flexíveis, que permitem 
acesso a orçamentos futuros, com a opção de converter capital 
em despesas operacionais 

•  Taxas de financiamento e residuais cativas, que ajudam a 
reduzir o seu custo total de propriedade

•  Alinhamento de custos de projecto para benefícios de 
tecnologia que proporcionam um aumento do ROI

•  Financiamento total da solução de negócios (equipamento 
Cisco, software, serviços, serviços de parceiros e equipamento 
complementar de terceiros)

•  Financiamento personalizado para produzir os melhores 
cenários económicos e de vida útil para as suas circunstâncias 
únicas de negócio.

A Cisco Capital pode fazer a diferença

A Cisco Capital, uma subsidiária detida integralmente pela 
Cisco®, continua a contribuir para disponibilizar os empréstimos e 
torná-los financeiramente viáveis para a maioria dos clientes 
da Cisco.

Como fonte de financiamento cativa, não estamos a passar 
pelos mesmos problemas de capacidade financeira que afectam 
actualmente alguns bancos, instituições financeiras e empresas 
de locação financeira independentes. Temos a possibilidade 
de tirar partido dos fortes recursos financeiros da respectiva 
empresa-mãe, a Cisco, para proporcionar aos nossos clientes 
uma fonte alternativa de capital. Como parceira comercial de 
confiança, a Cisco Capital pode ajudá-lo a obter a solução Cisco 
adequada, com a estratégia de aquisição mais competitiva e 
flexível para o seu negócio.
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Financing Business Innovation

Para mais informações

Contacte o seu representante da Cisco Capital 
ou parceiro Cisco para descobrir como o 
financiamento da Cisco Capital pode fazer a 
diferença para a sua empresa, hoje mesmo.

www.cisco.com/go/partnerlocator
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