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Opções de pagamento de software
Taxas competitivas para leasing e financiamento na aquisição
de novas licenças de Software IBM®:1
–– Prazo de 12 meses com pagamentos mensais ou trimestrais
antecipados
–– Prazo de 9 meses pague em três parcelas trimestrais
iguais posteriores
–– Financiamento de dispositivos disponível para prazos
mais longos
Opções de pagamento para servidores e soluções de
armazenamento
As opções de financiamento oferecem prazos e condições
flexíveis e podem ser customizadas para atender às
necessidades do cliente:
–– Planos de pagamento com taxas competitivas com pouco
ou nenhum pagamento à vista
–– Leasing a valor resídual de mercado para melhorar o custo
total de propriedade e oferecer pagamento mensal reduzido.
Financiamento de solução SaaS
Aproveite os benefícios de preço dos contratos de SaaS
com faturamento anuais ou à vista da IBM, enquanto paga
ao longo do tempo:
–– Garanta o seu preço para eliminar aumentos inesperados
–– Economize dinheiro pagando mês a mês ou com um
planejamento de pagamento customizado
IBM Project Financing
Uma solução de financiamento conveniente para soluções de
serviços orientadas pela IBM pode incluir serviços, software e
hardware da IBM. Conteúdos de outras empresas que fazem
parte da solução total também podem ser elegíveis para
o financiamento.

1 Para se tornarem elegíveis para planos de pagamento com taxa
abaixo do mercado, as transações devem conter pelo menos 50% de
novo conteúdo de software OTC. O SaaS e o S&S pré-pagos não são
considerados novos conteúdos com relação ao limite de 50%.
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Toda empresa é desafiada com despesas variáveis.
A TI não precisa ser uma delas. Oferecemos:
–– Estratégias robustas de financiamento de TI e gerenciamento
de ativos para empresas de todos os tamanhos e mercados
–– Mais de 30 anos de experiência na customização de prazos
para atender às necessidades de financiamento de TI dos
clientes, incluindo hardware, software e serviços
–– Planos de pagamento customizados, contratos simples,
aprovações rápidas e estruturas de pagamento flexíveis
Benefícios do financiamento
Otimizar o fluxo
de caixa

Minimize os pagamentos à vista e alinhe
melhor os custos do projeto com os
benefícios previstos.

Maximize a
liquidez

Libere dinheiro e preserve as linhas de crédito
para as principais necessidades de negócios.

Gerencie melhor os riscos com custos
Reduzir a
imprevisibilidade previsíveis em um prazo fixo. Upgrades de
leasing no meio do contrato aumentam
financeira
a capacidade com pouca mudança nos
pagamentos mensais.
Reduza o risco
de obsolescência
tecnológica

Mantenha sua infraestrutura de TI atualizada,
realizando leasing para a tecnologia mais
recente de maneira acessível e econômica.

Para mais informações
Entre em contato com seu representante IBM Global
Financing ou visite ibm.com/br/pt/financing.
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