
As soluções financeiras ideais 
para impulsionar seus negócios. 



Soluções
financeiras

A SYNNEX Westcon-Comstor Americas é um distribuidor global de tecnologia e alto 
valor agregado. Com presença em mais de 30 países, oferecemos soluções financeiras 
flexíveis que viabilizam os projetos dos nossos parceiros de negócios sem comprom-
eter seu fluxo de caixa. Garantimos apoio especializado na construção de contratos 
que podem englobar:

• Hardware, Software e Serviços
• Serviços de instalação e manutenção
• Faturamento de projetos integrados com mais de um fornecedor

Simulador
de financiamento

Por meio do nosso simulador você consegue encontrar a solução financeira mais 
atrativa para seu cliente.

Para usá-lo, basta inserir o valor final de venda e escolher entre
as opções de parcelamento

USAR SIMULADOR
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http://email.synnex-la.com/2020/snxwestcon/2074-bdrdg/Simulador-SYNNEX_Westcon_Comstor-DEZEMBRO.xlsx


Para cada cenário,
uma solução de financiamento.

A SYNNEX Westcon-Comstor Americas entrega aos parceiros alternativas
de financiamento personalizadas, com:

• 100% de financiamento de hardware, software e serviços em até 60 meses
• Parcelamento de todas nossas linhas de produtos, independente do parceiro financeiro
• Fluxo de pagamento específico para atender às necessidades do negócio
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LEASING
• Contrato cabe HW-SW-SV
• Prazo de 24, 36, 48 e 60 meses
• Serviço de instalação do parceiro limitado até 30% do valor total
• Contrato pode ter até 30% de SW e SV
• Aceita mais de um fornecedor no mesmo contrato

*Em caso de leasing, o faturamento será feito para o banco. Por esse motivo, a cotação de preços terá que considerar o cenário 
fiscal do mesmo (SP/isento).

Leasing FPO Financeiro (Full Pay Out)

• Prazo: 24, 36, 48 e 60 meses
• Ao final do contrato, o bem torna-se de propriedade do cliente mediante pagamento
simbólico de R$1,00

Leasing FMV Operacional (Fair Market Value)

• Prazo: 24, 36 e 48 meses
• Descarte dos equipamentos é de responsabilidade do banco arrendador
• Parcelas dedutíveis no imposto de renda (empresa de lucro real pode recuperar até 50% do 
investimento)

Ao final do contrato é possível:
• Prorrogar contrato de leasing
• Devolver o equipamento ao banco
• Comprar o equipamento pelo valor de mercado (equipamento depreciado)

Parcelamento + Vezes
• Parcelamento: de 2 a 36 meses
• Elegível para Hardware, Software e Serviços
• Aprovação de crédito sem documentação (não é necessário envio de documentação física)
Restrições:
• Consulte os valores mínimo e máximo
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Bancos
parceiros
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Para saber mais sobre nossas soluções financeiras, fale com:

Everton Correa 

Financial Solutions Coordinator 

SYNNEX Westcon-Comstor Americas 

Av Alfredo Egidio de Souza Aranha, 100,  Bloco B, 10º andar, São Paulo, SP, 04726-170 

Business: +55 11 5186-9590

Email: evertonc@synnex.com
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