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“É hora de agir, dar novos passos, 
 prosseguir com determinação no 
 caminho que escolhemos”.

“As pessoas gostam de fazer negócios com pessoas. Com pessoas que as 
fazem se sentir bem, que as fazem seguir em frente, junto com seus negócios. 
Nossas equipes trabalham com seus pontos fortes para que nossos clientes 
possam se beneficiar diretamente destas qualidades e talentos. A isso 
 chamamos ‘empowerment’”.



Nossa meta é 
ser o melhor,  
e não o maior

O De Lage Landen é um exemplo de energia positiva. É nossa ambição ser o 

melhor parceiro em financiamentos, e nosso prazer é poder servir nossos 

clientes, compartilhando nosso profundo conhecimento de negócios e ajudando-

os a crescer. Nossos resultados provam que estamos no caminho certo. Em 2011, 

concentramo-nos com sucesso na otimização de nosso portfólio, de nossa 

estrutura de custos e de nossa gestão de riscos. Acreditamos que nossas 

conquistas – que são bastante notáveis na atual dinâmica do mercado – são 

frutos de relações de trabalho mais próximas, do compartilhamento de 

conhecimento entre os países, entre cada unidade de 

negócio e de nossa fidelidade ao nosso espírito 

empreendedor.

Mesmo quando os resultados são muito bons, é importante 

olhar para trás e refletir. Afinal de contas, ser ambicioso 

significa lutar constantemente por melhorias. Assim como 

eu busco ser melhor a cada dia, queremos que nossos 

funcionários – nossos membros – façam o mesmo. É por 

isso que aumentamos nosso foco em nos desenvolver de 

baixo para cima. Já fazemos isso por meio de muitas 

iniciativas globais.

Todas essas iniciativas – desde pesquisas sobre o 

envolvimento de cada membro até nossa participação na 

Regata Clipper Round the World – se resumem em um único 

ponto: evoluir as habilidades de nossas equipes e de nossas 

lideranças para servir nossos clientes em todo o mundo, 

melhor e com mais rapidez. Para isso, a autonomia e a execução local das tarefas 

são vitais. Usando os pontos fortes de nossas diferenças, desafiamo-nos a 

aumentar o valor que oferecemos a nossos clientes. Esse é o ponto fundamental 

de nossa Jornada Para Nos Tornarmos Um Só (Journey to Become One).

Parcerias de confiança são o centro de nosso negócio. Se pudermos compartilhar 

nosso conhecimento em financiamentos em todo o mundo e aliá-lo às culturas 

que nossos membros trazem consigo e a nosso entendimento dos mercados 

locais, essas parcerias verdadeiramente ganharão vida. O resultado será uma 

combinação vencedora, tanto para nós quanto para nossos parceiros. É assim 

que continuaremos a fazer a diferença e a manter nosso crescimento.

Ronald Slaats

“Nosso alcance é global, mas 
nosso foco é local. Temos o 
escopo geográfico, além da 
força e da estabilidade 
financeira, para ajudá-lo a 
alcançar suas ambições. Onde 
estiver você sempre poderá 
contar com os melhores 
produtos e serviços do setor”.

Somos parceiros em financiamentos , e é assim que fazemos a 

diferença. Estabelecer relações estreitas e duradouras está em 

nosso DNA. Precisamos saber para onde estão caminhando 

nossos clientes e por que, para que possamos ajudá-los a 

chegar lá e ir além. Não só porque oferecemos os melhores 

produtos e serviços financeiros, mas também porque sabemos 

como inspirar e exceder expectativas.

Mensagem 
do Presidente 
Global



O que fazemos 
de melhor

Somos uma empresa financeira, subsidiária integral do grupo Rabobank.  

O que fazemos? Somos parceiros financeiros de fabricantes, revendedores e 

distribuidores de equipamentos em todo o mundo. Nossa experiência abrange 

os setores de tecnologia para escritório, construção, transporte e indústria, 

saúde e tecnologia auto-sustentável, além de alimentação e agricultura.  

Nossos programas englobam toda a cadeia de distribuição de bens, bem como 

todo o seu ciclo de vida de leasing. No mercado europeu, nossas soluções 

diversificadas incluem o leasing de veículos da marca Athlon. No mercado 

doméstico holandês, oferecemos também serviços de financiamento ao 

consumidor e factoring.

O que nos torna especiais? Oferecemos a nossos clientes uma única fonte de 

soluções financeiras, leasing, administração e gestão de riscos de ativos.  

Além disso, aliamos nosso excelente conhecimento à nossa capacidade de 

adaptação. Somos flexíveis e capazes de responder à constante mudança das 

necessidades e exigências de nossos clientes. É assim que os servimos melhor. 

Os clientes são nossa prioridade, mas também priorizamos profundamente as 

comunidades em que atuamos. Lutamos por um impacto social e ambiental 

positivo com os produtos que oferecemos e a forma como trabalhamos.

Parceiro comprometido 
Acreditamos que bons negócios se desenvolvam com base em 

parcerias sólidas. Seja uma joint-venture global com um líder de 

mercado ou um programa local com uma pequena empresa, 

estamos sempre procurando a melhor forma de colaborar com 

nossos parceiros e clientes.

Esse compromisso com as parcerias guia nossas ações e nosso 

comportamento, tanto interna quanto externamente. Essa atitude 

é o alicerce da cultura de nossa empresa. Por meio de parcerias, 

aumentamos as margens e a lucratividade de nossos clientes, e 

nossos resultados também melhoram.

Nossa presença global

Um pouco sobre o De Lage Landen 
•	 Fundado	em	1969

•	 Subsidiária	integral	do	grupo	Rabobank	

•	 Rede	mundial	atuando	em	35	países

•	 Mais	de	5400	FTEs

•	 	Total	do	portfólio	gerido:	€	29,5	bilhões	/	

US$	38,1	milhões

•	 	Lucro	líquido	em	2011:	€	303	milhões	/	 

US$	422	milhões

“Nossos clientes devem 
se sentir como se 
estivessem negociando 
com uma organização 
em que todos trabalham 
como se fosse a própria 
empresa deles”.

DLL Countries   Países onde o DLL está presente



Resultados 2011 Visão 2011-2012

Expansão
Procurar por novas oportunidades de negócio faz parte de nossa natureza. Por isso, acompanhamos de perto 

as mudanças que ocorrem nos mercados em que atuamos. Consideremos, por exemplo, nossos negócios no 

leste europeu. Este mercado hoje se encontra maduro e, por isso, podemos investir em iniciativas em outros 

lugares, como nossos novos start-ups comerciais na Turquia, China e Índia. O De Lage Landen está crescendo 

rapidamente, o que é bom, desde que controlemos com cuidado nossa expansão comercial. De modo geral, 

prevemos ótimas possibilidades de expandir ainda mais nossos negócios.

Fazendo a diferença 
Expandir somente não é suficiente para melhorar nossos resultados. Acreditamos que nossos resultados realmente 

reflitam o esforço que fazemos em nome de nossos clientes. O que nos diferencia de outras instituições 

financeiras é nossa devoção a parcerias de confiança. É por isso que continuamos a investir em relações de 

longo prazo com nossos clientes e nossos membros. O mundo financeiro é um ramo formado por pessoas, por 

este motivo nossos funcionários nos tornam especiais e nós orgulhosamente os chamamos de membros.

Em 2012, queremos ter a certeza de que nossos clientes locais possam se beneficiar ainda mais de nossa 

experiência e conhecimento global. É por isso que é tão importante continuarmos nossa Jornada Para Nos 

Tornamos Um Só. Para isso, é preciso continuar possibilitando autonomia a nossos membros para que eles 

possam se conectar e estabelecer relações significativas uns com os outros e com nossos clientes. Não só no 

sentido figurado: iremos literalmente fortalecer também nossas conexões – ao padronizarmos a gestão de 

riscos, por exemplo, ou ao introduzirmos um moderno sistema global de TI. 

Adaptando-se às mudanças 
Nossas estratégias de curto e médio prazo são sólidas e nossas oportunidades de expansão são claras.  

No entanto, é muito importante que permaneçamos na liderança e continuemos a pensar no futuro.  

Existem questões consideráveis no horizonte que influenciarão nossos negócios e o mundo ao nosso redor, 

como as mudanças dos contratos de leasing e de regulamentações em todo o mundo, as rápidas mudanças 

de tecnologia e as mudanças climáticas. É por isso que continuaremos a investir em inovação, seja investindo 

em nossos negócios de tecnologia auto-sustentável, alinhando-nos aos nossos parceiros em novas tendências 

de manufatura ou oferecendo novos modelos de negócio baseados em serviços. A nossa meta é sermos ágeis 

e estarmos preparados para o futuro, para que possamos nos concentrar ainda mais em nossos clientes, pois 

isto é o mínimo que eles devem esperar.

Prontos para o futuro
Nossa visão para 2012 
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Portfólio e lucratividade
Em	bilhões	de	€
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Discriminação do lucro líquido
Moeda	real	em	milhões	de	€
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Custos	operacionais	762

Encargos	de	depreciação	156
Impostos	97

Receita líquida Lucro líquido

 Office Technology 

 Construção, Transporte e Indústria

  Saúde e Tecnologia Auto-sustentável

 Alimentação e Agricultura 

	 Financial	Solutions	

 Leasing de veículos

 Outros Em 2011, conseguimos aumentar significa-

tivamente nosso lucro líquido. Além do 

crescimento constante de nosso portfólio,  

a melhora da qualidade de ativos e risco de 

crédito contribuiu muito para esse aumento. 

Para o futuro, nosso principal foco será 

impulsionar ainda mais nosso portfólio, para  

que possamos aumentar nosso lucro líquido.



Destaques de 
nossa jornada

Sinergia com o One DLL
O ano de 2011 será aquele de que todos nos lembraremos como o ano em que começamos nossa 

Jornada Para Nos Tornarmos Um Só: o primeiro passo para fortalecer nossas conexões. Valorizamos 

parcerias	verdadeiras.	Não	só	com	nossos	clientes,	mas	também	com	nossos	mais	de	5400	membros. 

Para criar vínculos fortes com todos os nossos acionistas, iniciamos nossa missão One DLL. Nossa 

Jornada Para Nos Tornarmos Um Só tem como objetivo dar o melhor de nós mesmos, gerando 

conexões surpreendentes, com o intuito de servir nossos clientes da melhor forma possível.

Expandindo nossa rede
A exploração de novos mercados faz parte de nossa estratégia. Em 2011, apresentamos 

nossos planos para inaugurar nossos primeiros escritórios no Chile e na Turquia. Expandimos 

também nossas atividades na Índia, onde inauguramos um escritório em 2010.

Cooperação com o Rabobank
Internacionalmente, nossa cooperação com o Rabobank cresceu. Iniciamos várias joint-ventures 

e novas parcerias, por exemplo, na China e na Polônia.

Bluevolution, a evolução de nossa marca
O De Lage Landen está evoluindo e se tornando cada vez mais uma empresa verdadeiramente 

conectada. Estamos, portanto, unindo forças com acionistas internos e externos para criar uma 

única marca global, forte e unificada. Damos o nome de Bluevolution para essa jornada. Nossa 

meta é criar um todo que seja maior que a soma de cada parte do De Lage Landen, e obter 

assim um efeito positivo imediato em nossos negócios. 

Reconhecimento pela sustentabilidade
Podemos orgulhosamente dizer que ganhamos o prêmio Green Lessor of the Year pelo segundo 

ano consecutivo. Se depender de nós, o prêmio será nosso todos os anos. Essa premiação 

reconhece o De Lage Landen pelos avanços significativos obtidos no financiamento negócios 

auto-sustentáveis, reduzindo simultaneamente o impacto ambiental das operações cotidianas. 

Para nós, a premiação demonstra que a sustentabilidade tem um lugar merecido em nosso 

negócio principal, e é para isso que continuamente nos empenhamos.

Expansão em tecnologia auto-sustentável
Nossa unidade de negócio dedicada à tecnologia auto-sustentável expandiu ainda mais, em 

volume e em alcance. Essa unidade de negócio se concentra em energia solar e eólica, bem 

como em iluminação de alta eficiência e em empresas prestadoras de serviço de energia.

Abraçando o mundo com a Clipper Race
Somos patrocinadores da regata Clipper Round the World Yacht 

Race, que simboliza exatamente o que representamos e aquilo 

pelo que lutamos no De Lage Landen: trabalhar juntos como única 

equipe para alcançar nossos objetivos. A Clipper é a metáfora 

perfeita para nossa jornada para nos tornamos um só. Por isso, 

não é coincidência o fato de nosso iate na Clipper ter o nome  

de ‘De Lage Landen Embraces the World’ (‘De Lage Landen 

Abraça o Mundo’). Com nossa participação nessa competição, e 

por termos a bordo nossos próprios membros, descobrimos uma 

plataforma única e inspiradora para envolver todos os nossos 

membros e clientes e nos conectarmos em escala global.

A	proteção	da	área	do	triângulo	de	corais	pela	WWF	foi	escolhida	

como a campanha beneficente oficial do ‘De Lage Landen 

Embraces the World’.

“Esta regata não se trata somente de 
adrenalina, emoções e força física... 
trata-se de interagir e conviver  
com pessoas de várias culturas e 
experiências diferentes, para formar 
uma equipe unida em circunstâncias 
novas e desconhecidas”.

Muitas	coisas	aconteceram	em	2011.	Foi	um	
ano movimentado para o De Lage Landen,  
e isso é bom. O progresso é a única maneira 
de seguir em frente. Veja a seguir alguns 
exemplos de eventos e conquistas que 
 significaram muito para nós.

Leasing de veículos auto-sustentáveis
Nossa divisão de soluções de mobilidade novamente está à frente do desenvolvimento de produtos e serviços 

sustentáveis. Com nosso programa Charged, somos a primeira empresa a oferecer tudo em um único só local 

para o leasing de veículos elétricos. Ao unirmos forças com os principais fabricantes de veículos, incluindo a 

Tesla Motors com sede em Silicon Valley , nos Estados Unidos e futuramente será possível oferecer uma grande 

variedade de veículos elétricos.

Cinco passos rumo à mobilidade auto-sustentável 
Em reação às tendências globais, tais como um maior foco em veículos de baixa emissão de CO2 e veículos elétricos, 

e a estímulos dados a energias renováveis, criamos um plano de mobilidade sustentável composto de cinco passos. 

Este plano trata da possibilidade de explorar alternativas de transporte, como: viajar somente quando necessário, dirigir 

com eficiência e com compensação, assim como, ajudar os clientes a reduzir seus custos e as emissões de CO2.



Fazendo a diferença 

Acreditamos que administrar uma empresa 
global não se trata apenas de fazer negócios. 
Trata-se também de fazer a diferença e ter 
impacto positivo nas comunidades em que 
atuamos.   

Seguindo em frente

Perseverança, foco e superação dos limites pessoais: estes 

são os ingredientes perfeitos para competir no mundo dos 

esportes, assim como no mundo dos negócios. É por isso que 

há anos patrocinamos a maratona De Lage Landen – o maior 

evento da cidade de Eindhoven, na Holanda. Há muitos anos 

patrocinamos também um importante torneio de golfe na 

Filadélfia,	Estados	Unidos.	Não	só	por	razões	esportivas,	mas	

também	para	angariar	fundos	para	a	Fundação	Make-A-Wish.

Envolvimento com a comunidade

Em épocas difíceis no mundo financeiro, projetos sociais  

são afetados adversamente quando os governos reduzem  

sua ajuda. Como parceiro financeiro, acreditamos ser nossa 

responsabilidade social prestar auxílio. É por isso que  

apoiamos projetos locais e instituições beneficentes oferecendo 

experiência e contribuições financeiras. Por exemplo, 

organizando parcerias visando conectar organizações sociais  

a	negócios	locais,	ou	ajudando	a	Fundação	Make-A-Wish	

Philadelphia & Susquehanna Valley e seus voluntários a levar 

alegria e esperança para crianças gravemente enfermas.

Promovendo mercados auto-sustentáveis

A sustentabilidade é essencial para o sucesso de nossa 

empresa no longo prazo, e é por esta razão que este assunto 

tem sido uma das nossas prioridades há vários anos. 

Sabemos que uma empresa não é suficiente para mudar o 

“No mundo dos negócios, assim 
como nos esportes, é preciso 
manter a liderança e dar o 
melhor de si para permanecer  
à frente”.

Realmente conectados 

Nos empenhamos constantemente em ser uma empresa 
 verdadeiramente conectada, pois ao unirmos forças podemos 
atender nossos clientes ainda melhor. Veja a seguir algumas das 
iniciativas que introduzimos visando aumentar nossa conexão.

Conectando nossos membros

Nossos membros são o coração e a alma da empresa, e para que possamos servir nossos 

parceiros comerciais globais da melhor forma possível, é imprescindível estarmos todos 

conectados e possuirmos autonomia local. A jornada One DLL que iniciamos em 2011 procura 

aumentar a conexão entre todos os membros, a fim de nos prepararmos para o futuro e nos 

concentrarmos no que fazemos melhor: estabelecer parcerias significativas com nossos 

colegas de trabalho e clientes.

Uma viagem de autoconhecimento

O estabelecimento de conexão com colegas de trabalho e clientes começa com o autoconhecimento. 

O comportamento e a atitude, a comunicação e a conectividade, as habilidades e o conhecimento 

de cada membro são importantes como bases de apoio para a cultura One DLL que buscamos 

desenvolver na empresa. Criamos alguns programas que convidam todos os membros a explorar 

as possibilidades de alinhar seus objetivos pessoais aos do De Lage Landen. Um programa de 

gestão também foi criado para apoiar aos gestores em seus desafios pessoais de liderança e 

prepará-los para agir como modelos de trabalho com base nas características comportamentais 

que valorizamos.

Nossa Nova Forma de Trabalhar

Para solidificar nossa cultura One DLL, que incentiva a conexão, e para motivar nossas equipes a 

serem mais autênticas, é essencial ter um ambiente de trabalho que ofereça flexibilidade e apoio. 

É por isso que estamos reformando e redistribuindo nossos escritórios com tecnologia avançada 

e	dispositivos	móveis.	A	isso	chamamos	de	nossa	Nova	Forma	de	Trabalhar.	A	ideia	é	permitir	

que nossos membros tomem decisões conscientes sobre onde, quando e com quais ferra mentas 

eles podem obter os melhores resultados, da forma mais eficiente. Nossa sede foi a primeira a 

passar por essa transformação. Outros escritórios seguirão esta mudança nos próximos anos.

“Autenticidade significa 
conhecer seus pontos 
fortes e fracos e  
usá-los. Pode-se fazer 
muito mais quando  
se sabe do que se  
é capaz”.

Como fazemos 
nosso negócio 
funcionar

mundo, e é por isso que nós estamos apoiando nossos parceiros 

no sentido de fazê-los serem mais auto-sustentáveis. Por 

exemplo nós estamos focados em oferecer soluções para o 

financiamento de equipamentos de energia solar além de outros 

produtos sustentáveis para nossos clientes. Temos perseguido 

novos mercados como o de iluminação de alta eficiência através 

de energia LED. Criamos um fundo de Leasing no valor de  

10 milhões de euros para estimular negócios promissores, que 

sejam auto sustentáveis e se encontrem em um estágio inicial 

de desenvolvimento além do financiamento de energias limpas 

e empresas ambientalmente responsáveis.

Cumprindo com o compromisso

Nossas emissões de CO2 globais são altas e, por isso, temos  

o	compromisso	de	reduzi-las	ao	máximo.	Em	2009,	assumimos	

o compromisso de reduzir nossas emissões globais de CO2 em 

20%	por	FTE	até	2014.	Implantamos	um	sistema	global	de	

relatórios de emissão de CO2 e pretendemos atingir nossa meta 

de redução de emissões por meio da otimização de recursos, 

promoção de mudança comportamental e inovação tecnológica.

O futuro do leasing

Procuramos encarar desde já os problemas futuros do mundo 

que nos cerca, como a escassez de matéria-prima e questões 

relacionadas ao descarte de resíduos, e assumir a responsa-

bilidade por nosso patrimônio, controlando-o durante todo o seu 

ciclo de vida. Esse é o objetivo do Life Cycle Asset Management. 

Em 2011, começamos a adotar uma visão de longo prazo que 

se concentra na sustentabilidade ambiental e econômica.  

O De Lage Landen pretende desempenhar um papel mais 

estratégico na gestão do ciclo de vida de seu patrimônio, para 

que possamos facilitar ainda mais a vida de nossos parceiros  

e clientes.



Nossos serviços se diferenciam por serem 
 especializados e focados nos principais    
mercados e também pela experiência 
 agregada devido ao nível de especialização. 
É por isso que podemos oferecer a nossos 
parceiros e clientes uma grande variedade 
de soluções  financeiras que contribuem 
para seu sucesso e ajudam a manter sua 
vantagem competitiva.

Vendor Finance
Oferecemos programas de financiamento de equipamentos para 

fabricantes, revendedores e distribuidores em todo o mundo. 

Como nos concentramos e nos especializamos em um número 

seleto de indústrias, possuímos conhecimento profundo das 

necessidades e dos desafios dos mercados em que nossos 

parceiros atuam, podendo, portanto, oferecer-lhes soluções 

financeiras adaptadas às suas necessidades.

Nossos serviços
Serviços especializados  
são a nossa solução O Vendor Finance é especializado nos seguintes setores:

Alimentação e agricultura

Alinhado a um dos principais mercados do Rabobank, temos um 

longo e rico histórico de parceria com fornecedores de equipamentos 

nos setores de alimentação e agricultura. Possuimos uma vasta 

experiência em oferecer grande variedade de soluções financeiras 

para fabricantes de tratores, colheitadeiras e outros tipos de 

equipamentos agrícolas, além de criar programas inovadores de 

financiamento ao consumidor para distribuidores e revendedores 

autorizados desses fabricantes. Proporcionamos também 

soluções para fornecedores nas indústrias de processamento, 

manuseio e armazenamento de alimentos.

 

Office Technology

Seja uma única copiadora ou impressora digital para uma 

pequena empresa, um sistema de computadores em rede com 

várias mesas para um cliente empresarial ou aplicativos de 

software, nossos produtos e serviços abrangem toda a gama dos 

setores de tecnologia para escritório. Desenvolvemos programas 

financeiros com soluções completas para nossos parceiros, seus 

canais de distribuição e, em última instância, seus clientes e 

usuários finais. Para garantir o melhor, mantemos parcerias com 

alguns dos melhores fabricantes de hardware de computadores e 

controle de imagens, assim como muitos líderes de mercado em 

aplicativos de software.

 

Construção, Transporte e Indústria

Este mercado é composto por uma grande variedade de 

segmentos de equipamentos, cada qual exigindo conhecimento 

especializado em soluções financeiras inovadoras. Mantemos 

parceria com alguns dos principais fornecedores mundiais de 

equipamentos para construção, equipamentos de terraplanagem, 

gruas e plataformas suspensas. Podemos, portanto, oferecer uma 

ampla gama de produtos e serviços financeiros especializados. 

Prestamos também assistência a fabricantes e distribuidores  

nos segmentos de manuseio e logística de materiais, e aos 

fornecedores de veículos comerciais tais como caminhões e 

carrocerias.

 

Saúde

O setor de saúde é um dos mercados que crescem com mais 

 rapidez. Os clientes são beneficiados por nossas parcerias com os 

principais fabricantes do mercado. Uma das áreas de foco é o setor 

de diagnóstico por imagem, onde as tecnologias de  ultrassom, 

ressonância magnética e tomografia computadorizada oferecem a 

detecção precoce e a prevenção de doenças potencialmente fatais. 

Prestamos também assistência a fabricantes e vendedores de 

equipamentos cirúrgicos de precisão e desenvol vemos programas 

especializados para satisfazer as necessidades dos consultórios 

médicos, odontológicos e veterinários.

 

Tecnologia Auto-sustentável

Como parte da importância que nossa empresa dá à 

sustentabilidade, criamos uma equipe financeira especializada, 

que se concentra em tecnologias auto-sustentáveis e energia 

renovável. Oferecemos produtos e serviços financeiros para 

fazendas com tecnologia eólicas, fabricantes de painéis de 

energia solar e para fornecedores de soluções eficientes de 

energias, tais como sistemas de iluminação LED.

 

Outros produtos 

Em	todas	as	nossas	linhas	de	negócios	de	Vendor	Finance,	

oferecemos uma grande variedade de serviços adicionais que 

englobam todo o ciclo de vida dos equipamentos que financiamos. 

Essas soluções foram concebidas para satisfazer as necessidades 

de nossos parceiros e de seus usuários finais. Por exemplo, 

soluções financeiras para estoque produtos especializados  

para seguro de ativos, programas de recuperação e remarketing 

de ativos concebidos para dar nova vida aos equipamentos 

usados.  >



Mobility Solutions
Athlon Car Lease International

A marca de leasing de veículos, Athlon Car Lease, do De Lage Landen, 

atua simplificando o leasing internacional de veículos na Europa. 

Oferecemos todo o serviço de leasing para veículos, com uma frota 

de	mais	de	225.000	veículos,	disponibilizamos	experiência	local	

em dez países europeus. Um de nossos benefícios diferenciados é 

que podemos oferecer ferramentas para relatórios internacionais 

e administração padronizada. Assim, tudo fica transparente e fácil.

Centro de serviços Athlon 

Por intermédio de nossos centros de serviço Athlon, oferecemos 

a nossos motoristas um serviço abrangente. Um serviço proativo 

que oferece cuidados diferenciados aos nossos clientes de 

primeira classe. 

 

Athlon Flex Centre

O	Athlon	Flex	Centre	oferece	um	espaço	flexível	de	trabalho	a	

todos os clientes e seus funcionários. Com salas de reunião, 

espaços de trabalho individuais e a disponibilidade de recursos 

completos de escritório, nós somos a primeira empresa de 

leasing a oferecer um espaço interno para as necessidades de 

trabalho de nossos clientes.

“As possibilidades que criamos 
se multiplicam de acordo com 
as necessidades e os desejos de 
nossos clientes”.

Nossos serviços oferecem uma boa ideia do 
nosso trabalho. Igualmente importante é o fato 
de possuirmos as habilidades, o conhecimento, 
a atitude e a força financeira necessária para 
proporcionar nada mais que o melhor.

Foco com conhecimento especializado  
do negócio e de ativos
Embora não sejamos fabricantes e nem distribuidores de 

equipamentos, entendemos perfeitamente os negócios de nossos 

clientes e os bens que produzem. Nossa ampla experiência com 

indústrias e ativos, ajuda nossos clientes a vender mais produtos 

com maiores margens de lucro. Segmentação e especialização 

estão no centro das soluções financeiras criativas que 

oferecemos para as demandas em constante mudança. Nosso 

principal objetivo é continuar reforçando esses pontos fortes, 

tanto para nossos clientes quanto para nós mesmos.

 

Nossos  
benefícios
Orgulhosos do nosso DNA

Alcance global com foco local
Oferecemos soluções, serviços e suporte financeiro que atendem 

as	práticas	de	mercado	locais	em	35	países.	Proporcionamos	a	

nossos parceiros em todo o mundo uma política de crédito 

 uniforme, revisões estratégicas integradas e uma base de 

 informações de clientes de fácil acesso. 

Um parceiro de longo prazo
Cultivamos relações de colaboração de longo prazo com nossos 

clientes, pois acreditamos firmemente que o compromisso com  

a parceria leva à melhores resultados. Nossa responsabilidade 

perante nossos parceiros vai muito além das decisões de crédito, 

financiamento, faturamento ou recebimento. Investimos 

significativamente para que nossas soluções atendam suas 

necessidades imediatas, bem como aquelas que certamente 

surgirão à medida que os negócios e o nosso relacionamento 

crescerem.

Solidez financeira
Esteja certo de que estamos aqui para ficar. Como subsidiária 

integral do Grupo Rabobank, o De Lage Landen conta com  

uma	base	sólida	de	força	financeira	que	já	existe	há	40	anos.	 

O Rabobank é uma empresa de propriedade privada e tem a 

mais alta classificação de crédito de todos os bancos privados, 

concedida por agências de classificação como a Moody’s, 

Standard	&	Poor’s,	Fitch	e	DBRS.	O	Rabobank	é	considerado	 

um dos dez bancos mais seguros do mundo.

Financial Solutions
Leasing

O De Lage Landen ajuda escritórios locais do Rabobank e outras 

entidades do Rabobank, oferecendo o conceito de financiamento 

total a seus clientes com a oferta de produtos de leasing 

flexíveis, por intermédio de uma equipe de vendas dedicada. 

Essa equipe atua de forma autônoma com a colaboração dos 

escritórios locais do Rabobank.

 

Factoring

Nossos produtos financeiros atendem as necessidades específicas 

de nossos clientes e parceiros que procuram capital de trabalho 

adicional. As empresas, muitas vezes, têm uma necessidade 

temporária ou estrutural que requer este capital de giro adicional. 

Este pode ser o resultado de uma fase de crescimento acelerado, 

flutuações sazonais em vendas ou a necessidade imediata de 

fluxo de caixa adicional. Nossos serviços financeiros podem 

também ajudar quando os fundos são temporariamente limitados, 

devido aos prazos de pagamento dos devedores. Seja qual for a 

situação, nossa unidade de factoring oferece a solução.

 

Consumer Finance

O	De	Lage	Landen	Consumer	Finance	é	especializado	em	crédito	

ao consumidor e age como um centro de inteligência de crédito 

ao consumidor para todo o grupo Rabobank. Nossos profissionais 

especializados em financiamento ao consumidor são responsáveis 

por suporte de marketing, avaliações de crédito e aprovação do 

processo contratual para empréstimos e créditos pessoais para 

os	141	escritórios	do	Rabobank	localizados	na	Holanda.

Com nossa unidade on-line	Freo,	oferecemos	de	forma	transparente 

e on-line produtos de crédito ao consumidor através do site de 

empréstimos de mais fácil utilização da Holanda.

 

<  Nossos serviços – Serviços especializados  

são a nossa solução



Política de 
declaração 
 financeira

O De Lage Landen International B.V. 
está isento da obrigação de publicar 
seus extratos financeiros de acordo 
com	o	artigo	403,	seção	9,	livro	2	do	
Código Civil Holandês.  

As informações financeiras constantes neste 

documento são baseadas nas informações financeiras 

fornecidas para fins de consolidação do Rabobank 

Holanda. Os números que constam neste documento 

não são auditados.

Cláusula de desobrigatoriedade
Esta revisão corporativa é oferecida para fins exclusivamente de informação, não devendo ser tida como independente, nem pelo destinatário desta revisão nem 

por qualquer outra pessoa que possa tomar conhecimento dela. Os destinatários devem realizar sua própria pesquisa e análise sobre o De Lage Landen, seu 

patrimônio e condição financeira e sobre as informações aqui contidas. O De Lage Landen, suas afiliadas, representantes ou funcionários se eximem de qualquer 

responsabilidade pela precisão ou integralidade, assim como por declarações ou garantias, expressa ou implícita, com relação às informações aqui contidas.  

As informações fornecidas na revisão corporativa não conferem nenhum direito. As informações são exclusivamente para uso do destinatário e não podem ser 

transferidas, copiadas, processadas nem distribuídas a não ser mediante consentimento prévio por escrito por parte do De Lage Landen.

©2012 Todos os direitos reservados.

Informações de contato

Vendor Finance
Europa

Vestdijk	51

P.O.	Box	652,	5600	AR	Eindhoven

Holanda

T.	+31	(0)40	233	9911

E. communication@delagelanden.com

Américas

América do Norte
1111 Old Eagle School Road

Wayne,	PA	19087-8608

EUA

T.	+1	610	386	5000

E. communication@delagelanden.com

América do Sul
Av.	Soledade,	500	-	8°	andar

CEP	90470-340	Porto	Alegre

Rio Grande do Sul

Brasil

T.	+55	51	2104	2500

E. communication@delagelanden.com

Ásia-Pacífico

77	Robinson	Road,	#09-01

Cingapura	068896

T.	+65	6645	4588

E. communication@delagelanden.com

Mobility Solutions
Athlon Car Lease International

Veluwezoom	4

P.O.	Box	60250,	1320	AH	Almere

Holanda

T.	+31	(0)36	547	11	00

E. communications@athloncarlease.com

Financial Solutions
Leasing

Vestdijk	51

P.O.	Box	652,	5600	AR	Eindhoven

Holanda

T.	+31	(0)40	233	8480

E. Leaseloket@delagelanden.com

Factoring

Vestdijk	51

P.O.	Box	415,	5600	AK	Eindhoven

Holanda

T.	+31	(0)40	233	9556

E. factoring@delagelanden.com

Consumer Finance

Vestdijk	51

P.O.	Box	652,	5600	AR	Eindhoven

Holanda

T.	+31	(0)40	233	9299

E. consumptiefkrediet@delagelanden.com


