
Progredindo 
juntos
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A mudança oficial de nosso nome, de De Lage Landen para DLL, em 2014, é um marco em 

nossa contínua jornada de sucesso. Com o nosso crescimento, nos tornamos uma empresa 

verdadeiramente global - presente em 36 países -, nosso maior compromisso é entender o 

coração e a alma dos negócios dos nossos parceiros. A parceria sempre foi nosso valor 

fundamental, e no mundo de hoje, em rápida evolução, tornou-se um diferencial para o DLL.

 Para nós, fechar negócios é mais do que apenas financiar recursos. Apoiamos nossos 

clientes em suas estratégias de longo prazo porque conhecemos o setor em que atuam, 

suas preocupações e ambições. Nosso negócio é oferecer-lhes soluções financeiras 

originais adaptadas às suas necessidades, baseadas em seus valores e base de clientes cada 

vez mais diversificada. Mas não paramos por aí.

 Procuramos compreender plenamente a visão dos clientes e, a partir daí, trabalhar em 

conjunto para desenvolver um roteiro que os leve aonde querem chegar. Para nós, trata-se 

de apreender todos os aspectos dos negócios em que atuam e pensar junto com os 

clientes, em nível estratégico. Assim, a empresa, bem como a comunidade em que atua, 

podem prosperar.

 Ao mesmo tempo, vemos um mundo em transição, com uma população crescente, 

escassez de recursos e, como resultado, a mudança para uma economia circular. Vemos 

uma necessidade crescente de serviços e soluções integrados à medida que os clientes 

tendem a usar os bens em vez de possuí-los. Vamos, portanto, continuar a continuar a 

evoluir sobre nossas sólidas bases, aliando nossa experiência global em cada setor ao nosso 

conhecimento e rede locais. Ao mesmo tempo, continuaremos a nos desafiar a inovar e 

oferecer soluções financeiras integradas. 

 Antecipando um mundo em constante mudança, novas tecnologias e virtualização, 

fomentamos uma cultura em que as pessoas se sintam apaixonadas, conectadas e 

responsáveis. Sempre colocando você - nosso cliente - bem no centro de tudo o que 

fazemos, pois acreditamos que somente juntos é que poderemos fazer a verdadeira 

diferença. 

Estamos aqui para 
colocar as 
ferramentas certas 
nas mãos certas 
See what counts.

Jan KustersBill Stephenson Frans Overdijk Carlo van Kemenade
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Mais pessoas, menos recursos e tecnologias em rápida evolução 
são tendências globais que afetam todos os nossos mercados. Para 
atender as necessidades dos clientes, estamos desenvolvendo 
soluções sustentáveis e originais que lhes servirão por muito 
tempo no futuro.

Tendências 
globais
Crescimento da população. Até 2050, 

haverá 9 bilhões de pessoas no planeta 

(2 bilhões a mais do que agora).

Mudança de equilíbrio. O poder político 

e econômico está mudando do 

Ocidente para o Oriente e o Sul.

Escassez de recursos. Em constante 

crescimento, a população mundial torna 

insustentáveis os atuais padrões de 

consumo. Isso exige uma utilização mais 

eficaz dos recursos e soluções 

sustentáveis.

Transição para uma economia 

‘circular’. A escassez de matérias 

primas reflete na transição para uma 

economia do tipo ‘colher/produzir/usar/

reutilizar-refazer’, utilizando as matérias-

primas em um ciclo contínuo.

Aumento da demanda por práticas de 

negócios responsáveis. Com a 

transparência das mídias sociais 24 

horas por dia, a conformidade e a 

responsabilidade nos negócios se 

tornam cada vez mais importantes.

Volatilidade dos preços das matérias-

primas. Este é um problema cada vez 

maior para os fabricantes.

Virtualização. O contínuo crescimento 

das comunicações digitais impacta na 

forma de comprar e trabalhar - mais 

Tendências de 

conectada e móvel. 

consumo
Uma transição entre possuir e usar 

bens. Os consumidores estão mais 

interessados em soluções totais. O uso 

e o compartilhamento de bens estão 

chegando para substituir a posse de 

bens.

As pessoas esperam soluções 

sustentáveis. Soluções de produtos 

‘ecológicos’ estão se tornando a regra.

Consolidação e localização. O mundo 

está ficando menor e mais conectado.

Mais facilidade de negócio. 

Dispositivos móveis permitem que os 

consumidores trabalhem em qualquer 

lugar, a qualquer hora.

Digitalização e soluções virtuais. As 

rápidas mudanças de tecnologia abrem 

um mundo de novas possibilidades.

Tendências da 
indústria
Aumento da pressão sobre a cadeia 

alimentar. Mais pessoas significam que 

mais alimentos são necessários, o que 

sobrecarrega a cadeia alimentar.

Mais tecnologias ecológicas. Mais 

urbanização implica em regulamentos 

mais rígidos para emissões, 

impulsionando tecnologias de 

locomoção alternativas.

Necessidade de reduzir a pegada de 

carbono. As empresas passam a usar 

carros mais econômicos e combustíveis 

alternativos.

Tratamento de saúde domiciliar. 

Surgem os modelos de tratamento de 

saúde domiciliar (como o ‘tele-saúde’).

Consumerização da TI. Serviços em 

nuvem, comunidades on-line e 

dispositivos móveis conferem mais 

poder ao consumidor.

Crescimento dos escritórios ‘digitais’. 

As soluções de TI deixam de ser apenas 

hardwares e passam a oferecer soluções 

totais. As empresas não ficam presas a 

um único local.

Mais comércio de varejo on-line.  Este 

tipo de serviço está impulsionando o 

crescimento no setor de armazenagem 

automatizada.

O custo da energia solar chega 

próximo ao da rede elétrica.  Em alguns 

mercados, como Alemanha, Itália e 

partes da Califórnia, a energia solar já se 

aproxima do custo da energia fornecida 

pelas companhias públicas.

Nosso impacto 
no mundo 

Company review 2013See what counts
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Nossas soluções originais apresentadas em 2013
Life Cycle Asset Management
No DLL, colaboramos estreitamente com os 
parceiros para gerenciar todo o ciclo de vida técnico 
das partes de um produto. Para isso, recorremos à 
reutilização, ao recondicionamento, à remanufatura e 
ao descarte de matérias-primas, estando cada vez 
mais envolvidos no financiamento da segunda vida 
útil. Em 2013, iniciamos projetos-piloto com 9 clientes 
do mundo inteiro.
 
Serviços Gerenciados para Equipamentos
Juntamente com nossos parceiros e fornecedores, 
fornecemos soluções originais para os clientes que 
procuram cada vez mais por respostas completas 
para seus bens ou serviços. Em 2013,  iniciamos a mais 
de 15 projetos-piloto, principalmente em tecnologia 
para a área de saúde e de equipamentos para 
escritório em todo o mundo.

Aplicativo Express Finance do DLL  
(em processo de patenteamento)
Por reconhecer a tendência de aumento da 
digitalização e a necessidade que os clientes têm 
de mais rapidez nos serviços, desenvolvemos nosso 

aplicativo móvel Express Finance em 2013. Com ele, 
nossos parceiros poderão rapidamente cotar opções 
de financiamento e realizar contratos de 
financiamento com seus consumidores através de 
dispositivos móveis e, assim, simplificar o processo, 
aumentar as oportunidades de venda e garantir 
rapidez.
 
Compartilhamento de bens
No DLL, conectamos empreendedores. Com isso, 
eles podem usar bens que na verdade não lhes 
pertencem e otimizar a utilização dos bens que 
possuem. Essa iniciativa de compartilhamento de 
bens foi implantada com sucesso na indústria da 
construção civil, no ano passado.
 
Consultoria na área de saúde
Prestamos consultoria a hospitais sobre como usar 
os equipamentos médicos com mais eficiência e 
oferecemos soluções financeiras que lhes deem 
acesso à mais recente tecnologia e equipamentos 
no mercado. O primeiro piloto teve início em 2013, 
na Holanda.

Uma redução de 31% 
nas emissões de CO  2
 por funcionário foi obtida em nossos escritórios ao 

redor do mundo em comparação com 2009, 

superando a meta de 20% até 2014.

27 bilhões
de imagens foram criadas por mais de 650.000 

máquinas de geração de imagens de 

documentos financiadas pelo DLL, em 27 países.

200 milhões de 
toneladas
de mercadorias foram transportadas em todo o 

mundo por empilhadeiras financiadas pelo DLL.

Cadastramos mais de 15.000 

clientes para recebimento de faturas 

sem papel (não impressas), só nos EUA.

Mais de 100 bilhões de 
toneladas 
de carga foram transportados em 15 países por 

reboques financiados pela joint venture 

Cargobull Finances do DLL.

Junto com a Fundação Rabobank,

desenvolvemos uma solução de Micro Leasing, mediante a qual

quase €300.000
em contratos de leasing foram concedidos por instituições locais de 

microfinanciamento para desenvolver empresas locais em Ruanda.

Mais de 10.000 horas
foram gastas por membros do DLL que trabalharam 

voluntariamente para melhorar as condições 

educacionais e de vida de nossas comunidades.

Mais de 5.200
veículos ‘ecológicos’, como 

carros elétricos e híbridos, 

são financiados pelo DLL.

Mais de 2 milhões de diagnósticos por 

imagem, 750.000 tratamentos oncológicos e 20.000 

cirurgias minimamente invasivas são realizados anualmente 

com equipamentos médicos financiados pelo DLL.

Em um ano, os equipamentos de tecnologia limpa financiados pelo DLL 

têm o mesmo efeito positivo sobre o meio ambiente que o plantio de 

700.000 mudas de árvore
no período de 10 anos.

Financiamos mais de  

50.000 tratores
globalmente, possibilitando o arado de mais 

hectares e a semeadura de mais sementes.

Nosso impacto no 
mundo em 2013

Company review 2013See what counts
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O que fazemos

Com nossa experiência no setor, ajudamos as 
empresas a utilizar seus bens de forma a criar sucesso 
mútuo. Os setores nos quais somos especializados são:

Nossa experiência 
no setor

Tecnologia limpa

Soluções: Um ambiente saudável gera 

pessoas mais saudáveis e um futuro 

sustentável. É por isso que oferecemos 

financiamento de projetos que 

promovam eficiência energética e o uso 

de energia alternativa, reduzam a pegada 

de carbono e contribuam para a 

preservação e a sustentabilidade dos 

recursos naturais. Oferecemos soluções 

financeiras especializadas para produtos, 

serviços e processos que melhoram o 

desempenho operacional, a 

produtividade ou a eficiência e reduzem 

e minimizam custos, insumos, consumo 

de energia, resíduos ou poluição 

ambiental.

Construção, 
transporte e indústria

Soluções: Oferecemos soluções e 

serviços de financiamento para os 

principais fabricantes, distribuidores, 

empresas de locação e usuários de 

equipamentos de construção, manuseio 

de materiais, transporte e industriais. 

Trabalhamos em conjunto com os 

principais fornecedores para oferecer 

soluções completas para seus clientes 

e ajudar nossos clientes a construir e 

mover o mundo de forma rentável e 

sustentável.

Saúde

Soluções: Ajudamos os profissionais de 

saúde a adquirir equipamentos médicos 

avançados e tecnologias para melhorar 

a saúde e o bem-estar dos pacientes. 

Da pediatria à oncologia, de tratamentos 

de diálise a serviços odontológicos, 

financiamos todos os aspectos da 

assistência ao paciente. Nossos 

parceiros incluem os principais 

fabricantes e fornecedores em áreas 

como diagnóstico por imagem e 

equipamentos cirúrgicos de precisão. 

Oferecemos também programas 

adaptados à constante mudança nas 

necessidades da prática médica, 

odontológica e veterinária.

Tecnologia para 
escritórios

Soluções: Desde uma copiadora para 

uma empresa iniciante até sistemas 

de computadores em rede para 

multinacionais, desenvolvemos 

programas de financiamento com 

soluções totais para parceiros, canais 

de distribuição e clientes finais. Nossos 

parceiros globais incluem os principais 

fabricantes de aplicativos de software 

e hardware para computadores, 

gestão de imagens e comunicação.

Alimentos e Agricultura

Soluções: Oferecemos soluções de 

financiamento para fabricantes e 

fornecedores de equipamentos agrícolas 

nos setores de processamento, 

manuseio e armazenamento de 

alimentos. Oferecemos também 

soluções de financiamento comercial 

para parceiros de distribuição e 

revendedores autorizados, garantindo 

que nossos parceiros tenham uma 

rede de distribuição eficiente, em todo 

o mundo.

Setor automotivo

Soluções: Oferecemos vários serviços 

automotivos na Europa para empresas, 

funcionários e a indústria automotiva - 

desde grupos de concessionários locais a 

fabricantes internacionais.

Com parcerias em 10 países, podemos 

oferecer soluções em âmbito nacional e 

internacional. Nosso objetivo é ser o 

principal fornecedor de soluções de 

mobilidade. Além do B2B, em que a 

organização é nosso cliente, estamos 

passando para o B2Employee, em que 

ficamos diretamente ligados ao 

funcionário. Este último se encontra, por 

exemplo, na área de locação e 

compartilhamento de automóveis 

particulares. Essa combinação de 

soluções de mobilidade e financiamento 

dos fornecedores nos permite oferecer 

maior valor aos nossos clientes.

Company review 2013
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Nossa forma de trabalhar

Nossas soluções
Para nós, oferecer financiamento é mais do que apenas emprestar 
dinheiro - é oferecer soluções que agregam valor e que sustentam as 
ambições de crescimento de nossos parceiros e clientes. Nossa missão é 
fazer com que as empresas repensem a forma como usamos juntos 
nossos recursos, em vez de simplesmente possuí-los. Nossos serviços 
abrangem leasing, Vendor Finance, crédito ao consumidor, financiamento 
comercial, factoring e soluções de mobilidade, bem como a gestão 
administrativa, de riscos e de patrimônio.

Factoring

Oferecemos soluções para nossos clientes e clientes do 

Rabobank com necessidade temporária ou estrutural de 

capital de giro adicional, devido a crescimento acelerado, 

a flutuações sazonais em vendas ou à necessidade de 

fluxo de caixa adicional. Ajudamos também quando os 

fundos ficam temporariamente atrelados aos termos de 

pagamento por parte dos devedores.

Leasing

Oferecemos produtos flexíveis para leasing aos clientes 

das agências locais do Rabobank e a outras entidades do 

Rabobank na Holanda e em todo o mundo como parte do 

conceito de financiamento total.

Oferecemos também opções de leasing diretamente para 

o mercado. Através do nosso portal on-line Leaseloket, 

oferecemos soluções financeiras para pequenas e médias 

empresas.

Financiamento comercial

Fornecemos várias soluções de financiamento comercial, 

incluindo programas de financiamento de estoque 

baseados em ativos, que proporcionam um valor substancial 

para o canal de distribuição e atendem os objetivos de 

crescimento dos nossos parceiros no longo prazo.

Nossa presença internacional garante que as mesmas 

opções estejam disponíveis onde quer que nossos parceiros 

atuem globalmente, enquanto o acesso on-line a 

informações detalhadas os ajuda a desenvolver atividades 

de vendas direcionadas.

Soluções de mobilidade

Na Europa, oferecemos também soluções de mobilidade 

para nossos clientes, que vão desde o leasing e a locação 

de carros à gestão de frotas e soluções e consultoria em 

mobilidade.

Numa perspectiva de mobilidade mais ampla do que 

simplesmente o leasing de automóveis, oferecemos 

também soluções de mobilidade para nossos clientes, 

bem como diretamente aos seus funcionários que 

Financiamento para o 

alugam carros e a todos os outros trabalhadores.

consumidor

Somos o centro de competência do Rabobank 

especializado em crédito ao consumidor. Oferecemos 

assistência de marketing, avaliações de crédito e 

aprovações de empréstimo e crédito pessoal para 

agências locais do Rabobank em toda a Holanda.

Através de nossa marca on-line Freo, oferecemos 

diretamente aos clientes produtos de crédito on-line, 

Vendor Finance

Oferecemos programas de financiamento de alta 

transparentes e de fácil utilização pelo usuário.

qualidade, baseados em ativos, para fabricantes de 

equipamentos, revendedores e distribuidores. Por 

causa de nosso profundo conhecimento de mercado 

e experiência no setor, oferecemos opções de 

financiamento que podem ser personalizadas segundo 

os objetivos de vendas, processos e canais de 

distribuição de nossos parceiros.

O que importa para nós é entender 
o coração e a alma dos negócios de 
nossos parceiros, descobrindo novas 
formas de unir nossas mentes e 
encontrar soluções originais que 
sustentem o sucesso de nossos 
parceiros e de seus clientes durante 
várias gerações.

O que fazemos Company review 2013
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A demanda por peças de metal impressas, especialmente no setor de alta 
tecnologia, é crescente. Embora a impressão em 3D seja a resposta natural 
para atender a essa demanda, os custos podem ser impraticáveis para a 
produção em massa. Ao fornecer soluções financeiras (e muito, muito 
mais), o DLL ajuda uma empresa holandesa, AddLab, a retirar a tecnologia 
digital do laboratório e colocá-la no chão das fábricas de todo o mundo.

A produção de peças tende a se concentrar em peças 

pequenas, mas extremamente complexas. Isso faz da 

impressão em 3D a tecnologia ideal, por ser digital e sem 

necessidade de ferramentas. Infelizmente, as impressoras 

em 3D são, na sua maioria, só encontradas em 

laboratórios especializados ou universidades. A Additive 

Industries, uma empresa holandesa que cria sistemas 

e soluções de fabricação digital, queria encontrar uma 

maneira de trazer para o mercado este equipamento 

revolucionário. O CEO Daan Kersten diz: “A demanda 

por peças de metal impressas está crescendo, liderada 

sobretudo pelos negócios aeroespaciais, embora 

empresas petroquímicas e da área de saúde e 

automobilismo também estejam em busca de 

fornecedores para investir nestes novos métodos de 

produção. O desafio que esses fornecedores 

enfrentam são o custo e a disponibilidade”.

Juntamente com vários fornecedores de design e 

fabricação, Daan e o cofundador e COO da Additive 

Industries Jonas Wintermans constituíram a AddLab, uma 

cooperativa de parceiros que realizam 

pesquisas e desenvolvimento na Additive 

Industries. Com o compartilhamento 

de custos e de pesquisas, os parceiros 

estão desenvolvendo equipamentos 

da próxima geração para satisfazer os 

padrões industriais de clientes globais, 

como a Philips Healthcare, a Canon e 

a ASML.

“Obviamente”, diz Daan, “precisávamos 

de financiamento. Para ser preciso, de 

€ 2,4 milhões, razão pela qual 

procuramos o DLL para se unir ao grupo 

como parceiro financeiro. O DLL compartilhava da 

nossa visão sobre como disponibilizar as tecnologias 

futuras, vislumbrou o impacto econômico e social 

positivo e se mostrou entusiasmado com o potencial 

da nova tecnologia. E além disso, estava disposto a 

participar ativamente de uma indústria ainda tão jovem”. 

Daan Kersten, 
CEO da Additive 
Industries

Leasing de 145 
veículos elétricos 
Tesla Model S pelo 
Leaseloket em 2013.

Assinatura, em 
2013, de nossa 
primeira parceria 
agrícola na China.145Alguns destaque 

da empresa em 
2013

Apresentando 
avanços tecnológicos 
ao mercado

Nossa forma de trabalhar

Os parceiros concordaram com uma proposta de 

financiamento por três anos. O contrato relativamente 

aberto é vital para sucesso do AddLab. “Se não 

tivéssemos este tipo de contrato de leasing, não 

poderíamos adaptar nosso laboratório com a mesma 

velocidade”, explica Daan. “A solução do DLL não só 

permitiu que as partes envolvidas continuassem com suas 

metas de Pesquisa e Desenvolvimento, sem incorrer em 

custos enormes, mas reforçou também o firme propósito 

do DLL de apoiar o pensamento progressista e 

tecnologias inovadoras”.

No final do período de três anos, a Additive Industries 

espera ter transformado suas impressoras em 3D de 

protótipos na próxima geração de equipamentos para 

ambientes de fábrica em todo o mundo. O DLL será vital 

para essa próxima fase de crescimento da empresa. 

“Com base no conhecimento detalhado da tecnologia que 

o DLL está adquirindo junto com seus parceiros industriais 

no AddLab, prevejo que essa relação também se refletirá 

nas vendas de máquinas”, confirma Daan.

Isso é exatamente o que o DLL significa, diz Rob 

Heuvelmans, gerente de contas de Soluções Financeiras 

do DLL para a Additive Industries. “Nossa colaboração 

com a Additive Industries é um excelente exemplo de 

nossa abordagem de verdadeiras parcerias com nossos 

clientes. Enquanto contribuímos para que encontrem uma 

solução original que satisfaça às necessidades deles, 

estamos também sempre nos esforçando em melhorar, 

seja aprendendo sobre novas tecnologias ou adquirindo 

conhecimento aprofundado sobre o patrimônio deles”.

“ A flexibilidade da solução 
de leasing oferecida pelo 
DLL significa a possibilidade 
de equipar rapidamente 
nosso laboratório”

O AddLab é o laboratório compartilhado da Additive Industries para fabricação de aditivos 

e impressão em 3D

Com sede em Eindhoven, na Holanda

Ambição de introduzir em certos mercados de alta tecnologia a fabricação de aditivos e 

impressão em 3D ‘do laboratório para a fábrica’, transformando a cadeia de valor industrial

Ativa nos mercados de equipamentos de alta tecnologia, como aeroespacial, tecnologia 

médica e produtos petroquímicos

Parceria com o DLL desde 2013

Expansão de nossas parcerias 
no setor de gestão de 
documentos na América do 
Norte e Europa Ocidental.

Implementação do aplicativo de 
orçamento em tempo real para 
revendedores do setor de manuseio de 
materiais no Canadá.
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Remco Korzaan é diretor de RH da SAS Holanda, um dos 

maiores fornecedores mundiais de softwares de análise de 

negócios e uma empresa que coloca a sustentabilidade no 

centro da sua prática de negócios. “Grande parte do meu 

trabalho não envolve apenas a gestão diária de pessoas, 

mas tentar encontrar formas inovadoras de melhorar o 

bem-estar delas. Há uma área que está começando a ter 

impacto real: gestão de frotas. Contudo, o termo já não 

é realmente tão preciso. Trata-se de mobilidade”. No 

passado, empresas de locação de automóveis 

incentivavam os funcionários a usar todo o orçamento 

na escolha do carro mais caro possível. Isso mudou 

quando, há dois anos, a SAS começou a trabalhar com 

a Athlon Car Lease, o ramo de soluções de mobilidade 

do DLL. Desde então, a empresa passou a apresentar 

orçamentos não para um carro, mas para uma 

ideia. Mobilidade.

“Juntos, identificamos uma tendência mundial no sentido 

de uma forma mais flexível de trabalhar e viver”, explica 

Remco, que também menciona que, embora a SAS tenha 

trabalhado com outras empresas de locação de 

automóveis, a Athlon foi a que realmente demonstrou 

sensibilidade à ideia de mobilidade. “Os funcionários da 

SAS agora recebem um orçamento que podem gastar 

da maneira que lhes convier. Se não quiserem usar tudo 

com um carro, podem gastar o resto com alguma outra 

forma de transporte, ou até mesmo com uma necessidade 

diversa, como a educação dos filhos”.

Apesar de um orçamento de mobilidade envolver mais 

investimento inicialmente por parte da SAS, no longo 

prazo, há economia de dinheiro e melhoria da qualidade 

de vida para todos. Ambos os parceiros acreditam que a 

mobilidade deve ser ligada à sustentabilidade. “Parte da 

importância de oferecer flexibilidade aos funcionários está 

em poder ajudá-los a adotar estilos de vida mais 

ecológicos”, explica Remco. “Começamos a introduzir 

carros elétricos e híbridos na frota e, nos dois últimos anos, 

a SAS vem usando um carro totalmente elétrico para 

transportar clientes até o escritório. Além disso, 20% 

da frota da empresa é agora híbrida ou totalmente elétrica. 

Houve também uma mudança para carros de baixa 

emissão”. Erik Sol, gerente de consultoria da SAS, mudou 

para um carro de baixa emissão, poupando com isso 

€ 4000 por ano. Somente nos últimos 18 meses, as 

emissões de CO2 da frota da SAS caíram 

em 15%.

A Athlon e a SAS também estão 

desenvolvendo novas iniciativas, como o 

Cartão Mobilidade. Agora em teste como 

programa-piloto na SAS, a ideia surgiu em 

uma das sessões de brainstorm regulares 

entre as duas empresas. Esse nível de 

contato pessoal tem sido importante 

para Remco, bem como para Ronald 

Schenk, gerente de contas do DLL. 

“É ótimo”, diz Ronald, “ter encontrado 

um parceiro como a SAS, que também 

vê a mobilidade como um importante 

contribuinte para a satisfação dos funcionários e para um 

futuro sustentável. Ao juntarmos nossas mentes e 

fazermos um esforço conjunto, poderemos exceder os 

limites da locação de automóveis e apoiar a mudança de 

mentalidade dos motoristas de carros alugados de modo a 

pensar em termos de mobilidade sustentável”.

“É bom podermos dar uns aos outros um feedback 

honesto”, Remco concorda. “Uma parceria de confiança 

como esta ajudará a superar os obstáculos que ainda se 

encontram no caminho na tentativa de que cada vez mais 

pessoas assumam o volante de um carro elétrico. A Athlon 

nos apoia nestes desafios porque ambos queremos 

manter a posição de pioneiros na área de mobilidade e 

sustentabilidade. É uma viagem e tanto, mas sentimos que 

a Athlon está muito feliz em percorrer o caminho conosco”.

Defendendo a 
sustentabilidade juntos

A SAS é líder mundial em 

softwares e serviços de análise 

de negócios

Missão oferecer soluções 

comprovadas que impulsionem 

a inovação e melhorem 

o desempenho

Ativa em 139 países

Localidades atendidas em todo 

o mundo Mais de 70.000 

localidades abrangendo 

empresas, governo e 

universidades 

Os clientes, ou seus afiliados, 

representam 91 das 100 

principais empresas constantes 

na lista das 500 da Fortune 

Global 2013

Parceria com o DLL desde 2003

Flexibilidade, mobilidade, sustentabilidade - todas são vitais para fazer 
negócios no mercado atual. Além disso, são os principais motivadores 
por trás da parceria entre a Athlon, o ramo de soluções de mobilidade 
do DLL, e a SAS, líder mundial em softwares de análise de negócios. 
A recompensa? Um planeta mais verde, funcionários com mais tempo 
livre e uma relação comercial mutuamente benéfica.

Remco Korzaan 
Diretor de RH da 
SAS Holanda

“ Uma parceria como esta ajudará 
a permitir mais pessoas no 
volante de um carro elétrico”

Ampliação do conceito do 
Centro de Serviço da Athlon com 
a abertura de mais 2 centros de 
serviço na Holanda.

Adição da França à nossa 
rede europeia de serviços 
de consultoria de 
mobilidade.

Frota de 244.000 
veículos da Athlon 
em operação em 10 
países europeus.

Lançamento 
do Cartão 
Mobilidade 
em 2013.

Eleição da Athlon pelos 
motoristas holandeses como 
a melhor empresa de locação 
de automóveis da Holanda.

Lançamento, em 2013 na 
Holanda, de 3 programas 
de compartilhamento 
de carros.

Nossa forma de trabalhar

3
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para tomarem fôlego e colocar as novas instalações em 

pleno funcionamento. Era algo que nenhum outro credor 

poderia oferecer”, Chad explica.

Os Blasé representam um número cada vez maior de 

nossas transações. Obviamente, do ponto de vista 

da Lely, isso é muito importante. Mas como parceiro 

financeiro por trás da maior parte da tecnologia de 

ordenha robotizada da Lely nos EUA, é importante para 

o DLL também.

A produção de leite dos Blasé tem aumentado 

significativamente. Eles têm um rebanho mais feliz e, 

como diz Amy, têm mais tempo para gerenciar as 

operações. “Sempre estávamos muito ocupados com 

o aspecto do trabalho. Agora, estamos ansiosos por 

viajar mais e passar mais tempo com os nossos netos”.

Lely Group, EUA

Fornece produtos de alta qualidade com projetos 

inovadores e duráveis. As empresas do Lely Group 

se dedicam a oferecer uma gama de produtos que 

atendam as necessidades do moderno pecuarista.

Sua missão é inspirar as pessoas a criar soluções 

inovadoras que ajudem os clientes a triunfar na 

produção sustentável de leite, na colheita de forragem 

e no fornecimento de energia

Fundado em 1948

Ativa em mais de 60 países

Líder de mercado nas vendas e serviços de sistemas 

de ordenha automatizada

Parceria internacional com o DLL desde 2007 e, nos 

EUA, desde 2008

Parceiros pioneiros 
em pecuária leiteira 
nos EUA

As empresas são normalmente impulsionadas pela busca de uma visão. 
E o que impulsiona o DLL é tentar entender essa visão e a forma como 
ajudá-las a atingir essa meta. No caso do fornecedor agrícola Lely, foram 
as soluções financeiras do DLL para a tecnologia de ordenha robotizada 
que permitiram oferecer aos produtores de leite dos EUA exatamente 
o que procuravam: uma forma acessível de atualizar as instalações de 
produção e melhorar suas vidas.

“ Tendo o DLL como parceira de 
financiamento, foi possível dar um salto para 
um sistema de ordenha mais eficiente”

Chad Huyser 
Diretor de 
operações da 
Lely na América 
do Norte

“A introdução de uma nova tecnologia de ordenha para os 

produtores de leite tem seus desafios”, diz Chad Huyser, 

diretor de operações da Lely na América do Norte. “Não 

são muitos os que têm orçamentos suficientes para pagar 

imediatamente por uma atualização das instalações. Além 

disso, os credores locais muitas vezes são tão pouco 

familiarizados com a tecnologia que não se sentem 

seguros em aceitar o risco financeiro. No entanto, o DLL 

compreende a assistência de que sobretudo as fazendas 

familiares precisam e criou um contrato de empréstimo 

que permite aos agricultores melhorar a produção, dando 

à Lely uma posição única no mercado”.

Um exemplo típico de como a Lely e o DLL permitiram 

aos produtores de leite transformar as instalações de 

produção pode ser visto em uma fazenda de South 

Dakota administrada por Gary e Amy Blasé. Enfrentando 

problemas de saúde pessoal e em encontrar ajuda 

contratada confiável, os Blasé precisaram dar o salto 

de uma sala de ordenha tradicional para o que seria um 

sistema mais eficiente no longo prazo. Chad explica: 

“Tendo o DLL como parceiro de financiamento, pudemos 

fornecer uma solução que abordasse esse cenário maior, 

algo que fornecedores locais não 

poderiam fazer”.

Os Blasé conheceram um dos 

revendedores locais da Lely em uma 

feira, onde foram apresentados à ideia 

de ordenha robotizada. “Eles estavam 

à procura de uma parceria na qual 

pudessem confiar”, diz Chad. “Era um 

enorme investimento para eles. Por isso, 

precisavam ter um rosto e um nome por 

trás da solução de financiamento”. Brent 

Ver Ploeg, o profissional do DLL à 

disposição da Lely, tem atuado nessa 

função há vários anos e ajudado os Blasé 

a superar duas importantes 

preocupações: a adoção de sistemas 

avançados e o comprometimento financeiro substancial 

necessário para instalá-los. “O DLL entendia da tecnologia. 

Por isso, não houve necessidade de reformas na fazenda, e o 

entendimento deles com relação ao grau de risco lhes 

permitiu suspender os pagamentos pelos primeiros seis 

meses, o que proporcionou aos Blasé o tempo necessário 

Das sementes ao supermercado
Em 2013, ampliamos o escopo das nossas soluções financeiras 
para cobrir todas as partes da cadeia alimentar, desde a 
produção de sementes até o processamento de alimentos.

Expansão das parcerias 
no setor de alimentos e 
agricultura com os 
países nórdicos em 2013.

Maior crescimento no financiamento 
de novas tecnologias para eficiência 
energética, filtragem de água e outras 
fontes renováveis.

Lançamento de uma nova iniciativa 
de leasing de ultrassom e 
apresentação dos produtos Flexlease 
ao mercado de tratamento ocular.

Expansão dos 
negócios de 
financiamento 
de software.
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Na ampla mas ainda jovem economia da China, esses 

candidatos a empreendedores são comuns. Na verdade, 

até têm um nome: ‘chefes civis’. Giuliano Ghirardelli, 

gerente em Xangai da fabricante italiana de equipamentos 

de perfuração e fundações Soilmec, sabe disso muito 

bem - chefes civis são um importante mercado-alvo para 

a sua empresa.

Mas com a longa parceria entre a Soilmec e o DLL, você 

imaginaria que seria fácil conseguir um financiamento: 

basta o chefe civil alugar do DLL os equipamentos da 

Soilmec, e ponto final. Mas não é bem assim.

Convencendo os céticos

“Todo o conceito de leasing operacional é muito novo 

por aqui”, explica Giuliano. “A Soilmec e o DLL foram, 

mais ou menos, pioneiras no conceito de leasing na 

indústria da construção chinesa. No início, os clientes 

se mostravam céticos quanto ao leasing. Sentiam-se 

com medo de serem enganados ou pagarem 

muitos juros.”

Para superar isso, o DLL e a Soilmec passaram os últimos 

anos indo ao encontro de possíveis clientes. “Sempre 

falamos ‘uma mesma língua’, ajudando, juntos, o cliente 

a identificar a melhor solução em termos tecnológicos e 

financeiros. E sempre transmitimos o mesmo 

sentimento: confie em nós”, diz Giuliano.

Confiamos naquilo que é confiável

De fato, tem sido um exercício de 

liderança de pensamento. Um 

exercício de sucesso, pois o ceticismo 

inicial foi amplamente superado. Em 

parte, porque os clientes chineses 

foram rápidos em compreender as 

vantagens do leasing. Mas Guiliano 

acredita também que eles perceberam 

que a relação entre a Soilmec e o DLL 

é construída com base na confiança, e 

que isso os ajudou a confiar nos 

parceiros fornecedores e no conceito.

As duas empresas se valeram das 

conquistas na China para entrar nos 

mercados da Austrália, Malásia e outros do Pacífico e do 

Sudeste Asiático. Segundo Giuliano, a habilidade do DLL 

em avaliar a necessidade dos mercados locais e a abertura 

destes aos diferentes instrumentos financeiros ajudou 

imensamente. Por sua vez, a Soilmec tenta ir além da 

simples venda de máquinas e se tornar um ‘fornecedor de 

soluções’ que auxilie clientes com respostas tecnológicas 

pragmáticos e os ajude a constituir o local de trabalho.

Colaboração antes de custos

Embora a Soilmec e o DLL dividam custos, riscos e 

inteligência de mercado, a crescente colaboração vai 

Giuliano 
Ghirardelli 
Diretor-
executivo da 
Soilmec

Criando mercados 
em conjunto: leasing 
na Ásia

muito além da simples oferta de bons serviços e do 

compartilhamento de interesses comerciais mútuos. 

Giuliano dá um exemplo que, segundo ele, representa o 

relacionamento.

“Tivemos um cliente que parou de efetuar os 

pagamentos. O DLL decidiu recolher a máquina e nos 

pediu para ajudar a resgatá-la. Fornecemos um 

engenheiro e um operador, e dois dias depois ela estava 

em nossa oficina. Junto com o DLL começamos a 

comercializá-la novamente, e dentro de três semanas já 

a havíamos vendido a outro cliente. Mais tarde, dividimos 

as margens com o DLL, mas em nenhum momento 

durante essas três semanas houve qualquer discussão 

sobre custos, reembolso ou qualquer outra coisa. Isso 

é o que eu chamo de um exemplo de verdadeira 

cooperação e confiança”.

Giuliano salienta que não se chega a esse grau de 

confiança sem que haja franqueza entre as partes. 

“Nosso relacionamento com o DLL se baseia no respeito 

mútuo e na responsabilidade. Isso significa que não 

temos medo de dizer um ao outro nossa opinião. Ser 

franco para com o seu parceiro às vezes significa ajudá-lo 

- e não forçá-lo - a tomar essa decisão final”.

Comércio confucionista

Voltando à China, Giuliano acha que pode haver outra 

razão pela qual seus clientes chineses se mostraram tão 

impressionados com a parceria entre a Soilmec e o DLL.

“Nossos amigos chineses têm um conceito que chamam 

de ‘comércio confucionista’. Esta é a crença, que eu 

partilho, de que não é necessário uma parte prevalecer 

sobre a outra ou enganá-la. Respeito, sinceridade e ética 

são conceitos que formam a base da verdadeira 

cooperação, e a verdadeira cooperação leva a benefícios 

mútuos. Vejo essa mentalidade de comércio 

confucionista na abordagem do DLL, nos bons e maus 

momentos”.

Imagine-se como um ambicioso profissional na China. Você sempre sonhou 
em ter seu próprio negócio no ramo de construção de ferrovias de alta 
velocidade. Além disso, possui todas as habilidades necessárias e se sente 
motivado a oferecer um futuro melhor para si e sua família. Mas lhe faltam o 
dinheiro ou os recursos para começar.

“ Respeito, sinceridade e 
ética são conceitos que 
formam a base da 
verdadeira cooperação, e a 
verdadeira cooperação leva a 
benefícios mútuos”

Uma redução de 31% nas emissões de CO  2

por funcionário foi obtida em nossos escritórios 
ao redor do mundo em comparação com 2009, 
superando a meta de 20% até 2014.

Introduzimos serviços 
de consultoria na área 
de saúde na Holanda.

Novas parcerias foram estabelecidas com 
empresas holandesas de serviços de energia 
com o desenvolvimento de protótipos de 
soluções de energia sustentáveis.

Soilmec, Itália

Projeta, fabrica e distribui equipamentos 

para a indústria de engenharia de solos. 

Os equipamentos da empresa são utilizados 

para ajudar a construir pontes, viadutos, 

autoestradas, túneis, linhas de metrô, 

ferrovias e edifícios de todos os tipos

Missão pensar no futuro, alcançar novos 

horizontes e inventar produtos para 

mercados ainda não descobertos, 

abraçando grandes desafios de inovação 

com uma boa medida de risco e aventura.

Fundada em 1969. Parte do Trevi Group

Ativa em 90 países

Líder de mercado em equipamentos de 

perfuração e fundação para a indústria de 

engenharia de solos

Parceiro Soilmec desde 2010

Implantação da 
‘nova forma de 
trabalhar’ na 
China.
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“Dentro do DLL acreditamos que há mais a ser feito do 

que simplesmente fazer negócios. Ao oferecer nossa 

experiência e tempo através de nosso programa 

corporativo de voluntariado, queremos fazer uma 

contribuição para a vitalidade das comunidades em que 

atuamos”, diz Marije, gerente de sustentabilidade do DLL. 

“No entanto, a escolha da comunidade na qual nos 

concentrarmos é feita localmente”. Eliza, membro do 

grupo de sustentabilidade local do DLL, tem ajudado na 

organização do envolvimento da comunidade em seu 

país de origem. “No Brasil, por exemplo, o DLL decidiu 

apoiar os jovens. “Doamos equipamentos para criar uma 

sala de informática para as crianças que moram em 

comunidades que vivem da reciclagem de lixo. Essa 

inclusão digital lhes proporciona acesso à internet e às 

informações. Entre outras coisas que fizemos estão 

ajudar os jovens a gerir seus rendimentos corretamente; 

afinal de contas, é aí que reside a nossa experiência 

- em finanças! Ao rever todas as iniciativas que 

realizamos desde que começamos em 2012, estivemos 

presentes na vida de mais de 2.000 crianças, 

adolescentes, jovens adultos e membros do DLL”.

Mas, se estar presente nas comunidades é importante, 

o mesmo se aplica às iniciativas de sustentabilidade do 

DLL, que devem permanecer ligadas ao negócio da 

empresa. “A sustentabilidade é parte integrante da forma 

como fazemos negócios”, afirma Frantz Waze, o 

embaixador de sustentabilidade do DLL no Brasil. 

“Durante os últimos dois anos, apoiamos um 

programa de treinamento de 800 horas para mecânicos 

no reparo de equipamentos agrícolas - um mercado com 

o qual estamos bastante familiarizados”, explica Frantz. 

“Neste programa, trabalhamos com um de nossos 

maiores parceiros, a AGCO, que é um dos principais 

fabricantes mundiais de equipamentos agrícolas. Ao 

concluírem o curso, todos os alunos imediatamente 

receberam uma oferta de emprego e começaram a 

trabalhar no dia seguinte! O programa reflete muito 

bem nosso espírito de parceria”. Marije 

concorda: “É realmente inspirador ver 

como a união de forças com nossos 

parceiros pode aumentar o impacto e os 

resultados do nosso envolvimento nas 

comunidades locais. É por isso que 

estamos agora investigando como 

estender esse tipo de conexão com 

clientes para nosso envolvimento 

comunitário em todo o mundo”.

No Brasil, cerca de 50% dos membros 

do DLL participaram de uma iniciativa 

ou outra no ano passado. O impacto é 

significativo. “O DLL facilita o 

envolvimento das pessoas, mas isso 

não é uma obrigação”, diz Frantz sobre 

o sucesso do programa no Brasil. Eliza 

acrescenta: “Deve vir do coração. Cada 

membro pode passar dois dias de 

trabalho por ano fazendo trabalho 

voluntário. Como empresa global, isso 

significa que no DLL as pessoas podem 

investir até 10.000 dias por ano nas 

comunidades locais. Acho que assim 

fazemos a diferença, e sinto-me 

orgulhosa de fazer parte disso”.

No DLL, reconhecemos que as decisões de negócios têm impacto direto 
sobre as comunidades, famílias e indivíduos. É por isso que colocamos as 
pessoas no centro de todas as nossas parcerias. Ao saber o que realmente 
importa para elas, podemos ter a certeza de que não só nossos parceiros, 
mas a sociedade e o meio ambiente, se beneficiarão por muito tempo ainda 
no futuro. Mobilizar nossos membros para participarem de projetos 
comunitários é apenas um próximo passo lógico. Marije Rhebergen, gerente 
de sustentabilidade do DLL, e a equipe de sustentabilidade do Brasil, 
contam a história de envolvimento do DLL.

“ Trabalhando com 
sustentabilidade 
é a chance de fazer 
a diferença, juntos”

A comunidade 
faz a diferença

90 quilômetros quadrados de florestas de pinheiros 
seriam necessários para atingir o mesmo nível de 
redução nas emissões de CO  em comparação com os 2

equipamentos de tecnologia limpa financiados por 
nossa empresa em 2013.

Início do projeto de reforma de carrocerias 
de segunda mão e reciclagem de peças de 
carrocerias com o principal fabricante de 
carrocerias da Europa, Schmitz Cargobull.

Premiação de nossa matriz global em Eindhoven, 
na Holanda, com o certificado BREEAM, 
principal método mundial de projeto e avaliação 
para edificações sustentáveis.

Premiação de nosso escritório em Wayne, EUA, 
com o certificado LEED Gold para edificações 
existentes. LEED significa Liderança em 
Projetos de Energia e Meio Ambiente e executa 
a verificação de edificações ecológicas.

O que nos torna diferentes

Os 3 pilares da abordagem de sustentabilidade do DLL:

Operações de negócio responsáveis: 

melhorar nosso impacto no meio 

ambiente através da otimização 

de recursos, da mudança de 

comportamento e de inovações 

tecnológicas, sustentando um 

alto padrão interno e externo de 

comportamento ético.

Soluções de sustentabilidade: 

criar soluções sustentáveis com 

e para os nossos clientes; apoiar 

as ambições sustentáveis dos 

nossos parceiros e 

desempenhar um papel de 

liderança em tecnologia limpa 

e nos mercados de mobilidade 

sustentável.

Impacto social:

juntos, maximizar a relevância 

social e ter impacto positivo 

sobre as comunidades locais, 

oferecendo experiência, 

contribuições financeira e 

em espécie e disponibilizando 

recursos para as comunidades 

em países emergentes.

Eliza Ciarelli 
Analista de 
Marketing  
DLL Brasil

Marije Rhebergen 
Gerente de 
sustentabilidade 
do DLLSoluções de 

sustentabilidade

Operações de 
negócio 

responsáveis

Impacto social
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O diretor-executivo regional da Desso Roland Jonkhoff sabe 

que, embora belos produtos sejam um fator essencial para 

melhorar nosso estado de espírito, outros fatores também 

contribuem para isso. “Carpetes que absorvem o som, 

captam o pó fino ou refletem a luz podem contribuir para 

um ambiente positivo e edificante”, explica. Mas o que torna 

particularmente notável a visão da Desso, e o motivo pelo 

qual a parceria com ela pareceu algo natural para o DLL, é a 

ambição conjunta de ambas as empresas em pôr em prática 

um modelo de negócio baseado na economia circular.

“Em vez de os clientes descartarem os carpetes usados, 

estamos construindo nossa empresa em torno do sistema 

Cradle to Cradle®, removendo a base e os fios de qualquer 

carpete usado para colocá-los de volta na produção. No 

entanto, a coleta de carpetes em placas no final do seu 

ciclo de vida útil é uma opção ainda não muito utilizada 

pelos clientes. No momento, é algo que negociamos com 

cada cliente para cada projeto, individualmente. A inclusão 

da coleta de carpetes na opção de leasing ajuda a garantir 

que os produtos sejam reciclados de acordo com os 

princípios Cradle to Cradle. Entramos em contato com o 

DLL em 2012. A disposição da empresa foi de 100%”.

Os planos da Desso se enquadraram no 

Programa Life Cycle Asset Management 

do DLL, segundo o qual o DLL se vale de 

seu amplo conhecimento para encontrar 

soluções que prolonguem o ciclo de vida 

útil dos produtos originais ou lhes deem 

uma segunda vida.

O desenvolvedor de negócios 

sustentáveis do DLL, Frits Engelaer, 

trabalhou com a Desso para criar uma 

opção de leasing de carpetes que agisse 

como o elo que faltava no programa 

Take Back™. “O programa nos permite 

manter controle de nossos carpetes 

para que sejam devolvidos ao final do período de locação. 

Ao mesmo tempo, proporciona aos clientes uma forma 

acessível de instalar carpetes que contribuem para um 

ambiente mais saudável”, explica Roland.

A elaboração do contrato não foi simples - vários 

parceiros diferentes têm participação no leasing de 

carpetes, incluindo designers, arquitetos e usuários finais, 

O que nos torna diferentes

O compromisso do DLL em agregar valor com soluções financeiras 
que beneficiem a sociedade e as empresas provou ser uma 
combinação perfeita para a Desso, fabricante global de carpetes e 
campos esportivos. O DLL e a Desso formaram uma parceria que 
visa criar um sistema de locação de carpetes que permite que os 
clientes da Desso instalem carpetes acessíveis que contribuam 
positivamente para o meio ambiente e ajudem a economia circular.

que normalmente vêm de setores tais como bancos, 

transporte ou hotelaria. A oferta de um contrato de 

leasing que satisfaça todos estes interesses pode ser 

complicada. “O envolvimento do DLL foi inestimável”, diz 

Roland. “Com seu longo histórico de leasing, o DLL nos 

ajuda a compreender não apenas o impacto financeiro, 

mas a parte operacional do negócio”.

Frits está muito feliz com essa parceria: “É ótimo ter 

encontrado um parceiro que partilha a nossa visão sobre 

a gestão do ciclo de vida útil do patrimônio e com quem 

podemos aprender em conjunto e encontrar maneiras 

de oferecer ao mercado soluções sustentáveis que não 

só tenham impacto positivo imediato sobre o cliente, 

mas em todo o mundo, no longo prazo”.

Roland salienta que o mercado ainda precisa de tempo 

para se acostumar com a ideia de alugar um produto 

como o carpete. 

“Os clientes precisam mudar para uma forma mais 

sustentável de pensar”. Mas o conceito é ganhar terreno, 

e o primeiro contrato de leasing já foi assinado. O DLL 

reconhece a importância de compartilhar o 

conhecimentos entre setores para facilitar a mudança 

para opções mais sustentáveis. Como Frits coloca: 

“No futuro, gostaríamos de conectar a Desso a alguns 

de nossos outros clientes do Life Cycle Asset 

Management, para que possamos compartilhar as 

melhores práticas sobre como criar, usar, reformar e 

reciclar produtos de forma mais sustentável”.

Desso Fabricante de carpetes presente em mais de 100 países

Estabeleceu-se há mais de 80 anos na Holanda

Visão: fabricar carpetes que proporcionem muito mais valor em design e funcionalidade, 

que contribuam para a saúde e o bem-estar não só das pessoas que andam sobre o carpete, 

mas para a sociedade em geral também

Ativa em escritórios e setores do governo, educação, saúde, hotelaria, marinha e 

aeronáutica

Especializada no projeto e na produção de carpetes com grande valor em design e 

funcionalidade que contribuam para a saúde e o bem-estar das pessoas e do meio ambiente

Parceria com o DLL desde 2012

Roland Jonkhoff 
Diretor-executivo 
regional da 
Desso, Holanda

“ O DLL não só entende de 
leasing, mas é inovador o 
suficiente para observar 
novos mercados”

Obtenção do Prêmio de Credor 
do Ano e Produtos e Inovações 
de 2013 pela Leasing Life.

Sucesso na colaboração com a 
municipalidade de Roterdã na oferta 
de empréstimos para benfeitorias 
domiciliares sustentáveis.

Em 2013 teve início o desenvolvimento 
de uma política e estrutura Ambiental, 
Social e de Governança (ESG) geral e 
específica do DLL.

Com nosso programa Life Cycle Asset Management, 
somos a 1ª empresa do setor financeiro a oferecer uma 
solução concreta para a gestão sustentável do 
patrimônio em toda a cadeia de valores.

Parceiros com o 
mundo a seus pés

Frits Engelaer, desenvolvedor de 
negócios sustentáveis do DLL
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Mandy Gong da China é um dos 17 membros do DLL que 
participam na Clipper Round the World Yacht Race de 2013-
2014. Navegando de um país para o outro, ela aprendeu tudo 
sobre como trabalhar juntos em uma missão comum, em 
condições por vezes difíceis - uma boa metáfora para trabalhar 
na equipe global do DLL.

No DLL as pessoas ocupam o centro de tudo que fazemos. 

Nossa equipe é nosso patrimônio mais importante. As 

pessoas são a chave para que possamos criar sucesso 

mútuo para nós e nossos parceiros.

Mandy Gong, gerente de vendas internas do DLL no 

escritório de Xangai, onde é responsável por melhorar os 

processos internos - atuando como uma ponte entre 

clientes e TI, diz: “Dentro do DLL temos muito a oferecer 

para o mercado e queremos ser um parceiro de verdadeiro 

valor agregado”.

Os membros do DLL podem se conectar com colegas de 

trabalho de todo o mundo, a fim de atender melhor os 

clientes, e com mais rapidez. Mandy desempenha um papel 

ativo na partilha de conhecimento entre os membros. Ela 

explica: “Em 2013, organizei três reuniões entre nossa 

equipe e membros dos departamentos jurídico, financeiro 

e comercial para compartilhar conhecimento. Ao juntarmos 

nossas mentes, podemos pensar de forma mais dinâmica, 

para identificar e resolver problemas em conjunto e ficar à 

frente. Por reunirmos diferentes perspectivas e pontos 

fortes, podemos realmente fazer a diferença para nossos 

clientes”. Essa abordagem de verdadeira parceria e trabalho 

em conjunto com o intuito de verificar o que realmente faz a 

diferença também a faz lembrar de suas lições abordo do 

veleiro Clipper: “Nossa empresa é como esta embarcação. 

Precisamos de conhecimento para mantê-la segura. Se os 

membros do departamento comercial, por exemplo, 

acompanharem os mais recentes avanços no departamento 

de administração, poderemos oferecer aos nossos clientes 

soluções que sejam exatamente o que procuram e ajudá-los 

ainda mais”.

Não só o compartilhamento do conhecimento é 

fundamental no DLL, mas também encontrar novas 

soluções para um mundo em constante mudança. “Sempre 

tentamos encontrar novas, melhores e diferentes maneiras 

de ajudar nossos clientes e agir. Por me sentir incentivada a 

fazer isso ou aquilo, posso usar minha criatividade para 

propor novas e melhores soluções. Isso é muito estimulante 

e é o que mantém meu trabalho interessante e desafiador. E 

como fazemos tudo juntos com um esforço de equipe, tudo 

fica muito mais divertido. É uma viagem em que todos 

trabalham em conjunto, com o mesmo objetivo. 

Novamente, é possível comparar com a navegação: velejar é  

aprender  a   achar o rumo certo e ficar atento à direção do vento, 

das ondas e da corrente. É preciso trabalhar em equipe e ter a 

capacidade de confiar nos colegas que fazem parte da 

tripulação”.

Este espírito de desenvolvimento contínuo também se reflete 

no foco que o DLL coloca no autodesenvolvimento de seus 

membros. “Em nossa empresa, somos encorajados a evoluir 

como pessoas, e não apenas com as nossas carreiras em 

mente. Temos oportunidade de treinar e nos desenvolver 

ainda mais”, diz Mandy. “Os membros são encorajados a falar e 

responder a pesquisas com feedback real, para que possamos 

evoluir juntos. Isso nem sempre é fácil na China! Mas quanto 

mais nos envolvermos e abrirmos, mais ganharemos”.

Para Mandy, a melhor coisa de 2013 foi participar da Clipper 

Race. “Acho que a parte favorita até agora foi o campo de 

treinamento, onde pude ter ideias para meu próprio 

desenvolvimento. Meus colegas dizem que já mudei. Tenho 

muito mais confiança. A bordo, aprendi a assumir riscos e 

ampliar minha zona de conforto - algo que definitivamente 

trouxe comigo para o escritório!”

“ A bordo, aprendi a 
assumir riscos e 
ampliar minha zona 
de conforto”

Nossa identidade de marca e 
principais valores foram 
formulados pelos nossos 
membros ao redor do mundo.

Nossos 
valores 
essenciais:

Tudo o que 
faço, faço 
com paixão

Juntos, 
fazemos as 
coisas 
acontecer

Conte 
comigo

O desen-
volvimento 
começa por 
mim

O desenvolvimento importa
Em 2013, oferecemos 403 experiências de aprendizagem, 
1.369 membros finalizaram uma experiência 
personalizada e encomendaram 10.983 livros.

O que nos torna diferentes

Mandy Gongo (25), membro do DLL

atua como gerentes de vendas internas

Em Xangai, na China

Uniu-se ao DLL há 5 anos

Adora fazer compras, jogar badminton e ler livros de 

motivação: “Tudo, desde sobre o significado da vida a 

técnicas de gestão”

O DLL está participando da Clipper Round the World 

Yacht Race de 2013-2014 com o barco ‘One DLL.’ One 

DLL significa uma equipe unida por trás de uma missão 

em comum: permitir que as empresas utilizem os 

recursos de que precisam para dar uma contribuição 

significativa para o mundo. Durante 2014, o DLL 

apresentará uma renovação na marca da empresa. 

Essa renovação refletirá nosso papel no mundo de 

hoje e representará a forma como nossos funcionários 

trabalham em conjunto para construir parcerias com 

nossos clientes. Assim, nossa participação na Clipper 

Race deste ano marca o início de uma nova fase em 

nossa jornada, que inclui a introdução progressiva de 

nossa marca renovada e nosso posicionamento ao 

redor do mundo.

Trabalhando juntos 
em equipe
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Mais de 5.400 
membros em 
todo o mundo

Fundado em 1969

Abertura de escritórios na 
Índia e Turquia em 2013

DLL eleita empresa de leasing com 
melhor desempenho na Europa, em 
termos de crescimento percentual 

Na Europa, o DLL subiu da 6ª para a 3ª colocação 
segundo a classificação anual da Leaseurope, que 
se baseia no volume de novos negócios realizados

Impacto global com a 
solidez de equipes locais: 
presente em 36 países

Uma das maiores 
empresas mundiais de 
financiamento para 
fabricantes
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2013

Resultados anuais
Nossa rede global e o desenvolvimento em 2013

Acreditamos em parcerias genuínas com os nossos 

clientes, construídas com base na confiança pessoal, e 

não em números. Para adquirir essa confiança, tentamos 

descobrir o que as faz pulsar como pessoas, e não apenas 

como empresa. Entendemos a paixão que elas têm. E as 

dificuldades que enfrentam. Isso, aliado ao profundo 

conhecimento de todas as partes das operações, nos 

permite oferecer uma solução sustentável que seja ideal 

para todos, e não apenas uma solução paliativa. Para nós, 

parceria significa ver o que realmente faz a diferença. 

Vemos mais do que um cliente, e trabalhamos mais como 

parceiros, para ajudar a colocar as ferramentas certas nas 

mãos certas. Tendo crescido ao longo dos últimos 45 

anos a partir de uma pequena empresa local e se 

transformado em um parceiro de negócios global, 

compreendemos os desafios de nossos clientes no que 

tange ao crescimento de seus negócios e à manutenção 

do sucesso. O que importa para nós é entender o coração 

e a alma dos negócios de nossos parceiros, descobrindo 

novas formas de unir nossas mentes e encontrar soluções 

originais que sustentem o sucesso de nossos parceiros e 

de seus clientes durante várias gerações. Isso só é 

possível pela combinação de nosso impacto mundial com 

a solidez de nossas equipes locais. Nossos escritórios 

estão presentes em 36 países em todo o mundo para que 

possamos atender nossos parceiros nos prazos 

estipulados, aprender com suas perspectivas únicas e, 

juntos, criar a solução certa para suas necessidades.
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Política de extratos financeiros  O De Lage Landen International B.V. está isento da obrigação de publicar os seus extratos financeiros de acordo com o artigo 403, 

secção 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 Nederland. Os números que constam neste documento não são auditados.

Cláusula de desobrigatoriedade Esta retrospectiva de empresa é oferecida para fins exclusivamente de informação, não devendo ser tida como independente, nem 

pelo destinatário desta retrospectiva nem por qualquer outra pessoa que possa tomar conhecimento dela. Os destinatários devem realizar a sua própria pesquisa e 

análise sobre o De Lage Landen, o seu patrimônio e condição financeira e todas as informações aqui contidas. O De Lage Landen, suas afiliadas, representantes ou 

funcionários eximem-se de qualquer responsabilidade pela precisão ou integralidade, assim como por declarações ou garantias, expressas ou implícitas, com relação 

às informações aqui contidas. As informações fornecidas na retrospectiva de empresa 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.

30.8

31.5
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www.dllgroup.com

Estamos aqui para colocar as ferramentas certas 

nas mãos certas, 

e para entender o coração e a alma 

da sua empresa 

e vislumbrar soluções originais  

que servirão de base durante muitas gerações. 

Estamos aqui para ver toda essa paixão, 

as etapas do processo 

e as dificuldades, 

para entender o que realmente importa 

para a sua empresa 

e fazer a diferença. 

 

See what counts.

Banco De Lage Landen  Brasil S.A.

Av Soledade 550, 8º andar

Porto Alegre

CEP 90470 – 340 

Brasil


