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Tendências

Em 2014, o mundo financeiro presenciou o surgi-
mento e o crescimento de várias tendências 
globais importantes. Integramos várias dessas 
ideias e movimentos positivos às nossas próprias 
soluções financeiras. À medida que o DLL conti-
nua o seu caminho para se tornar um parceiro 
financeiro mundial ainda mais sustentável, estas 
são algumas das questões importantes que 
 levam nossa empresa adiante, rumo ao futuro.
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Em2014,continuamosaexploraro
poder das parcerias globais, em 
buscadesoluçõesfinanceirasorigi-
nais que contribuam para o sucesso 
dos nossos parceiros. Ao longo do 
caminho, descobrimos grandes 
oportunidades de repensar a forma 
como “utilizamos” nossos recursos 
emvezdesimplesmentepossuí-los.
Sim,porqueomundoestádeixando
de seguir um modelo de propriedade 
e passando a adotar um modelo de 
usabilidade. A usabilidade foi um 
tema da pauta do Fórum Econômico 
MundialemDavos-apenasomais
recente sinal de que as empresas 
inovadorasestãousufruindoplena-
mente da tecnologia digital para 
evoluiralémdosmodelosdenegó-
ciostradicionais.Soluçõesfinancei-
rassustentáveisestãobemnocen-
tro dessa transformação global. 

Nesta edição, apresentamos algu-
mas soluções que criamos em con-
junto com nossos parceiros no ano 
passado.Podem-seobservaralguns
temas-chave,entreosquaissedes-
taca o aumento do foco na susten-
tabilidade.Comaestimativadeque
mais da metade do mundo se junte 
às classes consumidoras em 2025, 
os recursos naturais do planeta 
sofrerãoenormepressãonospróxi-
mos anos. Com mais bocas para ali-
mentar, mais alimentos para colher e 
maior consumo anual, nossos par-
ceiros estão adotando soluções sus-
tentáveis.Soluçõesquecriamvalor
para o cliente, mantêm a qualidade, 
controlam custos e permitem que as 
empresasavancememdireçãoa
modelos de negócios circulares. 
Com programas como o LCAM, 
financiamentodasegundavidaútil
do produto, e microleasing na África, 
estamosativamentefomentando
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novosmodelossustentáveisque
aliamlucratividadeabenefícios
ambientais e sociais.

Ademandaporsoluçõesfinanceiras
tambémestámudando.Nossospar-
ceiros - e os parceiros e clientes 
deles - não estão mais apenas inte-
ressadosemativosfinanceiros,mas
desejam,sim,serviçoscomomanu-
tençãoeseguroincluídosnopacote,
bemcomoaopçãodedevoluçãodo
ativoquandojánãomaisoestiverem
usando.Alémdisso,cadavezmais,
eles desejam que seus parceiros de 
financiamentostenhampresença
global - como se fossem um ponto 
de referência que reunisse, em um 
únicolocal,supervisãoglobalcom
conhecimento da cultura e dos regu-
lamentos locais, que permitisse mais 
agilidade e rapidez de reação às 
constantes mudanças das necessi-
dades do mercado. 

O prazo de entrega está diminuindo. 
Seja na região central da Espanha, na 
China ou no Brasil, nossos parceiros 
estãoexigindomaisrapideznas
decisõesenasentregas.Estaéa
resposta lógica à digitalização das 
transações.Nospróximosanos,a
migração para o mundo digital conti-
nuará a desempenhar um papel fun-
damental,cadavezmaisimportante,
nas soluções de negócio. 

Emtermosfinanceiros,sustentáveis
e sociais, o ano de 2014 foi muito 
bomparaoDLL,oqueprovamais
umavezqueomelhormodelode
negócioéaquelequecolocanossos
parceiros em primeiro lugar. Quere-
mossempreenxergaralémdassolu-
çõesfinanceirastradicionaiseante-
cipar as mudanças do amanhã. Junto 
com nossos parceiros. 

Atenciosamente,

Bill Stephenson  
CEO/Presidentedo 
Conselho de Administração



Além do horizonte 
Equipamentos industriais

Na Linde, o segredo 
dofinanciamentoda
segundavidaútilestá
na confiança e na es
treita colaboração

Reunimos a Linde e o DLL para falar sobre 
financiamento de segunda vida útil de 
empilhadeiras e saímos com um projeto para 
gerenciar o sucesso dos relacionamentos de 
negócios. Pois, com certeza, a parceria de 
longo prazo estabelecida entre a Linde e o DLL 
- chamada de Linde Material Handling Financial 
Services (LMH Financial Services) - é especial. 
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cializada em equipamentos de 
segundavidaútil,veículosnovose
usados são perfeitamente integra-
dos às soluções diárias que a Linde 
oferece para as frotas. Darren 
 Norgrove, gerente de programas da 
LMHFinancialServicesnoReino
Unido,comenta:“Nofinanciamento
desegundavidaútil,énecessário
levaremconsideraçãoomenorvalor
dos equipamentos, o menor tempo 
de uso e o custo da manutenção. 
Todos esses fatores entram no cál-
culo do preço de cada solução ofe-
recida aos clientes.” 

Pitt acrescenta: “A retenção dos 
clienteséoqueimpulsionanossos
negócios. Para muitos dos nossos 
clientes,omercadodesegundavida
útiléumimportantepontode
entrada na Linde. Crescemos junto 
com eles. Temos um cliente que 
começou com uma pequena 
empresa de produtos no atacado 
usando 12 caminhões alugados 
semanalmente. Quinze anos depois, 
elepossuiumafábricaearmazénse
gerencia uma frota de 40 caminhões 
novoseusadosatravésdeumcon-
tratodelocaçãofinanciadopelo
DLL”. 

Norgoveobservaque,nofinancia-
mento de caminhões usados para 
pequenos clientes e operadores de 
grandesfrotas,arapideznaaprova-
çãodocréditoéfundamental.Sem
afetaroaltopadrãodeaprovaçãoda
LMHFinancialServices,oíndicede
aceitaçãodecréditoemtodosos
negóciosdaLinde-novosesegunda
vidaútil-éumdosmaiselevadosdo
ramo, o que certamente ajuda a 
manter os clientes da Linde 
 satisfeitos.

“Sempre tentamos propor um negó-
cio que atenda as necessidades do 
cliente”, diz Louise Hanlon, 

Não só em termos de colaboração 
nolongoprazo,mastambémem
termos da forte relação de trabalho 
queofornecedoreofinanciador
construíramjuntosaolongodos
anos. Todos os gerentes de contas 
da Linde no DLL trabalham interna-
mente nas instalações da Linde, em 
todo o Reino Unido. Enquanto pres-
tadoresdeserviçosfinanceiros
independentes, eles gerenciam lado 
a lado os negócios diários do fabri-
cante e estão intimamente integra-
dos às discussões dos clientes.

“Isso só acontece quando há con-
fiançaentreambasaspartes”,diz
David Pitt, gerente geral de equipa-
mentos usados da Linde Creighton, 
umadasprincipaisfiliaisdaLindeno
Reino Unido. “Tudo tem que ser feito 
com franqueza”.

Segunda vida útil
Atualmente, boa parte dos negócios 
da Linde pode ser categorizada 
comodesegundavidaútil.“Omer-
cado de caminhões usados sempre 
existiu”,dizPitt.“Háduassituações:
osclientesnãotêmrecursofinan-
ceiro para comprar um caminhão 
novoounãotêmessanecessidade.
Quando se trata de empilhadeiras, a 
opçãodesegundavidaútiléuma
questãodeutilização.Sevocêsóusa
o caminhão por 2 ou 3 horas por dia, 
recomendamos um caminhão 
usado. Se seu caso for de 5 a 7 horas 
pordia,oidealéescolherumnovo.
Mas, independentemente de ser 
novoouusado,cadaclienteprecisa
deumasoluçãodefinanciamento
que atenda suas necessidades 
específicas”.

Embora a Linde Creighton tenha 
uma equipe de manutenção espe-

Equipamentos industriais  
e o DLL
Não há uma solução que atenda todas as 
necessidades do amplo setor industrial.  
É por isso que oferecemos soluções finan
ceiras personalizadas e flexíveis para os 
vários atuantes do setor: fabricantes, 
 comerciantes, distribuidores, empresas 
de locação e usuários de manuseio de 
 materiais e equipamentos industriais. 
Nossoprofundoconhecimentodavidaútile
utilizaçãodebens,financiamentodeesto-
que,gestãodefrotasparalocaçãoevendor
financesignificaquepodemosajudarnossos
parceirosainovaremseusnegóciosepro-
cessosdeformasustentávelerentável.

GerentedecontasdaLMHFinancialServi-
ces.Essaéavantagemdarelaçãoestreita
entreaLindeeoDLL.“Éprovavelmentea
relaçãomaisantigadaempresa.Sequisés-
semosescreverumlivrosobrerelações
comerciaissólidas,poderíamoscertamente
ser objeto de um estudo de caso”. 

Louise Hanlon(LMHFinancialServices), David Pitt 
(Linde)eDarren Norgrove (LMHFinancialServices):
O mercadodesegundavidaútiléumimportanteponto
de entrada na Linde.
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Além do horizonte 
Tecnologia para escritórios

Por mais de 20 anos, os produtos e 
serviçosdeleasingtêmajudadoa
Konica Minolta a alcançar sua posi-
ção de liderança global. Mas como 
oferecer contratos de leasing globais 
adaptados a cada localidade? 
A KonicaMinoltaeoDLLuniram
esforços e chegaram a um acordo de 
estrutura global que a Konica Minolta 

pudesse oferecer aos seus clientes 
comoopçãodefinanciamento.Uma
única carteira de leasing criada no 
âmbito global, mas personalizada de 
acordo com as necessidades de 
cada cliente da Konica Minolta.

No passado, a Konica Minolta ofere-
cia as opções de leasing localmente. 
Mas, sobretudo para os clientes com 
presença global, essa abordagem 
localizadamuitasvezesresultavaem
má coordenação, aumento de des-
pesaseineficiênciasdesnecessárias.
Entre outras coisas, a utilização de 
váriosfornecedoresdificultamuitoa
padronização para os departamen-
tos de TI.

A carteira de leasing única facilita 
para o cliente e a Konica Minolta 
gerenciaremosativosdoclientee
reduzirem a burocracia. Mas quem 
pensa que oferecer um acordo glo-

balésimplesmenteumaquestãode
redigir um contrato e pedir que os 
clientesoassinemdevepensar
novamente.

Abrangente e flexível 
“As relações globais criam oportuni-
dades,mastambémdesafios”,
explicaFred Winckler, diretor de 
Operações das principais contas 
globais da Konica Minolta. “Elas tes-
tam nossa infraestrutura, práticas de 
envolvimento,governançainterna,
KPIsecapacidadeadministrativae
de apoio”. 

Como cada cliente tem suas próprias 
necessidades e circunstâncias espe-
cíficas,eratambémimportantepara
a Konica Minolta que seu parceiro de 
soluçõesfinanceiraspudesseadap-
tar-seacadacliente,individual-
mente. 

“Comsuaabordagemflexível,oDLL
tem a capacidade de criar acordos 
definanciamentoglobaisquepodem
ser adaptados ao que cada uma das 
maiores contas da Konica Minolta 
necessita”, acrescenta Winckler. 
“Alémdisso,oprogramadeleasing

Soluções globais: 
Uma única carteira 
de leasing para 
atender a todos

A Konica Minolta é um 
dos principais 
fornecedores de 
produtos e serviços 
para escritório em mais 
de 40 países do mundo. 
Para muitos de seus 
clientes multinacionais, 
a coordenação de 
equipamentos e 
serviços em todas 
regiões geográficas e 
linhas de negócio é um 
enorme desafio.
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Tecnologia para escritórios e 
o DLL
Osavançoseaconvergênciadatecnologia
para escritórios estão ajudando desde 
pequenas empresas a multinacionais a se 
conectar mais facilmente ao mundo e aos 
clientes.A profundidade e o alcance dos 
nossos serviços de tecnologia para 
escritório nos permitem oferecer aos 
nossos parceiros programas completos 
de soluções financeiras. Desde a 
operaçãodeleasingsaofinanciamento
comercial e de estoques, permitimos que 
nossosparceirosdesenvolvamuma
comunicaçãomaisrápidaemaiseficiente
e implementemsoluçõesdeTImais
abrangentes. 

doDLLéverdadeiramenteglobal.
Portanto,emvezdeterdiferentes
gerentes nacionais tentando lidar 
comasdiversasnecessidadesde
cada localidade, um único gerente de 
conta global atua como ponto cen-
tral de contato, coordenando o 
desenvolvimentodeacordosfor-
mais em qualquer lugar do mundo”.

Osbenefíciosdestaestratégiaglo-
bal são enormes para a Konica 
Minolta e para os clientes. Em pri-
meirolugar,asoluçãofinanceira
simplificadacriaclientesmaissatis-
feitos, o que aumenta a chance de 
renovaçõescontratuais,semneces-
sidadedeconfecçãodenovaspro-
postas. Em segundo lugar, os equi-
pamentos de escritório podem ser 
consolidados em todos os merca-
dos, o que reduz os custos operacio-
nais. Em terceiro lugar, a padroniza-

ção de equipamentos com um único 
fabricante e um número seleto de 
dispositivossignificaqueosdepar-
tamentos de TI passam a ter siste-
mas muito mais simples de gerir em 
termosdetráfegoderede,driverse
comunicaçãodedados.E,final-
mente,oDLLésuficientementefle-
xívelparapersonalizarascondições
depagamento.Porexemplo,aoper-
mitir que a própria Konica Minolta 
emita a fatura e a cobrança, ou ao 
ajustar os ciclos de faturamento de 
mensal para trimestral para agilizar 
ainda mais os processos.

Respeito mútuo 
Tendo trabalhado juntos por mais de 
20 anos, a Konica Minolta e o DLL 
desenvolveramumaparceriaglobal
mutuamentebenéficaqueagrega
valorparatodososenvolvidos,inclu-
siveparaosseusclientesem
comum. Mas, como um bom casa-
mento, a manutenção de uma forte 
parceria de negócios ao longo de 
duasdécadasexigetrabalhoárduo.

Wincklerexplica:“Parceirosconversam.
Parceiros colaboram. Parceiros contribuem 
paramelhoraroquecadaumfazindividual-
menteeoquepodemfazercoletivamente
por seus clientes mútuos. Eu sempre disse 
queesteéoverdadeirovalordanossapar-
ceria global. Felizmente, a profundidade de 
nosso relacionamento com o DLL nos dá o 
impulso necessário para melhorar nossos 
processos, estreitando ainda mais nossa 
relação com os clientes”.
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Além do horizonte 
Saúde

Soluçõesfinanceiras
inteligentes para 
tecnologias 
revolucionárias na 
área de saúde

Imagem, Elekta AB

Quando se vive numa grande cidade 
ou próximo de um renomado centro 
médico, muitas vezes se tem acesso 
à mais moderna tecnologia médica. 
Mas o que acontece quando 
residimos numa comunidade rural, a 
milhares de quilômetros do centro de 
saúde mais próximo?
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tecnologia para Anchorage, os habi-
tantesdoAlascaprecisavamviajar
atéapartecontinentaldosEUApara
fazer o tratamento. Agora, eles 
entram e saem do centro em um 
único dia”. 

“Oferecemosumasoluçãodefinan-
ciamento ao Dr. Chung e seus cole-
gas,afimdemelhoralocarocapital
disponível,e,porconseguinte,
melhorar o padrão de tratamento”, 
diz Ian Dickson,diretorfinanceiroda
Elekta. “O DLL se destaca dos con-
correntes por seu amplo conheci-
mento do ambiente dinâmico do 
setor de saúde e pelo compromisso 
de atingir nossas metas de negó-
cios”.

Ao colaborar estreitamente com 
pioneirosnosetormédico,comoa
Elekta e outros parceiros, os equipa-
mentosfinanciadospeloDLLatual-
mentesãoresponsáveispor750mil
tratamentos oncológicos por ano. 

“Seja numa grande cidade ou na área 
rural,amelhortecnologiamédica,na
maioriadasvezes,temumpreço”,
diz Amy Nelson, presidente da Uni-
dade de Negócios de Saúde Global 
do DLL. “A Gamma Knife da Elekta 
eraoeloquefaltavanotratamento
do câncer no ARTC. Se cada centro 
médicodispusessedeumatecnolo-
gia de precisão cirúrgica como esta, 
a luta contra o câncer seria diferente. 
Fazemosopossívelparaajudarnos-
sos parceiros de saúde a fazer parte 
dessamudançapositiva”.

Este era um problema com o qual se 
deparavamoDr.Richard Chung e 
seus colegas do Centro de Radiote-
rapiadeAnchorage(ARTC),no
Alasca,umacidadequeficaacerca
de 4 mil quilômetros acima da parte 
continental dos EUA. Recusando-se 
aaceitarageografiacomodesculpa,
o centro encontrou uma maneira de 
trazerumarevolucionáriaferra-
menta cirúrgica de precisão para os 
pacientes com câncer nas partes 
remotas do Alasca. 

A Elekta Leksell Gamma Knife® Per-
fexion™éumaferramentaderadia-
ção criada pela Elekta, pioneira 
suecaemsoluçõesclínicasparao
tratamento de câncer e doenças 
cerebrais. Essa moderna tecnologia 
de precisão oferece cirurgia não 
invasivaparatratardoençasdocére-
bro que, antes, eram consideradas 
inacessíveisouinoperáveis.Esse
tipodecirurgiaémuitasvezescha-
mado de “cirurgia sem sangue”, por 
ofereceraexatidãodeumacirurgia,
mas sem o uso do bisturi. Há uma 
tendência crescente na comunidade 
médicaparaestetipodeequipa-
mento de precisão. 

“Aúnicacoisaquefaltavaeraacapa-
cidadedetrataralvosintracranianos
com maior precisão”, diz o Dr. 
RichardChung,diretormédicodo
ARTC. “Antes de trazermos essa 

Saúde e o DLL
A necessidade de cuidados de 
saúdeécadavezmaior,àmedida
que a população mundial continua a 
envelhecereseexpandir.Provadis-
soéqueofinanciamentomuitas
vezesnãoconsegueacompanharo
ritmo.Éaíqueentramosemcena.
Seja em pediatria, oncologia, diá
lise ou odontologia, nossas solu
ções de financiamento flexíveis 
ajudam a tornar mais acessíveis 
tecnologias e equipamentos 
 médicos avançados. Assim, nossos 
parceiros podem se concentrar no 
que sabem fazer melhor - melhorar 
o padrão de tratamento dos pacien-
tes em todo o mundo.

Imagem, Elekta AB
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Além do horizonte 
Setor automotivo

New Business Mobility Solutions da 
Athlon. “Entendemos imediata-
mente que a cultura do carro e as 
expectativasdediversãodaTMC
eramelevadas,equeríamos
 superá-las”. 

“Aculturadasnossasempresasé
muito semelhante. O empreende-
dorismo da Athlon combina com o 
nosso. A Athlon tem a equipe de 
vendasearedeinternacionalcerta
para chegarmos aonde pretende-
mos. acrescenta Van Beek da TMC. 

Cultura do carro
QuandoarevistadenegóciosFor-
beselegeuacidadedeEindhoven,
ao sul da Holanda, como “cidade 
maisinventivadomundo”em2013,
ela tinha em mente empresas como 
a TMC. 

ATMCempregaváriosengenheiros
mecânicos e especialistas em mega-
trônica que trabalham na indústria 
automotivaetêmbastanteconheci-

“Nãoqueríamossóalugarcarros,
mastambémteremoção”,diz
Rogier van Beek, CFO do TMC 
Group. “Os carros são um compo-
nente importante da cultura da 
nossa empresa. A Athlon realmente 
entendeuissodesdeoinício”.O
desafiofoidefinido,eaAthlon,como
líderdemercado,“mexeutodosos
pauzinhos” necessários para pôr em 
açãoofatordiversão.

“Nãoésemprequeseencontrauma
empresa cujo estilo e ambição com-
binam com o seu”, diz Marc van 
 Eijndhoven, gerente de contas da 

O clique perfeito: TMC e 
Athlon incluem diversão 
no leasing privado

Há centenas de empresas de leasing de 
automóveis na Europa, e milhares de 
empresas que as utilizam. Mas raramente 
acontece esse clique instantâneo, como o 
que ocorreu entre a Athlon e o inovador 
TMC Group, uma empresa de alta tecnologia 
com sede em Eindhoven (Holanda).
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interpretar o que ela entende por 
diversão,earespostadaAthlonfoi
vincularoprogramadeleasingda
TMCàsatividadesdecorridada
empresae,maisespecificamente,
aopatrocíniodeNielsLangevelde
sua equipe de corrida da Renault. A 
AthlonchegouaconvidarLangeveld
para o lançamento do programa 
sem queaTMCosoubessecom
antecedência. 

A Athlon adaptou sua solução de 
mobilidade total aos 600 funcioná-
rios da TMC, que são empregados e 
empreendedores ao mesmo tempo, 
oferecendo-lhesumafrotadeveícu-
los Clio e Twingo da Renault com 
descontos adicionais pelo uso de 
adesivoseatualizações.Alémde
manutenção, reparos e seguro, o 
contratotambémincluiuma“cláu-
sula de compartilhamento comuni-
tário”queincentivaosfuncionários
da TMC a compartilharem seus 
carroscomasfamílias,amigose
vizinhos.

“Nossafilosofiaéausabilidadeem
vezdapropriedade”,dizVanEijndho-
ven,daAthlon.“Nossorelaciona-
mento com a comunidade de com-
partilhamento de carros SnappCar 
significaqueosfuncionáriosdaTMC
podem “emprestar” seus carros e, 
tecnicamente falando, recuperar o 
custodoleasing.Estanãoéuma
soluçãotípicaemleasingprivado,
massabíamosqueaTMCgostaria
da ideia”. 

Ambição internacional
À medida que a TMC continua a se 
expandirparanovosmercadoscomo
aBélgica,Luxemburgo,SuíçaeEUA,
o programa de leasing da Athlon pro-
vavelmenteiráatrás.

“Paixãoempreendedora-éoque
toda a equipe da Athlon possui”, diz 
Van Beek, da TMC. “Oferecer carros 
aos nossos funcionários empreen-
dedoresfazpartedanossapolítica
de remuneração internacional, e a 
Athlon entende perfeitamente o 
que queremosdizerquandofalamos
de carros”.

mento sobre o assunto. Seus enge-
nheiros de software estão intima-
menteenvolvidosnossistemas
operacionaisdoscarros.Alémdisso,
ao longo dos anos, a TMC atuou na 
RodoviaInteligente,naHolanda,
patrocinou equipes de estudantes 
na corrida de carros solares e man-
témumpatrocíniocontínuode
grande destaque com o piloto de 
corridaNielsLangeveld. 
À frente de tudo isso está o slogan 
da empresa: São as pessoas que 
impulsionam a tecnologia. 

Emoutraspalavras,paraaTMC,um
carronãoésóumcarro.VanBeek:
“Nãoqueríamosapenasuma
empresadeleasing,masumavarie-
dadedesoluçõesqueincluíssem
desdecarrosnovosepreçosatrati-
vosàcriaçãodeadesivosdecorri-
das. A equipe da Athlon percebeu 
imediatamente que a nossa colabo-
ração não seria apenas em relação a 
carros,mastambémàdiversão”.

Solução completa para mobilidade
A TMC deu à Athlon a liberdade de 

Mobilidade e o DLL
Oferecemosváriosserviçosauto-
motivosnaEuropaparaempresas,
funcionárioseaindústriaautomotiva-
desde grupos de concessionários 
locais a fabricantes internacionais. 
Fazemos isso sob a marca Athlon.  
Com 10 organizações no próprio país 
e parcerias em 10 países, e a capaci
dade de oferecer soluções nacionais 
e internacionais, nosso objetivo é ser 
o principal fornecedor de soluções 
de mobilidade. AlémdoB2B,emquea
organizaçãoénossocliente,estamos
passando para o B2Employee, em que 
ficamosdiretamenteligadosao
funcionário por meio de leasing e 
compartilhamentodeautomóveis
particulares. Essa combinação de 
soluçõesdemobilidadeefinancia-
mento dos fornecedores nos permite 
oferecermaiorvaloraosnossos
clientes.

Rogier van Beek (TMC)eMarc van Eijndhoven 
(Athlon):AAthlonadaptousuasoluçãode
mobilidadetotalespecificamenteaos600
funcionários empreendedores da TMC.
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Além do horizonte 
Tecnologia limpa

Elas não são grandes, 
nem particularmente 
elegantes, mas as 
lâmpadas de LED es-
tão na linha de frente 
da tecnologia limpa. 
De acordo com a 
Rexel, líder global em 
tecnologia limpa, este 
é apenas o começo. O 
mercado de ilumina-
ção de LED amadure-
ceu, e o retorno sobre 
o investimento pode 
ser mais ou menos 
instantâneo. Graças a 
uma parceria única 
entre o DLL e a Rexel, 
o financiamento das 
soluções de tecnolo-
gia limpa ficou mais 
fácil do que nunca.

“As empresas sempre desejaram 
economizarenergiae,comoavanço
da tecnologia, essas melhorias pas-
sam a fazer muito mais sentido para 
os negócios do que antes. Ter uma 
soluçãodefinanciamentotornatudo
muito mais simples e fácil”, diz Yan 
Baratte, gerente global de progra-
masdaRexel.

Com mais de 30.000 funcionários e 
operaçõesespalhadospor38países,
aRexeloferecesoluçõeselétricas
inovadoraseenergeticamenteefi-
cientes para as maiores empresas 
do mundo, bem como para casas 
residenciais.Masconvenceras
empresas a adotar a tecnologia 
limpa,comseusbenefícioseconô-
micos,éumacoisa,ajudá-lasafinan-

A promessa de 
retorno: 
A tecnologia 
limpa econo
miza milhões 
em dinheiro 
para as 
empresas, 
uma lâmpada 
de LED de 
cada vez
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ciaroinvestimentoéoutra.Éexata-
menteaíqueoDLLentraemcena.

“Avendadesoluçõesdetecnologia
limpaatreladaaofinanciamentoofe-
rece às empresas uma abordagem 
verdadeiramenteholística”,diz
 Kristian Kubasch, da área de 
DesenvolvimentodeNovosNegó-
cios da DLL. “Buscamos formas de 
financiarprojetosparaqueaecono-
mia de energia obtida pelo cliente 
seja muito mais do que simples-
mente os pagamentos mensais. 
Desta forma, não há impacto nega-
tivonofluxodecaixa.Naverdade,os
clientes economizam dinheiro desde 
o primeiro dia”. 

A promessa de retorno 
Nos últimos dois anos, o DLL tem 
trabalhadocomaRexelparafinan-
ciar as ambições de tecnologia limpa 
dos clientes. Em muitos casos, isso 
inclui a iluminação de LED, que, ao 
longo dos últimos anos, atingiu um 
níveltãoelevadodematuridadeem
termosdeeficiênciaeeconomia
que,muitasvezes,éasoluçãomais
simples de implementar. Como o 
consumo de iluminação constitui um 
dos mais altos custos de energia da 
maioria das empresas, o LED pode 
oferecer uma economia considerá-
vel,rapidamente.

No entanto, como a tecnologia limpa 
pode ser percebida como mais cara 
que a tecnologia que ela está substi-
tuindo,aRexeldedicaboapartede
seutempoconvencendoospossí-
veisclientesafazeroinvestimento
inicial. 

“Ofinanciamentoéaúltimapeçado
quebra-cabeça”, diz Baratte. “O 
financiamentoaceleraoprocessode
vendase,agora,fazpartedanossa
oferta”.

“As recompensas podem ser tão 
substanciais que a maioria dos clien-
tes,naverdade,economizadinheiro
suficienteparainvestiremoutras
soluções de tecnologia limpa, o que 
lhes permite poupar ainda mais no 
longo prazo”, acrescenta Kubasch.

Verdadeiro potencial de cresci
mento
Jáéfatoqueessastecnologias
estão se tornando mais limpas e 
maisacessíveis.Overdadeirodesa-
fio,deacordocomBaratte,éesco-
lher as tecnologias corretas, num 
mercadoemrápidomovimento,que
melhor atendam as necessidades 
dos clientes e trazer essas tecnolo-
gias para o mercado. 

“Não há nenhuma empresa nem 
setor no planeta para o qual não 
possamos oferecer alguma solução 
que reduza a conta de energia. Não 
apenasemiluminação,mastambém
emsoluçõesnãoconvencionais,fora
daredeelétrica,comoenergiasolar
e armazenamento de energia, esta 
últimacomperspectivadecrescer
bastantenospróximoscincoanos”.

Atéhoje,oDLLjáfinancioumaisde
20 projetos em toda a Europa - na 
Suécia,EspanhaeReinoUnido.
Atualmente,hámaisde150novos
projetos pendentes, e a cooperação 
está começando a se espalhar para 
alémdaEuropanosEUA,Chinae
NovaZelândia.Essaexpansãocom-
provaoverdadeiropotencialde
crescimento da tecnologia limpa, 
assim como o tom otimista dos dois 
entrevistados-positivo,enérgicoe
plenamente consciente das oportu-
nidades e dos obstáculos. 

“A tecnologia limpa pode ainda estar 
associada a algo radical”, acrescenta 
Kubasch,“mas,narealidade,elaéàs
vezestãosimplescomotrocaruma
lâmpada”.

Tecnologia limpa e o DLL
A energia representa 30% dos custos 
deumtípicoedifíciodeescritórios.Em
outros ambientes, como fábricas e 
instalações de saúde, o custo da 
energia pode ser ainda maior. Finan
ciamos ativamente projetos que 
promovam a eficiência energética, o 
uso de energia alternativa, menor 
pegada de carbono e a sustentabili
dade. Nossos programas são 
concebidos para aumentar o lucro e o 
desempenho dos nossos parceiros e, 
ao mesmo tempo, reduzir custos, o 
consumodeenergia,odesperdícioou
apoluição.Porquealémdeserbom
paraomeioambiente,serecológicoé
bomtambémparaosnegócios.
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Além do horizonte 
Construção

Deixandodelado
a rotina do 
mundofinanceiro
e reconhecendo 
“o eterno valor 
de um cliente”

Quando a Vermeer, 
empresa líder em 
equipamentos para 
construção, agricultura 
e indústria, começou a 
fazer negócios com o 
DLL no outono de 
2010, os diferenciais 
iniciais eram a 
presença global e a 
experiência financeira 
do DLL no mercado 
industrial.
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Comolíderglobal,aVermeerestá
inovandocontinuamenteodesign
dos produtos e equipamentos que 
fabrica,oquerequerinvestimento
considerável.

“Encontrarumparceirofinanceiro
comproficiêncianasubscriçãode
créditoeraimprescindível”,acres-
centaBlanco.“ODLLelevaessa
habilidade fundamental a outro 
patamar, pois não só entende o 
nosso apetite por risco, mas tam-
bémprocuraestabelecerumrela-
cionamentocomousuáriofinalpara
captarumavisãoholísticadoperfil
decrédito”.

Fazer o que é certo 
A Flatirons, um cliente da Vermeer 
com sede em Fort Collins, no Colo-
rado,éumcasoemquestão.Ante-
riormente,oDLLjáhaviaajudado
Dan Overton, proprietário da Flati-
rons,aobterfinanciamentoparaa
empresa.Porisso,quandoresolveu
financiarumanovaperfuratrizdire-
cionalhorizontalD220x300Naviga-
tor®earecicladoraR400T,elenova-
mente procurou o DLL.

“AempresadeDanaindaestavana
fase inicial de crescimento quando 
nos conhecemos”, disse Alex McAl
lister,diretorregionaldevendasdo
DLL. “Mas no nosso primeiro ano de 
trabalho juntos, ele superou sua 
meta de receita de 5,5 milhões de 
dólares, chegando a 9 milhões”. 

Anovarodadadefinanciamentoda
Flatiron permitiu que ele comprasse 

osdoisequipamentosaumataxade
jurosrazoável-umataxaque,
segundo os cálculos do DLL, seria 
adequadaaoníveldeexposiçãode
sua empresa. 

“Trabalhamos com Dan para chegar 
aumvalordeentradaqueele
pudesse pagar, mas, durante as dis-
cussões, ele recebeu uma oferta de 
entrada ‘zero’ de um dos nossos 
concorrentes”,afirmaMcAllister.As
discussõesficaramaindamaiscom-
plexasquandoobancolocalde
Overtonconcordouemfinanciar
toda a transação, com entrada zero, 
usandosualinhadecréditoexis-
tente. 

MasMcAllistersentou-secomOver-
toneavaliouabertamentetodasas
opçõesdisponíveisparaele.Traba-
lhandocomorevendedorVermeer
Colorado, McAllister concluiu que, se 
Overtonusassetodaasualinhade
créditonacompradosnovosequi-
pamentos,eleficariavulnerávela
situaçõesdeemergêncianãoprevis-
tas e não teria nenhum ponto de 
apoiofinanceiroparaasfuturas
necessidadesdefinanciamento.

PorcausadaconfiançaqueMcAllis-
terdesenvolveuemOvertoneda
facilidade de fazer negócios com o 
DLL,OvertonoptoupeloDLL.

“O DLL tem a capacidade de focar o 
aspecto mais importante para o 
usuáriofinale,emseguida,determi-
naroprodutodefinanciamento
certoqueagregarávalorparaos
negóciosdaqueleindivíduo”,diz
Blanco, da Vermeer. “Para Dan, não 
foiapenasopreço,masaconfiabili-
dadeeaconsistência.Eéissoque
Alexesuaequipeofereceram”.

Construção e o DLL
Aindústriadaconstruçãoglobalestáemconstantemovimentoe,porisso,
requersoluçõesfinanceiraspersonalizadaseflexíveisqueaajudemacres-
cer. Desde empréstimos, leasing e financiamento de estoque à gestão 
do ciclo de vida útil do ativo, oferecemos soluções financeiras para 
 fabricantes, revendedores, distribuidores, empresas de locação e 
usuários de equipamentos de construção.Nossoobjetivoéajudarnossos
parceirosaconstruirdeformasustentável,mastambémrentável.

Mas ambas as empresas logo perce-
beramquetambémcompartilhavam
o interesse em administrar os pre-
ciosos recursos da terra e reconhe-
cer,naspalavrasdeJill Blanco, 
gerenteglobaldefinançasdaVer-
meer,“oeternovalordeumcliente”.
Fazeroqueécertoparaoclienteé
umafilosofiaqueabrangemuito
maisdoqueapenasíndicesdeala-
vancagemfinanceira.Significa
enxergaralémdosnúmeroseche-
garàsrelaçõesqueexistemportrás,
comofabricante,orevendedoreo
usuáriofinal.
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Além do horizonte 
Alimentos

Expandindo para o 
mundo do vinho: Fi-
nanciamentoflexível
ajudandoainovaros
setores tradicionais 
da Espanha

Quando se trata de azeite, a Espanha 
é imbatível, representando cerca de 
60% da produção global. Peças 
fundamentais para esse setor são os 
decantadores e os separadores 
centrífugos que transformam 
azeitonas maduras em azeite sedoso 
e, com mais frequência do que se 
espera, essas centrífugas e 
separadores têm a marca Pieralisi.
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Alimentos e o DLL
O crescimento da população, a escassez 
de recursos e a segurança e a qualidade 
dos alimentos  eis os principais desafios 
e oportunidades que o setor global de 
alimentos enfrenta hoje. Nossafunçãoé
tornar mais fácil para os nossos clientes 
alimentaromundo.Sejanofinanciamento
deestoqueevarejo,naofertadeleasing,
gestãodeativoseproteçãopatrimonial,
usamosnossoconhecimentoeexperiência
de mercado para ajudar as empresas de 
processamento e embalagem de alimentos 
amaximizaroseupotencial.

Nosúltimosdoisanos,alíderglobal
em centrifugação de azeite tem tra-
balhado em estreita colaboração 
com o DLL na Espanha. Primeiro 
comazeitedeoliva,agoracom
vinho.“Governadospeloclimaepor
subsídios,ambossãomercados
voláteisqueexigemmuitoestoquee
velocidade”,dizDaniel Escalada, 
gerentefinanceirodaPieralisi.
“Nossa parceria com o DLL está, na 
verdade,nosajudandoavendermais
equipamentos”. 

A Pieralisi e o DLL começaram a tra-
balhar juntos em 2013, e uma das 
primeiras coisas que o DLL propôs 
foiumprogramadefinanciamento
flexívelcomoapoiodesubsídios
públicos. 

“A Pieralisi já oferecia a melhor tec-
nologiaeomaiorvalordeserviço”,
diz José Ignacio Llinares, gerente 
de contas do Grupo de Bens Durá-
veisdoDLL.“Masoqueelesreal-
menteprecisavameramsoluçõesde
financiamentomaisflexíveisque
pudessem ser fácil e rapidamente 
ajustadasaofluxodecaixados
 clientes”. 

“Nãosóaofluxodecaixadosclien-
tes,mastambémaofinanciamento
comercial”, acrescenta Escalada. “O 
DLLnosajudaamanterumaltonível
de estoque para que possamos 
entregar mais rapidamente aos nos-
sos clientes. Quase todo o nosso 
estoqueédepronta-entrega.
Quandoogovernofazumaconces-
são,oobjetivoécolocaresse
dinheiro imediatamente em circula-
ção, sobretudo em torno de setem-
bro, quando começa a colheita da 
azeitona”.

Argumentos de vendas integrados
A relação entre a Pieralisi e o DLL se 
estendeparaalémdofinanciamento
e entra no campo da comunicação. 
NãoéraroJoséesuaequipetraba-
lharem com a equipe comercial da 
Pieralisi em campanhas de marke-
tingepublicidade.Porexemplo,
arrendamento mercantil com dois 
pagamentosanuaisetaxadejuros
de 0% e leasing operacional que 
incluem manutenção e seguro de 
equipamentos. Isto ocorre porque, 
nosetordoazeite,éfundamental
incluirasoluçãofinanceiranoargu-
mentodevendas.

“Os equipamentos são caros e, às 
vezes,émelhoralugardoquecom-
prar,evice-versa”,dizLlinares.“Cabe
a nós ajudar os clientes da Pieralisi a 
entenderondeestãoasvantagens
financeirasoferecidas”.
 
“AabordagemdoDLLéinteira-
mentenovaparanós”,dizEscalada.
“Em essência, eles nos ajudam a 
entraremnovosmercados,expli-
candoascondiçõesfinanceirasa
nossa equipe e nossos principais 
clientes”. 

Expandindo para o mundo do 
vinho
Com a demanda global em ascensão 
e o preço do azeite 50% maior, a Pie-
ralisi espera que o ano de 2015 seja 
um ano muito bom para os fabrican-
tes de azeite da Espanha. No 
entanto, com a ajuda do DLL, a 
empresatambémestáfazendo
incursões em outro famoso setor 
espanhol:odovinho.ParaaPierasili,
a penetração no setor mais rebus-
cadodovinhosignificaumagama
completamentenovadeequipa-
mentosetodaumanovaabordagem
definanciamento.

“Com equipamentos mais caros e 
margensmaiselevadas,podemos
explorarsoluçõesfinanceirasmais
interessantes, sobretudo com lea-

sing”, diz Escalada. “Somos o pri-
meiro especialista em azeite a entrar 
noramodovinho,eacreditamos
que,comnossaexperiênciaemali-
mentos,podemosnostornarlíderes
de mercado”. 

“Certamente, ajuda bastante o fato 
de muitos clientes de azeite da Pie-
ralisitambématuaremnosetordo
vinho”,acrescentaLlinares.“Na
região central da Espanha, azeitonas 
euvascrescemladoalado.APieralisi
traz sua reputação de especialista 
paraomundodovinho,eosclientes
quecompramvinhosabemquea
suaamplagamadesoluçõesfinan-
ceirastambémfazpartedo
 negócio”. 
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Além do horizonte 
Agricultura

Mahindra usando 
soluções inteligentes 
de financiamento 
para combater a 
concorrência na 
indústria de tratores 
dos EUA

A Mahindra Finance fez muito mais 
do que simplesmente nos colocar 
num campo onde se joga de igual 
para igual”, diz Cleo Franklin,vice-
-presidentedemarketing,desenvol-
vimentodeprodutoseplaneja-
mentoestratégicodaMahindraUSA,
referindo-seàjointventureentreo
DLL e a Mahindra. “Seus programas 
inovadoreseinteligentesnosderam
poder para aumentar nossa compe-
titividadeeatenderasnecessidades
de nossos clientes em relação às 
opçõesdefinanciamento”.

Ajointventurefoiestabelecidaem
2011comoobjetivodeoferecer
soluçõesdefinanciamentonoata-
cadoevarejoparaaMahindraUSA,
uma subsidiária integral do Mahindra 
Group, uma empresa de 16,7 bilhões 
dólares, com sede na Índia. Desde 
então, a Mahindra USA tem crescido 
rapidamente no segmento de trato-
rescompactos,devidoàgrande
satisfação(97%,amaisaltadosetor)
eàsólidafidelidadedosclientes
(98%,tambémamaisaltadosetor).

Contra as tendências 
Para conquistar essa posição, a 
Mahindra USA decidiu ir contra as 
tendências de consolidação dos 
principais concorrentes, duplicando 
suabasederevendedoresesua
ofertadeprodutos,expandindosuas
instalaçõesderevendadepeçase
acrescentandodoisnovoscentros
dedistribuição.Alémdisso,desen-
volveuumapropostadevalorque
reúne, em um único local, tudo o que 
osrevendedoreseclientespreci-
sam. 

“Nosso presidente, Mani Lyer, acre-
dita em poder oferecer aos clientes 
umaperspectivade360º”,diz
Franklin.“Nossaequipededesenvol-
vimentodeprodutoscriaosprodu-
tos para atender as necessidades 
dos clientes. Nosso Departamento 
de Vendas coloca o produto na 
frente do cliente. Nosso Departa-
mentodeServiçoajudaaprestar
assistência aos produtos após a 
venda.AMahindraFinanceUSA
complementa a oferta para que os 
clientestenhamumaexperiência
plena, em cada ponto de contato”.

A Mahindra Finance contribui em 
termosestratégicosetáticos.Por
ter acesso direto a todas as informa-
ções de negócios da Mahindra, ela 
podeterumavisãoholísticaecontri-

Desde 2011, a empresa de 
tratores Mahindra, dos 
EUA, obteve uma sur-
preendente taxa de cres-
cimento anual de 27%, em 
comparação com a média 
anual do setor, que é de 
6%. Resultados impres-
sionantes quando se leva 
em conta que esta é uma 
empresa jovem, com 20 
anos de atuação, que vem 
ganhando participação de 
mercado de veteranos 
renomados, como a John 
Deere e a Kubota. O se-
gredo? Desenvolver rela-
cionamentos estreitos e 
oferecer opções de finan-
ciamento inteligentes em 
cada ponto de contato.
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Agricultura e o DLL
O crescimento da população mun-
dialsignificaquenãoserápossível
manter os padrões de consumo 
atuaissenãohouverumamelhor
utilização dos recursos e soluções 
maissustentáveis.Oferecemos 
várias soluções de financiamento 
flexíveis para fabricantes de 
equipamentos agrícolas e 
fornecedores nas indústrias de 
processamento, manuseio e 
armazenamento. Desde tratores 
a soluçõesdeprecisãoavançadas
para a agricultura, ajudamos a criar 
valoreagerenciarriscosparaque
o setoragrícolapossafazeroque
precisa, ou seja, alimentar o 
mundo.

buirparaaumentarovalorda
empresa. 

AMahindracolheosbenefícios
dessa abertura. Apenas um mês 
depois de uma solicitação feita pelos 
revendedoresdaMahindra,aMahin-
dra Finance lançou um programa de 
financiamentoa0%durante84
meses(anormadosetoréde0%
poraté60meses).Franklin:“Issonos
colocounumaposiçãocompetitiva
única. E dá um forte impulso em 
nosso segmento de clientes, que 
estáacostumadoaveressetipode
oferta em produtos de consumo 
com os quais estão familiarizados, 
comoautomóveis.Alémdisso,pro-
porciona a tranquilidade de saber 
que podemos oferecer uma solução 
adaptada, sob medida, às necessida-
des deles”.

Financiamento inteligente
A Mahindra Finance ampliou seu 
horário de funcionamento, das 7 às 
19horas,paraatenderrevendedores
em todos os fusos horários, seis 6 
diasporsemana,emtodososservi-

ços. Um programa completo de 
incentivosparaosrevendedores
ajudaapromoveroDiadoRevende-
dor Mahindra na alta temporada de 
vendas.Umnovoprogramadeloca-
ção permite que os clientes testem 
antes de comprar e gera receita 
duranteoperíododelocação.Todas
essasiniciativassebaseiamnas
ideiaseopiniõesderevendedorese
clientes. 

Brian Hutchison,diretor-executivo
da Mahindra Finance USA diz: “A 
Mahindra fez grandes conquistas 
nos últimos cinco anos por sua capa-
cidade de construir relacionamentos 
estreitos.Aempresaouveeatende
as necessidades dos clientes. E trata 
osrevendedoreseparceirosde
negócioscomoumafamília,tornan-
do-nos parte da solução”. 

Franklin:“Aoseracessívelerespon-
der às necessidades com soluções 
personalizadas, seu dia já estará 
ganho. Mais no futuro do que agora, 
osnegóciossedesenvolverãocom
base em relacionamentos estreitos 
e na capacidade de responder às 
necessidades dos clientes, de forma 
rápida”.
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Além do horizonte 
Transporte

“A parceria perfeita que temos com 
oDLLfacilitouofinanciamentodo
pacote completo para grandes e 
pequenas transportadoras que utili-
zamcaminhões:Euro6eosserviços
de manutenção e reparo”, diz Piet 
Hein Horstmeier,diretor-executivo
daTrucklandZuid-Holland.
 
Desde 1976, a Truckland tem 
desempenhado um papel impor-
tante no mercado de transporte 
holandês. Com mais de 250 funcio-
nários espalhados em 13 localidades, 
queatendemaHolanda,aBélgicaea
Espanha, a Truckland oferece um 
amploportfóliodeprodutoseservi-
ços, que incluem um conceito de 
leasingcomserviçocompletoatra-
vésdoDLL.Apesardosaltosebai-
xoseconômicosdosúltimosanos,o
DLL ajudou a Truckland a colocar 

Desde diesel limpo a 
camin hões sem motorista: 
Ofinanciamentopersona-
lizado impulsiona o setor de 
transporte

Em 2013, à medida que o setor europeu de 
transportes cautelosamente se arrastava em 
direção à recuperação econômica, um novo 
obstáculo surgiu: a rigorosa norma de emissões 
Euro 6. O investimento nas novas tecnologias 
de diesel limpo acrescentou 10% ao preço de 
varejo de um caminhão ou trator novo. De 
acordo com a Truckland, principal revendedor 
da DAF Trucks na Holanda, muitas empresas de 
transporte sentiram a necessidade de 
modernizar rapidamente suas frotas com 
veículos Euro 6, mas não dispunham do fluxo de 
caixa ou das linhas de crédito necessários para 
financiá-los. A joint venture da Truckland com o 
DLL colocou-os em posição de ajudar.
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“Aofertadeleasingquelevaanossa
marcanosdáumagrandevantagem
no mercado”, diz Horstmeier. “Desde 
2008, nossos clientes de pequeno e 
médioportetêmencontradodificul-
dadeparaobterfinanciamentoban-
cário. Com o nosso conceito de ser-
viçocompleto,paga-seumpreço
fixoportudo,comfaturamensal.
Isso dá bastante tranquilidade. E cria 
umvínculomaisfortecomosnossos
clientes. Com isso, podemos con-
versarcomelessobrecomomelho-
rar o desempenho do caminhão ou 
sobre os planos para o futuro, em 
vezdeimportuná-loscomfaturas”.

Vantagem competitiva
De acordo com Horstmeier, a 
estreita relação com o DLL ajuda a 
Truckland a reagir com mais rapidez 
às mudanças do mercado, o que 
permite responder rapidamente às 
novaslegislaçõesoutecnologiase
lançar um conceito no mercado à 
frente dos outros competidores.

Hendriks:“Nossavantagemestáno
fato de termos dois especialistas 
sentados à mesa. Um especialista 
em tecnologias de transporte e 
logísticaqueconhecemuitobemo
cliente e tem o instinto certo sobre 
os negócios de cada um. E um espe-
cialistaemfinanciamentoquepode
examinarosnúmeroseasprojeções
e personalizar a oferta, conforme 
necessário”. 

Ao oferecer a opção de leasing, a 
Truckland se mostra mais preparada 
para futuras mudanças, que incluem 
os caminhões sem motoristas, que 
já estão, de acordo com Horstmeier, 
logo na esquina. 

Horstmeier:“Elesvãocriardoistipos
de cliente: grandes empresas que 
podemdar-seaoluxodeinvestir
nessa opção e pequenas empresas 
queseconcentramemserviçosde
entrega locais. Dois tipos de clientes 
quepodemsebeneficiardaopção
de leasing. Com o DLL, podemos 
efetivamenteatenderaambos”.

muitas pessoas no assento do 
motorista.

Relacionamento estreito 
Em 2009, o DLL e a Truckland cria-
ramumajointventureparaoferecer
financiamentoprivadosobamarca
TrucklandLeasing.“Avantagemde
umajointventureéqueambasas
partesdividemoriscodonegócioe
seempenhamfervorosamenteem
fazer o conceito funcionar”, diz 
Frank Hendriks,diretor-executivo
da Truckland Lease. “Temos uma 
relaçãomuitoestreita.ATrucklandé
muitotransparenteeprofissional,o
queserefleteemnossosresultados,
nofinal”.

A oferta de leasing da Truckland com 
serviçocompletoincluifinancia-
mento, manutenção e reparos, 
pneus, seguros, impostos, etc. 

Transporte e o DLL
O aumento da mobilidade, as metas de 
sustentabilidade e o crescimento da 
populaçãomundialtrouxeramsolu
ções de transporte inovadoras para 
a vanguarda do financiamento. 
Nossos especialistas em transporte 
oferecem soluções completas para 
fabricantes,revendedores,distribui-
dores, empresas de locação e usuários 
de equipamentos de transporte.
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Alfaiate em Kigali: De costureiro independente a empreendedor com 13 funcionários.

Além do horizonte 
Sustentabilidade e o DLL

A promessa de microleasing 
na África: “Érelativamente
novoerestritoaumnicho,
mas tem enorme potencial”

Oqueéexatamenteo
 microleasing? 
David:É uma ferramenta com a qual 
pessoas,cooperativaseinstituições
depaísesemdesenvolvimento
podem ter acesso a bens economi-
camenteprodutivosepagarporeles
ao longo do tempo. Ao contrário dos 
produtosdemicrofinanciamento,
que,emessência,sãoversõesredu-
zidasdosempréstimosbancários
tradicionais, o microleasing se con-
centramaisnoativoenafinalidade
dele para o cliente. Vejo o microlea-
sing como um produto bancário 
maiséticodoqueosmicroemprésti-
mos, pois, em caso de inadimplência 
docliente,elesóperdeoativoarren-
dado,masgeralmentenãoteveque
fornecer garantia adicional.

Porqueomicroleasingétão
importante? 
Marije:Há um enorme potencial de 
desenvolvimentodenegóciose
necessidade de aumentar a produti-
vidadeemmercadosemergentes.O
microleasing contribui para esse 
objetivoporofereceracessoaequi-
pamentosdecustorelativamente
baixo.Eestimulaoempreendedo-
rismo e o crescimento das econo-
mias e comunidades locais.

Primeiro em Ruanda, agora no Quênia - o DLL 
está expandindo ativamente a rede de micro-
leasing nas economias mais promissoras da 
África. Na verdade, trabalhando em estreita 
colaboração com os principais fornecedores e a 
matriz Rabobank, o DLL tem o potencial de se 
tornar líder global em opções de micro leasing. 
Marije Rhebergen, diretora de sustentabilidade, 
e David Ritchie, vice-presidente de financia-
mento global estruturado do DLL, explicam.
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David:Étambémimportanteporque
financiaumativoespecíficoparao
cliente - uma máquina de costura, 
um trator. Com o microleasing, a 
financeirasabeexatamenteemque
os recursos foram utilizados, e essa 
informação pode ser usada para aju-
daraprotegeresseativo,pormeio
de contratos de seguros e de manu-
tenção.

Por que o microleasing está 
ganhando popularidade agora? 
Marije:Omicroleasingservede
apoio à atitude empreendedora de 
muitaspessoasnospaísesemer-
gentes que habitualmente ainda não 
têmacessoaprodutoseserviços
financeiros,porquenãotêmhistó-
ricodecrédito.Éumasoluçãoinova-
doraquevisaforneceracessoaati-
vosprodutivos,semanecessidade
de ter os recursos antecipadamente. 
Umativocomgarantiareduzorisco.
Esatisfazumanecessidadeóbvia
daspessoasnospaísesemergentes.

David: A legislação que trata de lea-
sing está melhorando. São necessá-
rias regras adequadas para proteger 
e regular o leasing. À medida que se 
implanta a regulamentação em mais 
países,atendênciaédequeomicro-
leasing se torne ainda mais popular.

ODLLaspiraaserumlíderde
microleasing global? 
David:Omicroleasingnãoétãodife-
rentedoqueoDLLjáfaz.Osativose
regulamentos podem ser diferentes, 
mas,emessência,financiamos
váriosprodutosdemenorvalore
usamosoconhecimentoexistente
do DLL para ajudar a implementar 
programas para as instituições de 
microfinanciamento.Alémdisso,
alguns fornecedores estão criando 
produtosespecificamenteparao
mercadoafricano.Porexemplo,
nosso parceiro AGCO lançou recen-
tementeasérieGlobal,particular-
mente adequada ao mercado afri-
cano.Aoobservarnossosparceiros
que atuam no setor fabril ao redor do 
mundo, o DLL está muito bem pre-
paradoparadesenvolveropçõesde
microleasing focadas no fornecedor.

Marije:Omicroleasingérelativa-
mentenovoerestritoaumnicho,
mas tem enorme potencial. Por 
estar tão intimamente ligado ao 
nosso modelo atual de fornecedores 
e, com o enorme impacto na base da 
pirâmide,estaéumaáreanaqual
queremos e podemos sair na frente. 
Com o microleasing, podemos ser 
umlíderdenegócioeumlídersocial.

Então, quais são os seus 
próximospassos?
Marije:Com uma equipe de dez inte-
grantesdoDLLaltamenteexperien-
tes, já oferecemos a opção de 
microleasing a instituições de micro-
financiamentoemRuanda,eesta-
mos começando no Quênia. Mas 
estamosexplorandooportunidades
em nossa rede de fornecedores e na 
rededoRabobank,avaliandosimul-
taneamente as necessidades sociais 
e o potencial de crescimento econô-
micodecadapaís.Éumaabordagem
do tipo passo a passo.

Os três pilares da aborda
gem de sustentabilidade do 
DLL
Ao saber o que realmente importa para 
nossos parceiros, podemos assegurar que 
nossos clientes, a sociedade e o meio 
ambientesebeneficiemdosresultados
por muito tempo ainda no futuro. A sus-
tentabilidadeéessencialparaonosso
 próprio sucesso e o dos nossos parceiros 
delongoprazo,eéporissoqueestamos
sempreàprocuradeformasinovadoras
de incentivarnovosmodelossustentáveis
quealiemrentabilidadeabenefícios
ambientais e sociais. 

1Soluções de negócios sustentáveis
Acreditamosmaisnovalordousodo
que no da propriedade, mas nossa 

contribuiçãovaialémdosimplesestímulo
aessatendência.Procuramosativamente
formas de contribuir para uma economia 
circularcomnossosparceiros,financiando
todoociclodevidadoproduto.Buscamos
encontrar soluções originais e sustentá-
veisemtodosossetoresemqueatuamos
eexpandirnossassoluçõesfinanceiras
personalizadas, como leasing operacional, 
usoprolongado,reutilizaçãoefinancia-
mentodesegundavidaútil.Estamostam-
bémcontinuamentefazendomodifica-
çõestangíveisemnossaspropostasde
mobilidade e  tecnologia limpa.

2Impacto social significativo
Contribuindopositivamenteparaas
comunidades em que atuamos, por 

meiodecontribuiçõesfinanceirasecom-
partilhamento do conhecimento dos 
membrosemprogramasdevoluntariado.
Graçasàsnovasearrojadassoluções
financeiras,comoomicroleasing,
empreendedoresecomunidadesempaí-
sesemdesenvolvimentopodemmaximi-
zar o impacto econômico. 

3Operações de negócio 
 responsáveis
Defendemosoelevadopadrãoético

em nossos negócios. Todas as nossas 
soluçõesfinanceirasestãodeacordocom
osprincípiosdonossoCódigodeConduta
Global. Estabelecemos metas ambiciosas 
quevisamreduzirnossoimpactoambien-
tal e que pretendemos atingir por meio de 
uma combinação de  otimização de recur-
sos,mudançadecomportamentoeinova-
ção tecnológica.
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Além do horizonte 
Perfil da empresa

DLL: Colaborador, 
capacitador e finan
ciador sustentável

Não importa se nossos 
clientes produzam 
robôs para a ordenha 
de animais ou apare-
lhos de ressonância 
magnética:falamosa
línguaqueelesenten-
dem. Com escritórios 
presentes em 35 
paísesemtodoo
mundo, podemos 
atender nossos 
parceiros nos prazos 
estipulados, aprender 
comsuasperspectivas
únicas e, juntos, criar a 
solução certa para 
suas necessidades.

Colaboramos com fabricantes, 
revendedoresedistribuidoresde
equipamentos para que as empresas 
obtenhameutilizemosativosde
que necessitam para contribuir sig-
nificativamenteparaomundo.O
DLLfornecesoluçõesfinanceiras
originais e integradas que contri-
buemparaociclodevidadosativos,
queincluemleasing,vendorfinance,
financiamentocomercialerecomer-
cialização.Alémdisso,oferecemos
soluções de mobilidade, factoring e 
créditoaoconsumidor.Aempresaé
uma subsidiária integral do Grupo 
Rabobank e conta com 5.500 
 integrantes em todo o mundo. 

O que queremos dizer com  
‘See what counts’
NoDLL,acreditamosemverdadei-
ras parcerias com nossos clientes, 
construídascombasenaconfiança
pessoal, e não apenas em números. 
Ao aliar o conhecimento das neces-
sidades das pessoas ao profundo 
conhecimento do setor, procuramos 
muitomaisquesoluçõespaliativas
comoobjetivodeoferecersoluções
sustentáveis.Paranós,parceriasig-

nificaveroquerealmentefazadife-
rença. Vemos mais do que um 
cliente, e trabalhamos mais como 
parceiros, para ajudar a colocar as 
ferramentas certas nas mãos certas

Nossa diferença: aliamos profundo 
conhecimento do cliente à expe
riência em gestão de ativos
O DLL reconhece que as decisões 
de negócios têm impacto direto 
sobreascomunidades,famíliase
indivíduos.Éporissoquecolocamos
as pessoas no centro de todas as 
nossasparcerias.Paranós,financiar
émaisdoqueapenasemprestar
dinheiro-étrabalharemconjuntoe
encontrar soluções originais que 
criem oportunidades de cresci-
mento. Não importa se os nossos 
parceirossãofabricantes,revende-
dores, pequenas empresas familia-
res ou multinacionais: usamos nossa 
experiêncianosetorparaajudaras
empresasautilizarseusativosde
modo a gerar sucesso mútuo.  
Nossaexperiêncianagestãode
ativoseriscoséumdospontosque
nos diferencia aos olhos dos nossos 
parceiros. 

O DLL é um fornecedor global de soluções financeiras 
baseadas em ativos atuante em nove setores principais: 
agricultura, alimentação, saúde, tecnologia limpa, 
automotivo, transporte, construção, equipamentos 
industriais e tecnologia para escritórios.
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Soluções 
eserviços

Leasing 
Produtos de leasing flexíveis ofe
recidos diretamente para o mer
cadoeatravésdosclientesdas
agências locais e de outras entida-
des do Rabobank na Holanda e em 
todo o mundo como parte do con-
ceitodefinanciamentototal.

Factoring 
Capital de giro adicional, em cará
ter temporário ou estrutural, para 
empresas e clientes do Rabobank 
queconvivemcomcrescimento
acelerado, oscilações sazonais de 
vendasounecessidadedefluxode
caixaextra.Ajudamostambém
quandoosfundosficamtemporaria-
mente atrelados aos termos de 
pagamentoporpartedosdevedo-
res.

Soluções para gestão e risco 
deativos
Com base no amplo conhecimento 
deativos,desenvolvemosefornece-
mos soluções flexíveis com o obje
tivo de criar valor durante todo o 
ciclo de vida de um ativo e ajudar 
parceiros fornecedores a atingir as 
metasdevendasecrescimento.
Algunsexemplossão:financiamento
de estoque, facilitação de atualiza-
ções,prolongamentodoperíodode
utilização,reutilização,renovação
tecnológicaetrocaspornovosequi-
pamentos.Nossavariedadedesolu-
çõesdeseguroseriscodeativos
ofereceumgrauincomparávelde
proteção,alémdecomplementara
oferta dos fornecedores e garantir a 
tranquilidadedosusuáriosfinais
duranteavigênciadoleasing.

Soluções de mobilidade 
Soluções completas de mobilidade - 
desde leasing e locação de auto-
móveisàgestãodefrotaseconsul-
toria de mobilidade - oferecidas 
diretamente aos clientes e seus 
funcio nários.

Financiamento comercial 
Programas de financiamento de 
estoque baseado em ativos que 
agregamvalorsubstancialaocanal
de distribuição e ajudam a atingir os 
objetivosdecrescimentonolongo
prazo. Nossa presença internacional 
garante uniformidade internacional 
paraempresasglobais.Nossavarie-
dade de ferramentas digitais ajuda 
nossosparceirosadesenvolverativi-
dadesdevendasdirecionadas.

Soluções digitais
Ferramentas inovadoras para sim
plificar processos e aumentar a 
satisfação do cliente em toda a 
cadeia de suprimento. Nosso aplica-
tivomóvelDLLExpressFinance,por
exemplo,simplificaoprocessode
vendaeaceleraastransaçõesfinan-
ceiras para os nossos parceiros. 
Estamoscontinuamenteexplorando
soluções digitais que ofereçam aos 
nossos parceiros mais rapidez e 
confiançanofechamentodas
 transações.

Vendorfinance
Programas de financiamento de 
alta qualidade baseados em ativos 
parafabricantes,revendedorese
distribuidores de equipamentos que 
podem ser personalizados de acordo 
comosobjetivosdevendas,proces-
sos e canais de distribuição.

Créditoaoconsumidor
Como centro de competência do 
Rabobankespecializadoemcrédito
ao consumidor, oferecemos assis
tência de marketing, avaliações de 
crédito e aprovações de emprés
timo e crédito pessoal para agên-
cias locais do Rabobank em toda a 
Holanda.Atravésdenossamarca
on-line Freo, oferecemos direta-
menteaosclientesprodutosdecré-
dito on-line, transparentes e de fácil 
utilização pelo usuário.

LCAM
O programa LCAM (Life Cycle Asset 
Management)abrangeagestão
econômicadeativosdurantetodaa
vidaútiltécnica,oferecendo servi
ços financeiros personalizados 
para ativos existentes e novos, 
incluindoserviçosdereparo,manu-
tenção,renovaçãoeremanufatura
pelos parceiros de fabricação do 
DLL. A abordagem pioneira do 
LCAM permite que fabricantes, 
revendedores,usuáriosfinaiseo
DLLagreguemmaisvaloràquali-
dadedosativos.
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Em todo o mundo, os equipamentos 
desaúdefinanciadospeloDLLreali-
zam 15 milhões de exames de ima
gem de diagnóstico avançado, todos 
os anos.

15 milhões de 
exames
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Além do horizonte 
Resultados anuais/Fatos e números

Nº1
Peloterceiroanoconsecutivo,oDLL
ficouem1º lugar em volume de 
novos negócios entre as 25 principais 
empresas de Vendor Finance nos EUA. 

5 estrelas
AlémdeumexcelenteNPS +33, os 
produtosFreoobtiveram5 estrelas, 
por cinco anos consecutivos, 
segundoavaliaçãodaMoneyView.

Resultados 
anuais 2014
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Lucro líquido
em milhões de euros

Portfólio gerido
em bilhões de euros

3°
O DLL ganhou seu 3º prêmio 
consecutivo da Leasing Life por 
“Inovação do Ano em Produtos 
e Serviços”.
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Também em 
2014…
…  O DLL lançou o DLL Express 

Connect, uma ferramenta de 
integração entre sistemas, projetada 
especificamenteparaparceiros
revendedores,comoobjetivode
agilizar e facilitar as negociações com 
o DLL.

…  O DLL tornou-se um parceiro do 
 programa Economia Circular (EC) 
100,umainiciativadaEllenMacArthur
Foun dation.

…Comgrandeapoiodogovernochinês,
o DLL China começou a explorar 
suas primeiras oportunidades como 
fornecedor de tecnologia limpa.

…  O DLL foi nomeado Melhor Empresa 
de Leasing para Fornecedores de 
2014 na Itália.

No ano passado, cerca de 25% dos funcio-
nários do DLL ofereceram mais de 12.000 
horas de seu tempoeexperiênciacomo
voluntáriosparaboascausassociais,com-
plementando os mais de 500.000 euros em 
doações feitas pelo DLL.

12.0 
0 
0

O DLL India lançou o “The Water Pro
ject”, que concedeu a 750 crianças que 
vivem em tribos acesso a água potável 
e se esforça para criar um ambiente sau-
dávelparaascriançaspobresdaÍndia.

750 crianças  
quevivem
em tribos

500.0 
0 
0

Em 2014, o DLL fez o seguro de mais de 
500.000 equipamentos financiados pelo 
DLL atravésdesuasseguradorasparceiras.

50%  
FTE

Os escritórios do DLL na Alemanha, 
FrançaeBélgicasejuntaramaosde
Wayne(EUA)eEindhoven(Holanda)como
escritórioscertificadosemsustentabili-
dade. Hoje, mais de 50% dos funcioná
rios (de tempo integral) do DLL traba
lham em escritórios sustentáveis.

270Crescimento 
de 270% 

A receita de seguros gerada por ativida
des de Vendor Finance do DLL cresce-
ram 270% entre 2007 e 2014. 

31% 
Redução

Em comparação com 2009, os escritórios 
do DLL ao redor do mundo reduziram as 
emissões de CO2 por FTE em 31% – 
facilmenteexcedendonossametade
20%até2014.

548par-
ceiros

Noanopassado,incentivamos548 par
ceiros a participar da Maratona do DLL 
em Eindhoven.

de produtos foram deslocados em todo o 
mundo em empilhadeirasfinanciadas
pelo DLL em 2014. 

200  milhões de  
toneladas

Todos os dias de aula nos EUA, os ônibus 
escolares fabricados pelo nosso parceiro 
transportamaproximadamente7,5 
milhões de crianças para as escolas.

7,5 milhões de 
crianças

Em2014,osequipamentosfinanciados
pela Tecnologia Limpa do DLL pouparam 
135 milhões de litros (36 milhões de 
galões)degasolina,154 milhões de qui
logramas (340milhõesdelibras)decar-
vãoe1,2 bilhão de quilômetros (754 
milhõesdemilhas)deemissõesrealizadas
porveículosdepasseio.

135 milhões 
de galões

Anualmente,oDLLfinanciamaisde50.000 
bens no ramo de Alimentos e Agricultura, 
queafetampositivamenteosprodutoresde
várioscultivosqueajudamaalimentaro
mundo.

50.0 
0 
0

Com uma frota de leasing superior a 
100.000carros,aAthlonélíder no mercado 
de leasing e mobilidade na Holanda. 

100.0 
0 
0

Graçasaofinanciamentodemais de 699 mil 
máquinas (impressorasecopiadoras),oDLL
tornou realidade 27 bilhões de impressões/
fotos.

27.000 
000 
000
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Estamos no Brasil desde 
1998, atendendo a mais 
de 50 mil clientes em todo 
o país. Em cada canto 
deste imenso território 
verde e amarelo, estamos 
presentes oferecendo 
soluções em 
financiamentos para que 
projetos se tornem 
realidade, atuando como 
articuladores do 
desenvolvimento 
econômico e social.

O DLL no Brasil

Governança Corporativa
Nossaestruturalocaldegovernança
segue os padrões estabelecidos pelo 
DLL Internacional e agrega órgãos 
próprios para  a coordenação e 
monitoramento da gestão, em 
conformidade com as leias brasileiras. 
Contamos com auditorias internas 
contínuasecomauditores
independentes, seguindo os padrões 
legaiseregulatóriosvigentesda
Basiléiaedasleisanticorrupçãoe
lavagemdedinheiroparaassegurar

transparência nos processos
 e controles. 
Comopropósitodeenvolvertodosos
executivosnadefiniçãodeestratégias
enaaprovaçãodepropostasparaos
diferentes negócios da nossa empresa, 
asdecisões,emqualquernível,são
tomadas de forma colegiada. A 
administração utiliza dois comitês de 
nívelestratégicoquegarantem
agilidade, qualidade e segurança na 
tomada de decisão: Management 
Team Brasil e Comitê de Risco Local. 
Ainda, contamos com comitês de 
áreas que apóiam o negócio:  Pricing, 
Compliance,RecuperaçãodeCrédito,
Risco Operacional, Auditoria
e Sistemas.

Código de Ética e Conduta
OnossoCódigodeÉticaeCondutaé
o instrumento que orienta e conduz a 
todos os membros do DLL, 
transmitindoosvaloresquenos
norteiam. Funciona como um guia que 
permite aos membros entender a 
empresa, suas formas de atuação e 
normas de conduta. Entendemos que 
aocomunicarasexpectativasem
relação  aos padrões de 
comportamento e conduta, estamos 
orientando e ajudando nossa equipe 
para a resolução de dilemas que 
ocorremnodiaadiacorporativo.

Negócios Responsáveis
Com foco no que realmente importa 
para os nossos parceiros, oferecemos 
programasdefinanciamentoque
tornamosnegóciosmaiseficientes,
ajudando milhões de pessoas e 

contribuindo para que comunidades 
rurais e sociedade prosperem usando 
seus recursos da melhor maneira. 
Não estabelecemos parcerias  com 
fabricantesouclientesfinaisque,em
razãodesuaatividadeououtra
característica,nãoatendamos
requisitoseprincípiosdapolíticaglobal
de responsabilidade socioambiental do 
DLL. Não estabelecemos parcerias 
com Fabricantes ou Clientes Finais 
que,emrazãodasuaatividadeou
outracaracterística,possam
representarconsiderávelrisco
ambientaloudeimagem/reputaçãoe
queentramemconflitocomos
princípiosdapolíticaglobalde
responsabilidade socioambiental
do DLL.

Gestão de Risco
A incidência de riscos socioambientais 
relacionadosaoperaçõesdecréditoé
mitigadaporumsistemadesenvolvido
especificamenteparaoDLLdoBrasil,
emquediversasfontessão
consultadas antes de a operação ser 
analisadapelaequipedecrédito.Casos
querepresentemumamaiorexposição
ao risco socioambiental passam por 
umaavaliaçãoindividualizadapelaárea
de Business Support antes do 
desembolso da operação. Casos com 
maiorexposiçãoariscosocioambiental
passam por análise documental pela 
equipe de Business Support, antes do 
desembolso da operação. 
Em caso de ocorrência de perda ou 
quaseperdaporexposiçãoarisco
socioambiental,asáreassãoinstruídas
a reportar o incidente como risco 
operacional para o departamento de 
Risco.Esteéresponsávelpor
identificarnecessidadedemelhoriade
processos ou sistemas para mitigar a 
ocorrência de futuros casos. 
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Resultados anuais 
Brasil 2014

Lucro líquido
em milhões de reais

Portfólio
em milhões de reais Em 2014 focamos em 

rever nossos processos 
internos e olhar para 
frente, além do 
horizonte, para garantir 
um crescimento 
sustentável para a 
empresa no longo prazo 
e o apoio necessário 
que nossos parceiros 
precisam para 
crescerem também.  

As demonstrações contábeis completas, com parecer dos auditores, estão publicadas
no site www.dllgroup.com/br
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79%  
dos membros 

responderam a Pesquisa de Clima, com 
índicegeralde64% de engajamento 
dos membros.

99%  
das operações 

são originadas online pelas 
concessionárias.Osistemadecrédito
onlinedoDLLépioneira no Brasil.

das 100 maiores empresas do RS 
(RevistaAmanhã).

36   o 

no ranking

  mais   mil  de
clientes no Brasil.

50   

horas de treinamento, impactando no 
desenvolvimentopessoaleprofissional
dos nossos membros.

11,5 
7 
5

3   o 

país
maisrentaveldoGrupo DLL.

no Brasil em Porto Alegre/RS e São Paulo/SP.

2            escritórios

na categoria ”Grande Empresa” no 
Prêmio IEL, Melhores Práticas de Está-
gio 2014.

2   o 

lugar

14            membros
beneficiados com bolsas do Programa 
de Incentivo à Pós Graduação.

atuando no Brasil.

  302
  membros

   horas
de voluntariado realizado por membros 
do DLL no Brasil em 2014.

1011

7084   mais de
clientes financiados em 2014.

  máquinas13mil
financiadasem2014.

de desembolso no BNDES em 2014.

            bilhões1,1R$

TOP ser 
humano

Ganhador do prêmio Top Ser Humano, 
na categoria Organização, com o caso 
TrueYou.Desdeoinício,oTrueYoufoi
concebido não como um projeto ou um 
programa, mas sim, como uma jornada 
dedesenvolvimento.Todasasações
foramplanejadasparaprivilegiaraparti-
cipação das pessoas na elaboração dos 
rumos futuros do DLL, assim como, 
estimularabuscaindividualdemelho-
rias e ampliar o sentimento de pertencer 
a uma organização de atuação mundial, 
mascomvaloreseidentidadecomunsa
todos.
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Recursos Humanos
Mais do que atingir resultados, o como 
atingimos os nossos resultados 
realmente importa para o DLL. Nossos 
valorescorporativosforamescolhidos
pelosprópriosmembros,refletindoos
comportamento que queremos 
vivenciardiariamentecomoempresa.
Porissobuscamospromovero
desenvolvimentoeaprimoramentoda
equipe, respeitando as potencialidades 
de cada um dos 302 membros. 
Diversidade,qualidadedevida,e
desenvolvimentosãopontoschaves
que guiam os nossos programas de 
Recursos Humanos.
ODLLtemcomoobjetivoproporcionar
oportunidades iguais de seleção 
independente de raça, credo, religião, 
nacionalidade, idade, gênero, 
orientaçãosexual,estadocivil,
necessidades especiais, ou qualquer 
outracaracterísticapessoaloucultural.
TodasasvagasdoDLLsão
disponibilizadas para o preenchimento 
tambémaPessoascomDeficiência,
sem qualquer distinção, desde que 
estes atendam aos requisitos básicos 
da oportunidade em aberto.

MEMBROS 2014 2013
Número total de colaborares 302 353

Homens 162 195

Mulheres 138 158

Jovens Aprendizes 18 21

Negros no quadro de trabalho 7 6

Pessoas com Deficiência 8 9

Orgulho de fazer parte de uma 
organizaçãoquetemvaloresque
estãoalinhadoscomosmeusvalores
pessoais.Euenxergoessesvalores
no dia-a-dia, nas atitudes das 
pessoas, na forma como 
trabalhamos. O DLL me instiga a dar 
o meu melhor. Entrei na empresa 
comoestagiárioemeidentifiquei
muito. Vejo um futuro de muitas 
oportunidades aqui dentro. 

 Artur Stern
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Qualavançoterámaior 
impacto no futuro 
próximo?

“Oqueseesperaéofococontínuo
em soluções de negócios sustentá-
veis.Acreditoqueachaveparaa
nossamissão“Seewhatcounts”é
fazer com que cada membro do DLL 
possa ser um campeão de parcerias 
verdadeiras”. 
Sun Kang,analistadecrédito,Coreia 

“O aumento das regulamentações 
dogovernonoquetangeàdistribui-
ção de soluções de seguros certa-
menteteráimpactosobreopróximo
período.Noentanto,estamostraba-
lhandoativamenteparanosprepa-
rarmosparaessedesafio” 
Dermot Cahill,vice-presidentede
Seguros e Resseguros Globais 

“Odesenvolvimentodeveículoselé-
tricos, principalmente carros, afetará 
o nosso mercado. O maior foco dado 
ao impacto ambiental inspirará uma 
novagamadeserviços”. 
Johan Liljeroth, gerente de Soluções de 

Mobilidade da Nordics 

“Aformacomoosativossãovendi-
dos, usados e atualizados. Os usuá-
riosfinaisperceberãoqueencontrar
uma solução que atenda suas 
necessidadesespecíficasébem
mais atraente do que uma compra 
tradicionalbásica.Osativoseservi-
ços serão estruturados como uma 
soluçãoflexíveldamesmaformaque
anuvemcriouflexibilidadepara
dados”. 
John Sparta, diretor gerente, Philips 

Medical Capital

“Não só atender o mercado, mas 
criá-lo. Antecipar as necessidades 
dosclientesepreveroqueeles
 querem antes que eles percebam”. 
Chris MacKenzie, diretor de soluções 

de ImpressãoePagamentodeTIda

Austrália 

“À medida que os mercados globais 
se recuperam e a pressão competi-
tivaaumenta,ofocoserácadavez
maiornaagregaçãodevalorparaos
clientes em resposta às necessida-
des deles de mais rapidez, soluções 
oferecidasempacotes,flexibilidade
e sustentabilidade. A oferta de maior 
valoragregadoeoaumentodas
regulamentações podem mudar 
significativamenteocenário. 
Natalia Grigoreva, diretora de Marke-

tingEstratégicodossetoresdeconstru-

ção, transporte e industrial 

“Uma mentalidade que muda, que 
não mais se concentra na oferta de 
bens,masnaofertadebenefícios.
Comolíderesemopçõesinovadoras
de leasing, precisamos continuar a 
exploraroceanosazuiseacooperar
com nossos parceiros de modo a 
estendernossaexperiênciaanovas
categorias de bens”. 
Rafal Piskorski,gerentegeral,CEE/
gerente nacional na Polônia 

“O futuro de DLL depende da nossa 
capacidadedeinovareutilizaratec-
nologiaparaoferecervalorparaos
nossos clientes que precisam de 
novassoluções,commaisrapidez,
para que possamos permanecer 
relevantesnummundoemcons-
tante mudança”.  
Gagandeep Grover,vice-presidentee
diretor comercial na Índia

“Jamais podemos nos esquecer de 
ouviravozdosnossosmembros.
Nem tampouco podemos perder de 
vistaosnossosvalores,poissãoeles
que nos mantêm conectados uns 
aos outros e são a fonte do nosso 
orgulho”. 
Lorraine Chua, gerente de talentos 

 globais 

“Odesenvolvimentodofinancia-
mento baseado no uso, proposto 
peloDLL,teráimpactosignificativo
nomercadofinanceiro.Osprodutos
baseados no uso ajudam os fornece-
dores a prestar manutenção ade-
quada,substituirerenovarequipa-
mentos, reduzir o custo total de 
propriedade e aumentar o número 
deciclosdevidadosequipamentos”. 
Theodore S. Rennenberg, gerente de 

frotas globais no setor de construção, 

transporte e industrial 

“O aumento do consumo baseado 
nousoreduzcustoseaumentaaefi-
ciência. As mudanças tecnológicas 
acelerarãoessedesenvolvimento
num ritmo sem precedentes”. 
Jack Wasser, Desenvolvimentode

InovaçõeseNegóciosEstratégicos,

Holanda 

“Osregulamentosexigemuma
grande quantidade de dados e a ela-
boraçãoderelatóriosparaavaliaro
risco dos negócios. Eles estão 
mudando a cara do DLL e do setor 
como um todo. Precisamos atender 
asnovasregulamentaçõessemdes-
viaraatençãodenossosclientes”. 
Amy Nelson, presidente de Tecnologia 

Limpa e Saúde Global 

“O interesse do cliente continuará a 
ser o ponto focal de todos os nossos 
serviços.Aconformidadeeocom-
portamentoéticocontinuarãoaser
importantes diferenciais”. 
Peter Witsen, diretor de Compliance

Guardando oltre 
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