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Em 2015, nós trabalhamos bastante 
para aprimorar nosso foco e aumentar 
nosso conhecimento a respeito 
destas tendências para ajudar nossos 
clientes de uma forma mais proativa. 
No DLL, acreditamos que a indústria 
fi nanceira deve desempenhar um 
papel integral e de liderança, auxiliando 
na direção de diálogos importantes a 
respeito de assuntos como a 
economia circular, a internet das 
coisas e megadados. Nós o encora-
jamos a ler e aprender mais a respeito 
de como estas tendências que estão 
emergindo mudarão comporta-
mentos, preferências e a forma como 
fazemos negócios no futuro.

Economia circular
Enquanto a população mundial 
continua aumentando e o consumo 
explode, também cresce a necessi-
dade de modelos sustentáveis de 
negócios que se responsabilizem pelos 
preciosos recursos do planeta. 
O leasing está no centro desta 
discussão, pois o gerenciamento e o 
reuso de bens são facilitadores 
fundamentais da economia circular.

Há inúmeras tendências e movimentos 
importantes moldando o mundo agora, 
e muitos deles infl uenciam diretamente 
as necessidades e expectativas de 
nossos parceiros e clientes. No DLL,  
acreditamos em fornecer soluções 
abrangentes que ajudarão nossos 
clientes a navegar com sucesso por um 
ambiente de mercado desafi ador e em 
evolução. Para isso, o DLL identifi cou 
cinco tendências que provavelmente 
mudarão a forma como nossos clientes 
fazem negócios e, consequentemente, 
as expectativas que eles têm em 
relação ao seu fornecedor de soluções 
fi nanceiras.

Movimentos-chave 
moldando as 
necessidades do cliente

Em 2015, o DLL recebeu o prêmio 
“Green Finance Transaction of the 
Year” da Leasing Life. E no Fórum 
Ecônomico Mundial (WEF) em Davos, 
o DLL se tornou a primeira instituição 
fi nanceira a receber o prêmio “Circular 
Economy Investor” dos Jovens 
Líderes Mundiais da WEF. Nós acredi-
tamos que a indústria fi nanceira pode 
desempenhar um papel essencial na 
criação de um mundo e de uma 
economia mais sustentáveis.
A economia circular não é mais 
apenas ideologia; ela é necessária 
para a economia.

Economia de 
compartilhamento
O mundo está se estreitando, as 
cidades estão crescendo e os 
“milenials” (nascidos entre 1980 e 
2000) estão mais abertos do que 
nunca a novos modelos de negócios 
que lhes permitam compartilhar uma 
variedade de bens que tradicional-
mente eram alugados para um único 
usuário. Escritórios, ferramentas para 
construção e até mesmo carros vêm 
se tornando parte desta economia de 
compartilhamento. A economia de 
compartilhamento está derrubando 
barreiras entre pessoas e negócios, 
e o DLL continua na vanguarda de 

como essas preferências em 
evolução para nossos clientes 
começarão a infl uenciar as soluções 
que fornecemos. O que o futuro 
reserva? Talvez um único contrato de 
aluguel de três anos para 20 usuários 
diferentes? Fique ligado.

Da propriedade para 
a utilização
A rápida transformação da tecnologia 
e a introdução de novos e inovadores 
modelos econômicos – por exemplo, 
circular e de compartilhamento – 
estão desafi ando legitimamente a 
lógica fundamental da propriedade. O 
surgimento de modelos de negócios 
baseados no uso está ajudando os 
negócios a inovar mais rápido, 
simplifi car suas operações e atender 
às demandas e necessidades dos 
clientes de forma mais efi ciente. O 
conceito de “servitização” facilita 
esses novos modelos de negócios. A 
“servitização” é a ideia de vender um 
serviço baseado no uso em vez de um 
bem fi nito, tal como oferecer serviços 
de imagem a um hospital ou clínica em 
vez do aparelho em si. Essas 
mudanças continuarão a ampliar o 
papel do DLL, que passará a não 
apenas fi nanciar bens mas também 
fornecer soluções completas, 
incluindo produtos baseados no uso.

Impressão 3D/Robótica 
inteligente
Ainda uma novidade para consumi-
dores curiosos, a impressão 3D já é 

uma prática padrão em muitos dos 
nossos principais setores industriais. 
No DLL, vemos a tecnologia sendo 
plenamente utilizada no setor de 
saúde, para criar enxertos e disposi-
tivos protéticos, e nas indústrias de 
alimentos e agricultura, para 
preparar e projetar alimentos. 
Quando combinada à robótica 
inteligente, o mundo experimenta uma 
incrível transformação em direção a 
soluções hiperefi cientes e precisas. O 
DLL continua trabalhando em 
conjunto com vários de nossos 
parceiros fabricantes para entender 
como podemos ajudar a apoiar essas 
inovações.

A internet das coisas
Movida por dados individuais e 
conexões digitais, a “internet das 
coisas” está transformando completa-
mente o jeito de fazer negócios e o 
funcionamento de indústrias inteiras. 
A interconectividade ilimitada entre 
equipamento e outros dispositivos 
permite que milhares de pontos de 
dados sobre quando e como o 
equipamento está sendo utilizado 
sejam coletados. Todos esses dados 
ajudam os clientes a gerenciar seus 
equipamentos de forma mais efi caz 
e a reduzir custos gerais de utili-
zação. Eles também ajudam fabri-
cantes e fornecedores a entender 
melhor quando são necessários 
upgrades tecnológicos ou novos 
produtos. NO DLL, nós já oferecemos 
soluções que se benefi ciam dessa 
tecnologia e continuaremos expan-
dindo o alcance e a profundidade de 
nossas capacidades.
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Agora está mais do que claro: os valores em transformação do cliente 
estão desafi ando os papéis tradicionais de empresas de fi nanciamento 
baseadas em bens. Na verdade, eles estão transformando nossa 
indústria por completo. O que exatamente os nossos clientes estão 
pedindo? Eles querem que nós expandamos além de apenas o fi nancia-
mento de bens. Eles querem que serviços relevantes, tais como 
manutenção e seguro, sejam incluídos em seus pacotes de fi nancia-
mento. Eles querem que ajamos como consultores que coletam e 
potencializam dados para fornecer conselhos e soluções que otimizarão 
seus bens e reduzirão o custo total de uso.

Nenhuma dessas coisas é surpresa. Conforme os milenares (nascidos 
entre 1980 e 2000) continuam a crescer e ocupar posições de liderança, 
eles adotam e implementam ativamente conceitos inovadores, tais 
como a economia de compartilhamento, a economia circular e a 
internet das coisas em suas práticas comerciais cotidianas. Eles exigem 
mais fl exibilidade e transparência de seus parceiros, e eles estão 
tornando o foco no cliente mais importante do que nunca antes.

Nos últimos anos, O DLL vem desempenhando um papel mais ativo e 
de liderança para atender a essas novas exigências. Como nosso slogan 
“Veja o que importa” demonstra, nós somos mais do que apenas 
fornecedores de capital. Nós somos verdadeiros parceiros e colabora-
dores estratégicos. Muitas das histórias no retrospecto da empresa 
atestam o comprometimento do DLL em fornecer soluções completas 
que entregam valor signifi cativo aos nossos clientes e em ajudá-los a 
perceber suas aspirações em um mercado desafi ador e em constante 
desenvolvimento.

Em uma observação fi nal dos muitos reconhecimentos que o DLL 
recebeu em 2015, nenhum foi mais importante que ser a primeira 
instituição fi nanceira a ser reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial 
em Davos. O DLL foi recomendado por nosso apoio fi nanceiro a 
soluções em economia circular. Esse reconhecimento mostra que a 
indústria fi nanceira pode desempenhar um papel integral e de liderança 
na criação de um mundo e de uma economia mais sustentáveis.

Eu fi co extremamente orgulhoso com essas conquistas e com cada um 
dos membros do DLL que contribuíram para o nosso sucesso. Olhando 
para a frente, nós continuaremos comprometidos com a construção de 
novas e sustentáveis soluções fi nanceiras e a potencialização da 
tecnologia digital para continuar melhorando a experiência do cliente.

Bill Stephenson
CEO e Presidente do Conselho de Administração do DLL
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Seguindo em frente juntos
Tecnologia de escritório

Novas tecnologias 
DLL criando novas 
oportunidades 
para a MacRent nos 
países nórdicos

A MacRent é a líder em aluguel de produtos da Apple – iPhones, 
iPads, MacBooks, você escolhe – na Suécia. Como uma pioneira 
na adaptação de novas tecnologias, a MacRent foi a primeira 
empresa nos países nórdicos a integrar as novas ferramentas 
virtuais de aluguel do DLL – DLL Entré Connect e DLL E-Sign – 
em seus negócios cotidianos. “Foi a melhor decisão que eu já 
tomei”, diz o dono/CEO da MacRent, Jonas Vikander.

Johan Tallroth, DLL (à esq.) e 
Jonas Vikander, MacRent (à dir.)
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e aos nossos vendedores uma solução 
clara. Aperte um botão e todos os 
nossos produtos, preços e descontos 
vão direto ao departamento de 
crédito. Eu não acho que haja outra 
ferramenta de serviço fi nanceiro que 
possa administrar tanto em uma 
escala tão pequena.”

Não assine mais
O DLL Entré Connect é revolucionário, 
mas Vikander está igualmente 
entusiasmado com outro serviço 
virtual oferecido por seu parceiro de 
soluções fi nanceiras: o E-Sign. O DLL 
E-Sign permite que a MacRent envie 
contratos de locação digitalmente, 
eliminando completamente a necessi-
dade de contratos em papel e ressal-
tando seu modelo de negócios rápido 
e fl exível.

“Ele reduziu transações de dias, até 
mesmo semanas, a apenas 10 
minutos”, diz Vikander. “Chega de 
assinaturas, verifi cação de identidade 
e selos. Chega de espera. Eu mando 
um contrato de locação para um 
cliente pelo E-Sign, ele clica no botão e 
manda de volta. Isso nos permite 
mandar instantaneamente as 
máquinas Apple. Quando você tem 
que fazer malabarismos com cinco 
novos contratos de locação por dia, o 
DLL E-Sign economiza muito tempo e 
dor de cabeça.”

As duas ferramentas virtuais do DLL 
são ideiais para negócios de pequeno 
e médio porte, que passam uma 
quantidade expressiva de tempo com 
papeladas. Elas customizam soluções 
fi nanceiras sem esforço e tornam 
possível fazer modifi cações de última 
hora nos contratos.

“As duas ferramentas alinham digital-
mente as organizações e removem 
completamente a navegação burocrá-
tica da equação”, diz Tallroth.

Vikander: “O DLL Entré Connect e o 
DLL E-Sign facilitam para que nós 
fornecedores possamos ser verda-
deiros prestadores de serviços para 
nossos clientes."

Como uma das maiores prestadoras 
de serviços da Apple na Suécia, a 
MacRent trabalha com centenas de 
pequenas e médias empresas em toda 
a Suécia – de criativas lojas de um 
homem só a grandes agências 
internacionais de propaganda. Em vez 
de comprar novos Macs, essas 
empresas assinam contratos de 
aluguel de dois ou três anos com a 
MacRent que incluem serviços e 
upgrades contínuos.

“Quando o DLL apresentou o DLL 
Entré Connect, eu não tinha certeza, 
mas disse que daria uma chance”, diz 
Jonas Vikander da MacRent. “Ele 
transformou completamente o meu 
negócio. É muito rápido e preciso. 
Antes, nós precisávamos adicionar as 
informações de aluguel em dois 
sistemas, o nosso e o do DLL. Depois 
de adotar o DLL Entré Connect em 
2014, eu não vi sequer uma falha nos 
pedidos. É a maior revolução que eu já 
vi nesta indústria.”

Rápido e fl exível
O DLL Entré Connect é uma ferra-
menta de integração de sistemas 
projetada especifi camente para 
parceiros concessionários para 
aumentar a velocidade e a facilidade 
de fazer negócios com o DLL. Mais 
especifi camente, ele alinha de forma 
ilimitada o sistema de pedidos de 
uma empresa ao sistema de front 
offi  ce Entré.

“A MacRent é única, pois permite que 
seus clientes devolvam o equipamento 
durante o período de aluguel”, diz 
Johan Tallroth, gerente de contas 
DLL na Suécia. “Velocidade e fl exibili-
dade são as chaves para o modelo de 
negócios da empresa, incluindo a 
aprovação do aluguel. O DLL Entré 
Connect oferece a aprovação para 
novos alugueis em segundos.”

“O DLL Entré Connect nos diferencia 
de todos os outros no mercado”, 
adiciona Vikander. “Isso dá aos clientes 
controle completo sobre seu estoque 

Tecnologia de escritório
e o DLL
Os avanços e as convergências na 
tecnologia de escritório estão 
ajudando todos, de pequenos 
negócios a multinacionais, a se conec-
tarem mais facilmente com o mundo e 
com seus clientes. A profundidade e a 
abrangência dos nossos serviços de 
tecnologia de escritório nos ajudam 
a entregar soluções fi nanceiras 
completas aos nossos clientes. 
Da operação de aluguéis ao fi nancia-
mento comercial e de estoque, nós 
permitimos que nossos parceiros 
desenvolvam uma comunicação mais 
rápida e efi ciente e que implementem 
soluções de TI mais abrangentes.
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Como uma das maiores empresas de 
materiais para construção do mundo, a 
Saint-Gobain possui muitos equipa-
mentos espalhados pela América do 
Norte. Mas, em 2011, eles não 
possuíam uma visão central de quais 
equipamentos eles tinham e onde 
exatamente eles estavam.

“Nós tínhamos milhares de unidades 
espalhadas por centenas de instala-
ções”, diz Mary Chantry, gerente de 
abastecimento estratégico na 
Saint-Gobain North America. “Alguns 
eram documentados e outros não. 
Tudo era gerenciado de forma local e 
não havia visibilidade de toda a 
organização.”

Pegando carona
Para ter mais controle sobre as 
despesas com equipamento 
e simplifi car seu fi nanciamento, 

“Pegando carona”
no leasing de frotas

Nos últimos anos, a empresa global de 
materiais para construção Saint-Gobain 
cresceu de forma impressionante na 
América do Norte. Esse crescimento 
ocorreu parcialmente por meio de 
aquisições estratégicas, resultando no 
aumento de gastos e volumes em todas as 
categorias principais, inclusive 
equipamento. Para criar mais transparência, 
controlar custos e tomar decisões mais 
inteligentes, a Saint-Gobain buscou o DLL, 
sua parceira de negócios, para apoiar um 
programa abrangente de administração de 
frota para seus equipamentos de manuseio 
de materiais.

Seguindo em frente juntos
Industrial
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a Saint-Gobain concentrou todo o 
fi nanciamento do equipamento de 
empilhadeiras em apenas um forne-
cedor de aluguel de frotas: o DLL. No 
entanto, fi nanciar o equipamento é 
apenas um lado da solução de supri-
mentos. “Existem outros infi nitos 
custos a serem considerados na hora 
de calcular o Custo Total de Operação 
(CTO) dos equipamentos”, diz Dave 
Bugas, gerente de contas do DLL. 
“Manutenção, inatividade, combus-
tível, trabalho etc. Para gerenciar isso, 
nós incentivamos a Saint-Gobain 
a trabalhar com terceiros, uma 
administradora de frotas neutra, 
para criar uma estrutura que possa 
suportar uma variedade de tipos 
e marcas de equipamentos. ”

Aluguel de frotas
A Saint-Gobain se juntou à BEB 
Industrial Asset Management, Inc., 
uma prestadora de administração de 
frotas independente especializada em 
empilhadeiras e outros equipamentos 
de manuseio de materiais. A BEB 
apresentou abrangentes ferramentas 
tecnológicas e um sistema de rastrea-
mento de base de dados, dando à 
Saint-Gobain uma visão geral de toda 
a frota e ajudando-os a rastrear o uso 
e os custos dos equipamentos de 
forma central.

Os resultados foram surpreendentes. 
Enquanto a Saint-Gobain estimava sua 
base de bens em cerca de $6 milhões 
nos Estados Unidos e Canadá, as 
ferramentas de administração de frota 
indicavam que eles estavam mais 
próximos dos $30 milhões. Da mesma 
forma, seus gastos anuais eram o 
dobro do que eles acreditavam que 
fossem. Outra coisa que abriu seus 
olhos foi que eles eram donos de mais 
da metade de seu equipamento.

Bugas diz que isso é exatamente por 
que as ferramentas profi ssionais de 
administração de frota são tão 

importantes para organizações globais 
como a Saint-Gobain. “O sistema 
permite que as empresas tomem 
decisões melhores sobre se e quando 
substituir equipamentos antigos e 
como estruturar novos aluguéis para 
evitar utilização excessiva ou abaixo do 
aconselhável.”

Dados concretos
Todas as plantas da Saint-Gobain 
usam, atualmente, uma base de dados 
central para acessar informações 
sobre bens, planos e orçamentos para 
a substituição de equipamentos, 
e estabelecer melhores práticas. 

“Agora nós sabemos o valor real dos 
nossos aluguéis, trabalho in-house e 
uso, bem como a efi ciência e 
segurança dos nossos equipamentos, 
resultando em economia e melhorias 
operacionais expressivas para o nosso 
negócio”, diz Chantry.

“Desde que o programa de gerencia-
mento de frota começou, nós econo-
mizamos milhões de dólares e 
cortamos 450 unidades de equipa-
mento redundante”, diz Don Bratton, 
consultor sênior da BEB Industrial 
Asset Management. “Ter um parceiro 
de leasing forte como o DLL tornou 
esse processo muito mais fácil e 
efi ciente para a Saint-Gobain.”

Construindo valor
A Saint-Gobain está, atualmente, 
utilizando a ferramenta de orçamentos 
online feita pelo DLL, eLift-Quote, 
para simplifi car os orçamentos, 
e incorporou os relatórios de aluguel 
automatizados do DLL para ajudar 
a otimizar o ciclo de reabastecimento 
dos equipamentos e minimizar o CTO.

“Nossa organização, gerenciamento 
e partes interessadas estão conven-
cidos do valor do programa de 
gerenciamento de frotas, e nós o 
vemos se expandir para outros bens”, 
diz Chantry. “A chave é nos desa-
fi armos a permanecer competitivos 
e inovadores enquanto o nosso 
relacionamento segue em frente."

Industrial e DLL
Não existe uma única solução que 
atenda a todos os vários segmentos da 
indústria. É por isso que nós ofere-
cemos soluções fi nanceiras custo-
mizadas e fl exíveis para os vários 
agentes da indústria: fabricantes, 
concessionárias, distribuidores, 
empresas de aluguel e usuários de 
materiais de manuseio e equipa-
mentos industriais. Nosso profundo 
entendimento da vida e utilização de 
bens, fi nanciamento de inventário, 
gerenciamento de aluguel de frotas e 
fi nanciamento de fornecedores 
signifi ca que podemos ajudar nossos 
parceiros a inovar seus negócios e 
processos de formas que sejam tanto 
sustentáveis como lucrativas.
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Gerenciamento
de Vida Útil é a 
chave da Technogym 
para um futuro de 
total bem-estar

Enquanto a indústria fi tness continua crescendo, 
a competição global também continua a crescer.
Mas em um mercado cheio de empresas fi tness 
focadas exclusivamente em equipamento, a 
Technogym realmente se destaca. A empresa 
italiana está rapidamente expandindo sua 
pegada no mundo inteiro com sua abordagem 
única no mercado fi tness: Total Wellness 
Solution (“Solução do Bem-Estar Total”). Com a 
introdução do Technogym for Life em 2016, uma 
colaboração com o DLL, eles estão adotando o 
gerenciamento de vida útil como a chave para 
um futuro de total bem-estar.

importamos com movimento, nutrição 
e uma abordagem mental positiva”, diz 
Kenrick Briff a, diretor de serviços da 
Technogym. “Hardware, software, 
biométrica, tecnologia, programas 
específi cos – todas as nossas soluções 
apoiam e promovem ativamente a 
nossa fi losofi a de bem-estar.”

De acordo com a Technogym, o 
mercado do bem-estar continuará 
crescendo nos próximos anos. Na 
verdade, a Technogym prevê cresci-
mentos expressivos nas vendas nos 
próximos 2-3 anos. No entanto, 
alcançar isso requer uma mudança de 
estratégia de apenas a venda de novos 
equipamentos para a substituição 
dirigida por uma abordagem de vendas 
de soluções. Por esse motivo, a 
empresa lançou recentemente o 
Technogym for Life (“Technogym para 
a Vida”), em uma colaboração próxima 
com o DLL, seu parceiro de soluções 
fi nanceiras. Como o nome sugere, o 
programa se concentra no gerencia-
mento da vida útil e em conseguir 
clientes fi éis por toda a vida.

Technogym for Life
Os serviços fi nanceiros desempe-
nham um papel estratégico no 
programa Technogym for Life – do 

indústrias locais, a empresa pôde 
renomear sua região natal como 
Wellness Valley (“Vale do Bem-Estar”). 
Em terceiro, operando em 18 países 
espalhados por três continentes e com 
um portfólio ultrapassando €100 
milhões, a Technogym é uma das 
parceiras mais globais do DLL.

“Nossa concorrência se concentra 
apenas no fi tness, mas nós somos 
muito mais do que isso. Nós nos 

Que não haja dúvida: a Technogym é 
um agente ambicioso em um mercado 
ambicioso. Quão ambiciosa? Para 
começar, esta empresa sediada em 
Cesena vê a parte de fi tness como 
apenas um dos componentes de uma 
indústria muito mais abrangente do 
bem-estar. Em segundo lugar, 
liderando um contingente de agências 
governamentais, restaurantes e 

Seguindo em frente juntos
Saúde
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clientes querem os equipamentos 
mais modernos”, diz Flavio Garuti, 
gerente de serviços fi nanceiros e 
remarketing da Technogym. “O 
Technogym Value garante que eles 
sempre tenham equipamentos de 
última geração à disposição. É um jeito 
completamente novo de vender 
equipamentos, serviços e fi nancia-
mentos antes que acabe o aluguel do 
nosso cliente.”

Parceria verdadeira
Equipamentos fi nanciados atualmente 
representam entre 25-30% do 
faturamento total de vendas de 
equipamentos da Technogym. 
Conforme a Technologia continua a 
penetrar em mercados como a 
Austrália e a Europa, e expandir-se 
para novos, como EUA, Índia e Brasil, 
os serviços fi nanceiros do DLL se 
tornam ainda mais importantes.

“Nós nos desafi amos e continuamente 
trazemos pessoas com pontos de 
vista diferentes”, diz Van Beeck, do 
DLL. “Isso ajuda para que todos os 
envolvidos conheçam muito bem a 

estruturamento e treinamento ao 
auxílio na defi nição do momento 
correto durante a vida útil em que os 
equipamentos devem ser substitu-
ídos. “Nosso trabalho é apontar o 
momento mais apropriado para propor 
uma atualização”, diz Jeroen van 
Beeck, vice-presidente de gerencia-
mento programas e vendas, saúde e 
tecnologia limpa do DLL na Europa. 
“Isso signifi ca defi nir o valor dos bens 
hoje, mas também saber qual será o 
valor do equipamento depois de cinco 
anos de uso.”

O departamento de fi nanciamento da 
Technogym for Life tem seu próprio 
nome: Valore Technogym, ou Valor 
Technogym. Basicamente, ele oferece 
aluguéis de 46-60 meses que incluem 
hardware, software, e serviços e 
componentes especiais.

“As inovações acontecem com 
intervalo de poucos anos, e os nossos 

Saúde e DLL
A necessidade de cuidados com a saúde 
sempre aumenta, já que a população 
mundial continua a crescer e se expandir. 
Isso é tão verdade que o fi nanciamento 
quase nunca consegue manter o ritmo. 
É aí que nós entramos. Da pediatria à 
oncologia, da diálise aos tratamentos 
dentários, nossas soluções fl exíveis de 
fi nanciamento ajudam a tornar os equipa-
mentos e tecnologias médicas mais aces-
síveis. Por isso nossos parceiros podem se 
concentrar no que fazem de melhor – 
melhorar os padrões de tratamento para os 
pacientes no mundo todo.

indústria de leasing – nós viemos de indús-
trias nas quais o leasing é uma prática 
cotidiana. Nós não temos medo de introduzir 
novas camadas em nosso relacionamento.”

“A qualidade da nossa parceria extende-se 
além de apenas pessoas”, completa Briff a. 
“Claro, as pessoas são absolutamente 
fundamentais, mas essa parceria é baseada 
em contratos sólidos que sobreviveram ao 
teste do tempo. Mesmo se as pessoas 
mudarem, a nossa parceria não vai acabar. 
É assim que as verdadeiras parcerias 
deveriam ser.”

Kenrick Briff a (à esq.) e 
Flavio Garuti (à dir.), 
ambos da Technogym
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As joint ventures geralmente não são comparadas a bons 
casamentos, com um parceiro apoiando o outro ano após ano na 
riqueza e na pobreza. No entanto, algumas realmente honram 
essa promessa. A Cargobull Finance (CBF), uma joint venture 
nascida da parceria entre o prestador de soluções fi nanceiras 
DLL e a maior produtora de trailers da Europa, a Schmitz 
Cargobull AG, celebrou seu 15º aniversário em 2015, graças à 
sua habilidade de agregar valor ao cliente e construir a confi ança.

Gerando novos valores
com fi nanciamento 
focado no cliente

Andreas Schmitz, Schmitz Cargobull (à esq.) 
com  Carlo van Kemenade, DLL (à dir.)

Seguindo em frente juntos
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O DLL apoia a Schmitz Cargobull 
desde a década de 1990, quando ela 
se concentrava exclusivamente em 
seu mercado natal, na Alemanha. Para 
fornecer um suporte fi nanceiro sólido 
para os planos de expansão da 
empresa, a parceria CBF foi fi rmada 
em 2000. Em 2007, eles estenderam a 
bem-sucedida parceria enquanto os 
mercados mundiais sofriam uma séria 
recessão seguindo a crise do crédito. 

A experiência de permanecerem 
fortes juntos, em difíceis condições 
de mercado, ajudou a aumentar a 
confi ança. “Com nosso mercado 
decaindo de forma expressiva”, 
relembra Andreas Schmitz, CEO da 
Schmitz Cargobull, “O DLL não 
hesitou em fi car ao nosso lado. É em 
momentos assim que você percebe 
quem são seus amigos de verdade.”

Juntos, na riqueza e na pobreza
“Nós trabalhamos juntos há anos", diz 
Carlo van Kemenade, diretor de 
operações e membro do Conselho 
Administrativo do DLL, “e nós nos 
lembramos de como a Schmitz 
Cargobull nos ajudou quando preci-
samos. Eles nos mostraram um forte 
comprometimento, então nós 
fi zemos o mesmo”. Os parceiros 
navegaram pela tempestade e, em 
2010, alcançaram novamente 
resultados mensais saudáveis.

“Não se pode subestimar a impor-
tância dessa relação de trabalho e a 
confi ança que ela constrói”, diz 
Schmitz. “Nosso relacionamento 
comercial é quase como um 
casamento, você encontra formas de 

fazer funcionar e permanece junto na 
riqueza e na pobreza – é isso que cria 
uma sociedade verdadeira.”

Dirigindo as vendas 
de 100.000 trailers
Apoiada pela força fi nanceira, perícia 
industrial e alcance global em mais de 
35 países daODLL, a parceria CBF se 
expandiu por 19 países europeus e 
fi nancious mais de 100.000 trailers 
com valor combinado de €3 bilhões.

Alcance global, execução local
A joint venture estende o alcance 
global do DLL para funcionar como 
um balcão único que combina super-
visão global com conhecimento da 
cultura e dos regulamentos locais, 
permitindo que ela seja mais ágil e que 
reaja mais rápido às fl utuantes 
necessidades do mercado.

Van Kemenade diz: “Nós conside-
ramos nosso alcance global uma das 
nossas maiores forças para ajudar os 
fabricantes a aumentar as suas vendas 
por meio de pacotes de soluções 
fi nanceiras rápidos e efi cientes para 
usuários fi nais.”

Foco no cliente para abrir as 
portas para o crescimento
Tanto a Schmitz Cargobull quanto o 
DLL esperam que a empresa mista 
Cargobull Finance continue a fl orescer 
por outros 15 anos e mais. No futuro 
imediato, eles estão trabalhando em 
novas tecnologias e soluções fi nan-
ceiras cujo objetivo é entregar opções 
rápidas, fl exíveis e com bom custo-be-
nefício ao mercado de trailers.

Juntas, por exemplo, elas criaram um 
novo fl uxo de receita a partir de trailers 
reformados e refabricados que são 
sustentáveis e lucrativos, como parte 
da Vida Útil DLL. Schmitz diz: “Essas 

novas ofertas atenderam à crescente 
necessidade de soluções mais 
fl exíveis, baseadas em uso, em vez de 
soluções baseadas na titularidade para 
usuários fi nais nesse mercado. Como a 
primeira oferta de produto reformado 
nesse segmento, esse programa 
ajudou a Schmitz Cargobull AG a 
aumentar seu valor estratégico para 
clientes fi nais. Oferecer tratamentos 
de fi m de vida aumenta a qualidade e 
reduz a idade média dos trailers, 
abaixando o custo de uso para clientes 
fi nais."

No futuro, o objetivo é expandir mais 
os serviços de valor agregado da 
Schmitz Cargobull por meio da 
aplicação de novas tecnologia e coleta 
de dados (telemática), LCAM, a rede de 
parceiros de serviços e peças de 
reposição.

Transporte e DLL
Mobilidade aumentada, metas de sustentabili-
dade e o crescimento da população trouxeram 
soluções inovadoras em transporte à 
vanguarda do fi nanceamento. Nossos 
experts em transporte entregam soluções 
completas aos fabricantes, concessionárias, 
distribuidores, empresas de aluguel e usuários 
de equipamentos de transporte.
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A vida além do golfe: 
a Club Car diversifi ca 
rapidamente seu portfólio

Pine Valley, Torrey Pines, St. Andrews – estes 
são alguns dos mais prestigiados campos que 
usam os carrinhos de golfe e os veículos 
utilitários da Club Car. Os produtos da 
Augusta, empresa sediada na Georgia, são 
tão promissores nos campos de golfe do 
mundo inteiro quanto bolas de golfe da 
Titleist e clubes Callaway. Ainda que a líder 
global em golfe se aproxime da produção de 
seu trimilionésimo veículo, ela olha além dos 
caminhos já estabelecidos e visualiza novos 
mercados de crescimento.

Hoje, mais de metade das vendas da 
Club Car ainda vêm do golfe global, 
mas o mercado está indo rapidamente 
em direção à utilidade comercial, 
aluguéis e uso particular de veículos.

“As pessoas estão comprando carros 
para casas de veraneio no lago, 
pequenas fazendas, uso urbano em 
comunidades rurais, complexos 
industriais e governos municipais 
buscando alternativas de transporte 
mais sustentáveis”, diz Kent Heiden, 
presidente da Midwest Golf and Turf 
em Michigan, uma concessionária 
autorizada da Club Car. 

Território comercial
Além de fornecer novos usos e 
aluguéis, fi nanciamento de inventário, 
fi nanciamento de frotas de aluguel e 
aluguéis comerciais e empréstimos, o 
DLL também está trabalhando com a 
Club Car para explorar novas estru-
turas de relacionamento e penetração 
fi nanceira em novos territórios além 
dos mercados principais dos EUA, 
Austrália, Canadá e Reino Unido.
“Com um foco crescente nos 
mercados comerciais, cada um de nós 
contribui com algo importante”, diz 
Meinders. “A Club Car oferece um 
portfólio de veículos com preço 
competitivo, bem-projetados, 
inovadores e de alta tecnologia, e o 
DLL fornece produtos e soluções de 
leasing que são completamente 
novas no mercado, especialmente a 
nível de concessionárias." O DLL 
também fornece à Club Car linhas de 
crédito de fi nanciamento de inven-

marketing e gerenciamento de 
produtos na Club Car. “O verdadeiro 
crescimento nesse setor vai além do 
golf e em segmentos como educa-
cional, industrial, hospitaleiro e de 
resorts.”

A vida além do golfe
“Em 2007-2008, no pico da bolha do 
mercado imobiliário e a crise fi nanceira 
que decorreu dela, muitos disseram 
que o mercado imobiliário dos campos 
de golfe estava morto”, diz Derek 
Meinders, vice-presidente, remarke-
ting & gerenciamento de programas 
do DLL. “Em retrospecto, era o 
momento perfeito para a DLL se aliar à 
Club Car. O crescimento lento nos 
incentivou a pensar além do golfe.”

Entendendo que soluções fi nanceiras 
e em mobilidade são ingredientes-
-chave para o seu sucesso no futuro, a 
Club Car recorreu à sua parceira de 
soluções fi nanceiras, o DLL, para 
ajudá-los a passar para o próximo nível.

Na última década, a líder global em 
golfe começou a diversifi car em novos 
mercados e a explorar novos territó-
rios geográfi cos.

“É uma diversifi cação objetiva”, diz 
Jason Goldberg, vice-presidente de 
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Agricultura e DLL
A crescente população global signifi ca 
que os atuais padrões de consumo 
serão impossíveis sem um melhor uso 
dos recursos e soluções mais sustentá-
veis. Nós oferecemos uma grande 
variedade de soluções fi nanceiras 
fl exíveis para fabricantes e conces-
sionárias de alimentos, agricultura, 
equipamentos para golfe e gramado. 
De tratores a soluções de alta precisão 
em agricultura, nós ajudamos a criar 
valor e a gerenciar os riscos para que as 
indústrias alimentícia e agrícola possam 
fazer o que precisam, ou seja, alimentar 
o mundo.

tário nos EUA, Canadá e Europa, o que 
permite que as concessionárias 
ofereçam a seus clientes uma 
variedade completa de produtos Club 
Car em termos atraentes.

“A colaboração com o DLL vai além 
das transações fi nanceiras”, diz 
Goldberg. “Nós compartilhamos 
recursos, capacidade e habilidades. 
De um ponto de vista competitivo, é 
um nível de conexão que eu jamais vi.”

Ressaltando a natureza de seu 
relacionamento, o DLL é o único 
parceira externa da Club Car que já foi 
convidado para os seus Eventos de 
Melhorias Rápidas.

“Isso diz muito sobre o nível de 
transparência e honestidade no 
nosso relacionamento com o DLL”, 
adiciona Goldberg.

Mobilidade urbana
Enquanto isso, a Club Car continua 
sendo a marca líder mundial em 
carrinhos de golfe. Para conslidar essa 

posição, a Club Car vai continuar 
investindo pesado em serviços de 
tecnologia tais como conectividade 
dos veículos, smart screens e uso de 
energia. É lógico que todo esse papo 
tecnológico levanta a questão 
referente a qual papel a Club Car 
desempenhará no fornecimento de 
soluções em mobilidade urbana.

“As pessoas entram em contato 
conosco sempre por causa das nossas 
colaborações urbanas”, diz Goldberg. 
“A convergência entre tecnologia, 
confi abilidade e transporte ponto a 
ponto em cidades como Londres, 
Xangai e Nova York é absolutamente o 
nosso foco. Agora, nós tratamos 
nossos resorts e campi de universi-
dades como minicidades, e a infor-
mação que obtemos é valiosa para 
soluções urbanas maiores.” 

“Obviamente, nós apoiaremos a Club 
Car quando eles decidirem migrar para 
a mobilidade urbana”, adiciona 
Meinders. “O acesso do DLL a 
soluções em mobilidade já é bastante 
sofi sticado, então nós estaremos 
prontos quando eles estiverem.”

Jason Goldberg da Club Car
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Acompanhando 
a Refresco, 
a engarrafadora 
de bebidas de 
crescimento mais 
rápido da Europa

Aart Duijzer, Refresco (à esq.) 
com Rudy Scheff er, DLL (à dir.)
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Alimentação e DLL
Populações crescentes, escassez de 
recursos e segurança e qualidade 
dos alimentos – estes são os maiores 
desafi os e oportunidades apresen-
tados no setor alimentício global 
atualmente. Nosso papel é fazer com 
que alimentar o mundo seja mais fácil 
para os nossos clientes. De fi nancia-
mento de inventário e varejo ao 
leasing, gerenciamento e proteção de 
bens, nós utilizamos nosso conheci-
mento de mercado e nossa expertise 
para ajudar empresas processadoras e 
embaladoras de alimentos a maximizar 
o seu potencial.

A Refresco também ganhou fama por 
ser uma das engarrafadoras mais 
fl exíiveis da indústria, com as melhores 
linhas de engarrafamento. Para manter 
sua liderança tecnológica, eles 
recorreram ao DLL.

“Nós somos uma empresa que cresce 
rápido em uma indústria que cresce 
devagar”, diz Aart Duijzer, diretor 
fi nanceiro (CFO) do Refresco Group. 
“Isso signifi ca que nós crescemos, 
primariamente, por meio de aquisi-
ções, e, quando você compra uma 
empresa, você também herda o seu 
equipamento – que geralmente é 
antigo ou não contribui para uma 
operação econômica. Existe uma 
necessidade constante de otimizar 
nossa capacidade de engarrafamento 
e de atualizar continuamente as nossas 
linhas de engarrafamento. O DLL é 
essencial para acelerar esse processo.”

Acompanhando
A Refresco trabalha com o DLL, seu 
parceiro de soluções fi nanceiras, 
desde 2008. Durante esse tempo, a 

Refresco cresceu muito, e em 2015 a 
empresa foi a público para fi nanciar 
mais expansões. Hoje, a Refresco está 
crescendo 2-5 vezes mais rápido que a 
concorrência, e, de acordo com seu 
CFO, ela pretende dobrar de tamanho 
nos próximos cinco anos.

“O desafi o do DLL é acompanhar o 
crescimento da Refresco, especial-
mente geografi camente, diz Rudy 
Scheff er, gerente de relacionamento 
sênior de grandes contas no DLL. 
“Nosso tamanho e escopo nos 
permitem trazer algo mais que apenas 
dinheiro, ou seja, expertise local e 
consistência na Europa. Nós ofere-
cemos à Refresco uma solução 
pan-europeia, em que cada contrato é 
adaptado para se enquadrar à legis-
lação local e apoiado e executado por 
um escritório local."

Vanguarda da fl exibilidade
Os varejistas querem oferecer uma 
variedade completa de bebidas - light, 
zero, garrafas de 330ml ou de meio 
litro, latas etc. Essas variações podem 
ser sutis para os consumidores, mas, 
para os varejistas, elas são cruciais e 
exigem uma fl exibilidade extraordi-
nária da Refresco. Investir em maqui-
nário de ponta é um dos focos 
estratégicos-chave da Refresco.

“Nós queremos estar na vanguarda de 
equipamentos fl exíveis e ter a melhor 
frota da indústria”, diz Duijzer. “Nós 
renovamos as nossas máquinas antes 
de tecnicamente precisarmos, porque 
isso nos dá vantagem competitiva.”

Para o DLL, analisar o equipamento 
Tier 1 apresenta um desafi o exigente.
Não apenas porque o investimento é 
enorme e o prazo de entrega é longo 
– até 12 meses – mas também porque 
analisar o valor de bens de ponta é 
uma especialidade por si só. “Este é 
um equipamento ao qual poucas 
empresas têm acesso. Você precisa 
tanto de posição em escala quanto 
fi nanceira para fazer esses investi-
mentos”, diz Scheff er. “É nosso 

trabalho analisar cada transação e 
determinar sua melhor vida útil.
Isso requer um profundo conheci-
mento da indústria.”

Consolidação de mercado
“O mercado de engarrafamento está 
implorando por consolidação”, diz 
Duijzer. Por ter ido a público em 2015, a 
Refresco possui a capitalização para se 
expandir rapidamente. Parceiros desde 
2008, o DLL possui a organização por 
toda a Europa necessária para contri-
buir com o crescimento da Refresco.

“Realmente, este não é um modelo 
radical de negócios”, adiciona Duijzer. 
“Nós prometemos aos nossos clientes 
que cresceremos com eles nos 
mercados em que operamos atual-
mente para lançar continuamente 
novos produtos e categorias de 
embalagem nos mercados selecio-
nados e, além disso, nos expandir 
geografi camente.”

“E a promessa do DLL é acompanhar 
a Refresco", adiciona Scheff er.

Uma das primeiras 
ligações que os fornece-
dores de maquinários de 
engarrafamento Tier 1 
fazem quando têm 
novidades é para a 
Refresco. Isso acontece 
porque a Refresco Gerber 
é a líder em engarrafa-
mento de refrigerantes e 
sucos de frutas para 
revendedores e consumi-
dores de marca na 
Europa, oferecendo 
serviços completos aos 
maiores revendedores e 
marcas da indústria, 
incluindo a PepsiCo.
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“As vendas de escavadoras são um 
barômetro-chave da indústria de 
maquinários de construção”, diz 
Richard Li, diretor de vendas do Bauer 
Group. “O mercado despencou 
dramaticamente após seu pico em 
2008. As vendas de equipamentos 
de empilhamento diminuíram ainda 
mais rápido.”

Táticas itinerantes
Essas quedas drásticas afetaram a 
confi ança dos clientes, que segundo Li 
também nunca esteve tão baixa. “As 
empresas não ousam comprar novas 
máquinas sem trabalho sufi ciente em 
vista. Nosso desafi o foi descobrir 
formas de fornecer equipamentos a 
eles quando eles estiverem lidando 
com problemas temporários de fl uxo 
de caixa."

O Bauer Group, um especialista global em 
engenharia de fundação, entrou no mercado 
chinês em 1992. Desde aquela época, o 
maquinário da Bauer estabeleceu as 
fundações de alguns dos prédios mais altos 
e maiores represas do mundo. Mas em um 
mercado de contrução caracterizado por 
dramáticos altos e baixos, o Bauer Group 
decidiu estabelecer uma fundação fi rme 
para seu próprio crescimento futuro. Para 
isso, eles se aliaram ao DLL, o parceiro de 
soluções fi nanceiras.

Leasing fl exível:
a fundação para o 
futuro crescimento 
da China

Conforme o crescimento da China 
continua a estagnar, o mesmo ocorre 
com o seu mercado para projetos de 
infraestrutura em larga-escala, que é o 
cerne dos negócios da Bauer na China.

Charline Zhang, DLL (à esq.) com 
Richard Li, Bauer Group (à dir.)

Seguindo em frente juntos
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dois parceiros trabalharam juntos para 
defi nir também outras táticas inova-
doras, tais como diminuir o sinal 
mínimo de 20% e encurtar o processo 
de auditoria para crédito para acelerar 
a entrega – tudo isso mantendo a 
qualidade e mitigando riscos.

“O valor real do envolvimento do DLL 
é permitir que nós tenhamos ferra-
mentas fi nanceiras para aumentar 
nossa base de clientes e nossas ações 
no mercado”, adiciona Li.

Força mútua
De acordo com Li, os clientes chineses 
investem em máquinas apenas depois 
de assinar um contrato. Isso signifi ca 
que as empresas que respondem mais 
rápido geralmente fecham negócio.

“O DLL é excelente nesse aspecto”, 
diz Li. “Eles satisfazem as exigências 
dos nossos clientes mais rápido que 
qualquer empresa de leasing. Eles 
também possuem a clara habilidade de 
construir relacionamentos fortes. 
Charline Zhang está próxima às nossas 
equipes global e do Extremo Oriente, 
e os vendedores do DLL entendem 
nossa força de vendas. Quando 
nossos vendedores ouvem opções 
fi nanceiras, o primeiro passo é ligar 
para o gerente de programas do DLL.”

“A concorrência em serviços fi nan-
ceiros e leasing cresceu exponencial-
mente na China”, diz Li. “Combinando 
nossos equipamentos e serviços 
excepcionais com a extraordinária 
inteligência de mercado e conheci-
mento do DLL a respeito da China, nós 
pudemos aumentar regularmente o 
nosso volume de negócios. Na 
verdade, a penetração do DLL nas 
fi nanças da China cresceu de 10% ao 
recorde de 88%”.

Construção e DLL
A indústria de construção global está 
constantemente em fl uxo, então ela 
requer soluções fi nanceiras customi-
zadas e fl exíveis para ajudá-la a crescer. 
De empréstimos a locações, fi nancia-
mento de inventários a gerenciamento 
da vida útil dos bens, nós oferecemos 
soluções fi nanceiras para fabricantes, 
concessionárias, distribuidores, 
empresas de aluguel e usuários de 
equipamentos de construção. Nosso 
objetivo é ajudar nossos parceiros a 
construir de forma sustentável, mas 
também lucrativa.

Para vencer esse desafi o, no ano 
passado o DLL apresentou um criativo 
programa de aluguel que permitia que 
os clientes testassem o equipamento 
antes de comprá-lo. Essa simples 
mudança permitiu que os clientes da 
Bauer construíssem capital próprio 
durante o período de aluguel. 
“Alugando primeiro, eles podem 
imediatamente ganhar renda com o 
equipamento e entender melhor o 
valor de investir nele”, diz Charline 
Zhang, gerente de vendas do DLL dos 
setores de construção, transporte e 
industrial na China.

Com a venda de máquinas de aluguel e 
leasing representando quase 40% da 
demanda da Bauer na China, dar aos 
clientes mais fl exibilidade durante os 
primeiros seis meses após a entrega 
faz uma grande diferença.

Construindo valor
O DLL apoia completamente a nova 
estratégia da Bauer. Na verdade, os 
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Emissões mais baixas de 
gases de efeito estufa, 
efi ciência no consumo de 
energia – a Honeywell 
está abordando alguns 
dos maiores problemas 
ambientais no mundo e 
construindo desafi os de 
gerenciamento. Juntas, a 
empresa rankeada na 
Fortune 100 e o DLL, seu 
parceiro de soluções 
fi nanceiras, estão apri-
morando a implemen-
tação de medidas de 
efi ciência no consumo de 
energia por meio de uma 
abordagem criativa para 
a área fi nanceira.

Uma 
fronteira 
mais verde:
aprimorando 
soluções em 
efi ciência de 
energia

Gabriel Mozzarelli da Honeywell

Demonstrado por um projeto muito 
bem-sucedido em uma casa de 
repouso em 2015, entre outros, as 
duas empresas buscam ativamente 
expandir suas colaborações 
globalmente.

“Eu realmente acredito que oferecer 
uma solução técnica em que um 
mecanismo fi nanceiro está completa-
mente integrado e ‘bem-estabele-
cido’ é um facilitador-chave de 
vendas”, diz Gabriel Mozzarelli, líder 
de fi nanças da Honeywell na Europa e 
no Norte da África. “Isso nos dá uma 
vantagem competitiva.”

“A Honeywell tem uma expertise 
técnica única, que permite que os 
nossos clientes se benefi ciem de 
economias de energia, e o DLL leva em 
consideração essas economias de 
energia quando está avaliando novas 
oportunidades”, adiciona Mozzarelli. 
“O DLL é única nesse aspecto e 
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desempenha um papel vital na análise 
de um mecanismo fi nanceiro que 
impactará positivamente o fl uxo de 
caixa de um cliente.”

Expandindo seus horizontes
Ainda que muito comum nos EUA, 
havia dúvidas sobre qual seria a 
difi culdade de combinar a tecnologia 
da empresa com o fi nanciamento na 
Europa e que tipo de estruturas os 
clientes poderiam buscar em tais 
casos.

Mozzarelli: “Nossas soluções em 
tecnologia incluem muitos custos 
amenos, tais como instalação e 
integração. A Honeywell precisava 
de um parceiro que entendesse a 
natureza dos nossos projetos e 
estivesse confortável em fi nanciar 
todos os custos iniciais. O negócio 
de tecnologia limpa do DLL tinha 
tal experiência e estava à altura 
do desafi o.”

De acordo com Bruce Trachtenberg, 
vice-presidente & gerente geral do 
DLL em tecnologia limpa, "Tanto o DLL 
quando a Honeywell compartilham 
uma forte crença no poder do uso 
efi ciente de energia para preservar 
o meio ambiente. Trata-se de ajudar 
os clientes da Honeywell a instalar 
equipamentos que consumam menos 
energia. Nossa crença compartilhada 
na preservação do meio ambiente 
adiciona outra dimensão à nossa 
relação comercial e nos inspira a 
buscar formas alternativas de fi nanciar 
esses tipos de projeto.”

Soluções fora da caixa
Um desses exemplos foi completado 
em 2015 e envolveu múltiplos 
upgrades de consumo efi ciente de 

energia em diversas casas de repouso 
na Europa. O projeto exigia uma 
abordagem de tela negra – 
começando com a compreensão dos 
objetivos técnicos e fi nanceiros do 
cliente. Uma vez completado, os 
resultados foram imediatos: o investi-
mento do cliente em tecnologia mais 
verde foi coberto por gastos mais 
baixos com energia, o que signifi ca que 
não representou impacto para o fl uxo 
de caixa do cliente.
“O DLL mostrou muita criatividade e 
pensamentos fora da caixa para 
encontrar uma solução que fosse boa 
para todas as partes – nosso cliente, a 
Honeywell e eles mesmos”, diz 
Mozzarelli. “Eles também conseguiram 
fornecer a solução em folha de balanço 
que o cliente buscava, o que é 
incomum para um projeto dessa 
natureza.”

O projeto das casas de repouso criou 
muito entusiasmo na Honeywell, pois 
ele prova que o fi nanciamento pode 
desempenhar um papel de protago-
nismo na conquista de novos 
negócios. Na verdade, a Honeywell 
conseguiu o projeto, em parte, porque 
ofereceu uma solução em que o 
fi nanciamento estava “incluso”.

“Esses tipos de estruturas de fi nancia-
mento permitem que o cliente tenha 
acesso a tecnologias mais ecologica-
mente corretas e comece a econo-
mizar dinheiro desde o primeiro dia”, 
diz Kristian Kubasch, gerente de 
programa internacional de tecnologia 
limpa do DLL. “É por isso que nos 
esforçamos tanto.”

Momentum de aumento
Mozzarelli vem achando outras formas 
de alavancar o fi nanciamento dentro 
da Honeywell. Desde o projeto da casa 
de repouso, a Honeywell tem traba-
lhado com a DLL em vários outros 
tipos de projetos. O fi nanciamento 
está se tornando mais bem entendido 

Tecnologia limpa e DLL
A energia representa 30% dos custos 
em um típico prédio comercial. Em 
outras instalações, tais como de 
manufatura e saúde, os gastos com 
energia podem ser ainda maiores. 
Nós ativamente fi nanciamos 
projetos que promovem efi ciência 
no uso de energia, uso alternativo 
de energia, pegadas menores de 
carbono e sustentabilidade. Os 
nossos programas são projetados 
para melhorar o lucro e o desem-
penho dos nossos parceiros enquanto 
diminui seus gastos, uso de energia, 
geração de resíduos e poluição. 
Porque ser verde é mais do que bom 
apenas para o meio ambiente – é bom 
para os negócios. 

e primordial no começo do processo 
de vendas, e a Honeywell está sempre 
procurando novos projetos nos quais 
trabalhar com a DLL.

“A receptividade, a cobertura global e o 
comprometimento deles, é isso que eu 
valorizo na DLL”, adiciona Mozzarelli. 
“O fi nanciamento é estrategicamente 
importante para a nossa empresa. A 
única forma de obter sucesso é tendo 
um parceiro comprometido que está 
disposto a fazer com que isso funcione. 
Nós estamos fechando mais negócios 
por causa deles.”
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Quando a CBR, maior fabricante de concreto na 
Bélgica, quis lançar um programa de aluguel de 
carros, eles buscaram um provedor de soluções em 
mobilidade que pudesse oferecer a eles mais que 
apenas carros. Eles também queriam uma visão 
vanguardista em mobilidade. Como subsidiária da 
Heidelberg, uma das maiores fabricantes integradas 
de materiais para construção do mundo, agregando 
cimento e concreto, a CBR queria mostrar que eles 
também poderiam ser líderes no aluguel de carros. 
Eles encontraram o caminho da Athlon, fi lha do DLL.

Bicicletas, upgrades 
e híbridos: a CBR e a 
Athlon “empurram” 
belgas em direção 
à mobilidade 
sustentável

Philippe Fouyn, DLL (à esq.) e
Laurence Surkijn, CBR (à dir.)

Seguindo em frente juntos
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Belga a adotar o programa FlexDrive 
da Athlon, que dá aos funcionários a 
opção de escolher um carro mais 
econômico para que eles tenham mais 
dinheiro para extras, tais como alguéis 
no fi m de semana e upgrades nos 
feriados. Dois anos mais tarde, em 
2014, eles adicionaram o Bikelease e o 
Railease da Athlon ao seu plano.

“A ideia-chave é dar às pessoas uma 
escolha e promover carros pequenos 
com acesso a carros maiores e 
bicicletas ou uma combinação dos 
dois”, adiciona Fouyn. “É um empurrão 
ecológico sutil. Os funcionários podem 
facilmente fazer um upgrade para 
conversíveis e carros maiores quando 
precisarem, e a CBR se benefi cia do 
fato que carros menores pagam 
menos impostos e utilizam menos 
combustível”.

O empurrão ecológico
Apesar do criativo mix de mobilidade, 
mudar o pensamento dos funcionários 
não é fácil, admite Surkijn. “Os nossos 
funcionários adoram a ideia e as 
opções”, ela diz, “mas quando têm que 
escolher entre uma BMW 2 Série 
Active Tourer e um carro menor com 
uma bicicleta, a emoção toma conta. 
Nosso desafi o com a Athlon é mudar 
esse pensamento por meio de 
educação e incentivos.”

Em maio, a CBR inaugurou seus 
primeiros postos de carga para 
veículos alugados pela internet.  É um 
investimento no futuro. De acordo 
com uma pesquisa da CBR, 5% dos 
funcionários da empresa estão 
abertos a soluções em E-Lease.

“Era importante para mim incluir 
híbridos não apenas para locações 
‘regulares’, mas também para o ‘Plano 
Cafeteria’,” diz Surkijn.

Para poder aconselhar e servir 
empresas como a CBR, Fouyn diz que 
a Athlon passou o último ano visitando 
fabricantes de híbridos, legisladores 
governamentais, organizações 
ambientais, centros de pesquisa 
universitários e especialistas em 
estações de energia elétrica.

Sua colaboração resultou em um dos 
planos de aluguel mais proativos e 
socialmente conscientes da Bélgica. 
“Os automóveis são muito impor-
tantes na Bélgica”, diz Laurence 
Surkijn, gerente de serviços gerais da 
CBR.

“Tradicionalmente, programas de 
aluguel de carros só estão disponíveis 
a certos níveis de funcionários”, diz 
Philippe Fouyn, gerente de contas da 
Athlon. “Era importante para a CBR 
que todos na empresa tivessem 
acesso a um carro da empresa. Como 
sua parceira em soluções de mobili-
dade, era nosso trabalho tornar isso 
possível.”

A frota da CBR inclui mais de 400 
carros alugados na Bélgica. Desse 
número, mais de metade são 
aluguados “regularmente” (parte do 
pacote salarial dos funcionários) e o 
resto está ligado ao chamado “Plano 
Cafeteria”, um plano de que dá aos 
funcionários, independentemente de 
suas funções, acesso aos carros, 
deduzindo os custos diretamente de 
seu salário.

Flexibilidade para todos os empre-
gados é a base do programa de aluguel 
da CBR. Diferentemente da maioria 
das empresas, que oferecem apenas 
algumas marcas e modelos, a CBr 
incentiva os seus funcionários a 
escolher de um catálogo incrivelmente 
variado de carros em todas as classes 
de preço com locações que incluem 
todos os custos de uso, tais como 
combustível, seguro e manutenção. 
Partindo daí, a Surkijn e a CBR 
buscaram soluções mais criativas que 
transformariam a parceria em uma 
formadora de tendências em mobili-
dade.

Formadora de tendências 
em mobilidade
“Nós queríamos ser mais criativos e 
mais conscientes ambientalmente que 
as outras empresas”, diz Surkijn. 
“Mesmo no aluguel de carros, nós 
queríamos liderar o mercado.”

Em 2012, a CBR foi a primeira empresa 

Mobilidade e DLL
Nós fornecemos vários serviços automotivos 
na Europa para negócios, funcionários e para a 
indústria automotiva – de grupos locais de 
concessionárias a fabricantes internacionais. 
Nós fazemos isso sob nossa marca, Athlon. 
Com 11 organizações locais e parcerias em 
10 países e a habilidade de oferecer soluções 
nacionais e internacionais, nosso objetivo é 
liderar o fornecimento de soluções em 
mobilidade. Além do B2B, nós também 
estamos indo em direção ao B2C, locação 
privada de carros e B2E(empregados), traba-
lhando diretamente com funcionários por meio 
da locação e do compartilhamento privado de 
carros. Combinando soluções em mobilidade e 
fi nanciamento do fornecedor, nós podemos 
entregar mais valor aos nossos clientes.

“Não se trata de vender um carro; muitas 
empresas de locação podem fazer isso”, ele 
diz. Trata-se de antecipar os problemas, 
escolher os parceiros certos e educar os 
funcionários.
É importante que os funcionários da CBR 
saibam como os híbridos funcionam, senão 
eles vão simplesmente encher seus carros 
elétricos com gasolina e acabar com um carro 
muito caro.”

Relacionamento de confi ança
“Apesar de todos os novos produtos, os 
regulamentos fi scais e ambientais e as novas
ideias em relação a mobilidade, confi ança e 
transparência ainda são o centro do nosso 
relacionamento com a Athlon”, diz Surkijn.

“Nós investimos muito uns nos outros e 
sempre tentamos encontrar sinergias para 
corresponder às necessidades em evolução 
dos nossos clientes”, adiciona Fouyn.
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Casando objetivos ambientais
e sucesso comercial

Em 2015, o DLL venceu o prêmio “Green Finance Transaction 
of the Year” da Leasing Life por suas contribuições aos 
princípios da economia circular por meio da sua abordagem de 
Gerenciamento da Vida Útil de Bens (LCAM). De máquinas 
copiadoras a ambulâncias, de equipamentos de construção a 
tratores, o DLL está agregando valor além de simplesmente 
fi nanciamento, criando soluções sustentáveis para toda a vida 
útil técnica dos bens.

Marije Rhebergen (à esq.) e 
Egbert de Jong (à dir.)

A gerente de sustentabilidade do DLL, 
Marije Rhebergen, e o vice-president 
de desenvolvimento do produto & 
LCAM, Egbert de Jong, falam sobre 
sustentabilidade, LCAM e o sucesso de 
longo prazo do DLL.

Qual a importância das 
atividades de LCAM no DLL?
Egbert: O Gerenciamento da Vida Útil 
do Bem (LCAM) é nossa solução para o 
gerenciamento de bens ao longo de 
toda a sua vida técnica, seja por meio 
de serviços fi nanceiros customizados 
como locações operacionais, trocas 
de bens, reuso e fi nanciamento de 
segunda vida ou trabalhando de perto 
com nossos parceiros para reparar, 
servir, reformar ou refabricar seus 
bens. Isso permite que toda a cadeia 
– fabricantes, concessionários, 
usuários fi nais e DLL – extraia mais 
valor dos bens, criando valor de 
negócios em conjunto com benefícios 
sociais e ambientais.

Quais são os maiores 
obstáculos em tornar o LCAM 
uma prática cotidiana?

Seguindo em frente juntos
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Marije: Nós queremos ser consultores 
confi áveis de LCAM, tanto comparti-
lhando nosso conhecimento e serviços 
quanto prestando consultoria a 
fabricantes a respeito de uso e 
modelos de receita baseados em 
serviços. Com nossa expertise 
fi nanceira e compreensão do mercado, 
nós podemos ajudar a economia 
circular a se tornar dominante.

Como o DLL aumentou seu 
portfólio de LCAM em 2015?
Egbert: Existem duas tendências de 
mercado principais guiando todas as 
atividades do LCAM agora – as 
mudanças de novos para usados e da 
titularidade ao uso. Enquanto novos 
fi nanciamentos de equipamentos 
permanecem como nosso produto 
principal, em 2015, houve um grande 
salto no fi nanciamento de equipa-
mentos usados e reformados.
Na verdade, desde 2013, nossos 
investimentos em fi nanciamento de 
produtos de segunda vida cresceram 
de 1% a 5% em 2015, e espera-se que 
até 2020 isso represente 20% do 
nosso negócio.

Quais indústrias você vê indo 
mais rapidamente em direção 
ao LCAM?
Marije: Agricultura, construção e mobi-
lidade estão aderindo rapidamente. 
A tendência gira muito em torno de 
bens híbridos, maquinários com baixo 
consumo de combustível e equipa-
mentos em segunda ou terceira vida.

Quais conquistas do LCAM 
se destacaram em 2015?
Egbert: Um exemplo é o Serviço 
Nacional de Saúde da Inglaterra (NHS). 
Tradicionalmente, o NHS compra 

novas ambulâncias em locações de 6-7 
anos. Uma ambulância combina um chassi 
a uma caixa customizada (compartimento 
do paciente) cheia de equipamentos de alta 
tecnologia. Ao fi nal do período de locação, 
as ambulâncias usadas são devolvidas a 
nós e tipicamente nós as vendemos. Mas, 
em 2015, nós adotamos uma abordagem 
diferente. Algumas das ambulâncias 
usadas, nós alugamos para hospitais em 
locações de curto prazo, e outras nós 
reformamos completamente, remontando 
a caixa reformada em um novo chassi, e 
liberamos o equipamento “como novo”. 
Esta foi uma abordagem proativa do 
mercado, na qual nós corremos muitos 
riscos, mas agora as ambulâncias refor-
madas são vistas como alternativas viáveis 
em vez de veículos novos.
Marije: Nós estamos expandindo nossas 
soluções para fornecer dados precisos 
sobre o valor de bens, componentes e 
materiais, além de conhecimento de 
mercado. Com uma melhor ideia do uso de 
seus bens durante todo o seu ciclo de vida, 
nossos parceiros podem operar de forma 
mais economica e projetar processos 
fechados de loop de forma mais efi ciente.
Tudo isso leva a maiores lucros, maior 
satisfação dos clientes e impacto 
ambiental positivo.

O que podemos esperar 
do LCAM em 2016?
Egbert: Mais cooperação. O fi nancia-
mento da DLL para segunda e terceira 
vidas empodera os nossos parceiros a 
passar de vender um bem a vender um 
serviço, abrindo as portas para uma 
economia mais sustentável baseada em 
serviços. A economia circular, e especifi ca-
mente a solução LCAM do DLL, é uma 
forma totalmente nova de maximizar os 
recursos do mundo e assegurar que os 
negócios tenham um impacto positivo nas 
pessoas e no planeta, casando objetivos 
ambientais com aqueles que impulsionam 
o sucesso comercial. É uma situação em 
que todos ganham.

A abordagem de três 
pilares do DLL para a 
sustentabilidade
Vendo o que realmente importa para os 
nossos parceiros, nós asseguramos que 
nossos clientes, a sociedade e o meio 
ambiente continuem se benefi ciando por 
muito tempo no futuro. A sustentabili-
dade é essencial para o nosso mútuo 
sucesso no longo prazo, motivo pelo qual 
nós estamos constantemente buscando 
formas inovadoras para encorajar 
modelos novos e sustentáveis que aliem 
rentabilidade e benefícios ambientais e 
sociais. 

1 Soluções sustentáveis 
em negócios
Nós acreditamos no valor do uso 

em detrimento da titularidade, mas a 
nossa contribuição vai além de apoiar 
essa tendência. Nós ativamente 
buscamos formas de contribuir para a 
economia circular com nossos parceiros, 
fi nanciando todo o ciclo de vida útil dos 
bens. Nós nos esforçamos para 
encontrar soluções originais e sustentá-
veis em todos os setores em que 
atuamos e expandir nossas soluções 
fi nanceiras customizadas, tais como 
operar locações, uso estendido, reutili-
zação e fi nanciamento de segunda vida. 
Nós também fazemos avanços continu-
amente em nossas divisões de mobili-
dade e tecnologia limpa.

2 Impacto social signifi cativo
Nós contribuímos positivamente 
com as comunidades em que 

operamos através de contribuições fi nan-
ceiras e compartilhando a expertise dos 
funcionários através de programas volun-
tários. Através de novas soluções fi nan-
ceiras como microlocações, nós estamos 
permitindo que empresários e comuni-
dades em países em desenvolvimento 
alcancem máximo impacto econômico.

3 Operações comerciais 
responsáveis
Nós sustentamos altos padrões 

de comportamento ético na forma como 
fazemos negócios. Todas as nossas 
soluções fi nanceiras estão em conformi-
dade com os princípios do nosso Código 
Global de Conduta. Buscamos otimizar 
os recursos, trabalhar a mudança de 
comportamento e a inovação 
tecnológica. 
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DLL: Foco no
Cliente, Flexibilidade
e Transparência

O DLL é uma provedora global de soluções fi nanceiras 
baseadas em bens para indústrias das áreas de Agricultura, 
Alimentos, Saúde, Tecnologia Limpa, Automotivo, 
Transporte, Construção, Industrial e Tecnologia de Escritório.

Em 2015, nós continua-
mos nossa transforma-
ção de prestadora tra-
dicional de 
fi nanciamentos a uma 
prestadora de soluções 
completas para parce-
rias. Nossos clientes 
querem que nós fun-
cionemos cada vez 
mais como balcão úni-
co. Do fi nanceamento 
de leasing e manuten-
ção a seguros e segun-
da vida, nosso papel é 
aliviar o fardo dos nos-
sos clientes.

Nós colaboramos com fabricantes de 
equipamentos, concessionárias e 
distribuidores para permitir que os 
negócios obtenham e utilizem os bens 
que precisam para contribuir de forma 
signifi cativa com o mundo. O DLL 
fornece soluções fi nanceiras originais 
e integradas para dar suporte a toda a 
vida útil do bem, incluindo leasing, 
fi nanciamento de distribuidor, 
fi nanciamento comercial e remarke-
ting. Além disso, nós oferecemos 
soluções em mobilidade, análise e 
fi nanças do consumidor. Os 5.500 
membros da DLL apoiam os seus 
parceiros em mais de 35 países. A 
empresa é uma subsidiária integral 
do Rabobank Group.

O que queremos dizer com 
“See what counts”
No DLL, nós acreditamos em parcerias 
verdadeiras com os nossos clientes, 
construída com confi ança, e não 
apenas com números. Combinando 
nosso foco no cliente com um 
profundo conhecimento da indústria, 
nós buscamos além das soluções 
rápidas para entregar soluções 
sustentáveis. Para nós, parceria 
signifi ca ver o que realmente importa. 
Nós vemos mais que um cliente e 

trabalhamos duro como parceiros para 
ajudar a colocar as ferramentas certas 
em suas mãos.

Por que nós somos diferentes: 
combinando uma profunda compre-
ensão do cliente com expertise em 
gerenciamento de bens
O DLL reconhece que decisões de 
negócios têm um impacto direto em 
comunidades, famílias e indivíduos. É 
por isso que colocamos as pessoas no 
coração de todas as nossas parcerias. 
Para nós, fi nanciar é mais do que 
apenas emprestar dinheiro – é 
encontrar soluções que gerem 
oportunidades de crescimento para 
nossos parceiros e nossa empresa. 
Não importa se os nossos parceiros 
são fabricantes, concessionárias, 
pequenas famílias comerciais ou 
multinacionais, nós usamos a nossa 
expertise na indústria para ajudá-los a 
utilizar seus bens de uma forma que 
gere sucesso mútuo. Nossa expertise 
em gerenciamento de bens e riscos é 
uma das formas como nos desta-
camos perante nossos parceiros. Com 
especialistas em gerenciamento de 
bens em cada uma das nossas 
indústrias de foco, nós pudemos 
combinar recursos internos com 
inteligência externa para fornecer 
valor de forma consistente para os 
nossos clientes.

Seguindo em frente juntos
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Soluções

Leasing
Produtos fl exíveis de leasing 
oferecidos diretamente ao 
mercado e através de clientes das 
fi liais locais da Rabobank e outras 
organizações Rabobank em todo o 
mundo como parte de seu conceito 
plenamente fi nanceiro.

Análise
Capital de trabalho fl exível e 
permanente para negócios e 
clientes Rabobank passando por 
crescimento acelerado, fl utuações 
de vendas sazonais ou necessi-
dades adicionais de fl uxo de caixa. 
Nós também os auxiliamos quando 
há fundos amarrados temporaria-
mente por termos de pagamento 
do devedor.

Soluções em gerenciamento 
de bens e risco de bens
Baseados em um extenso conheci-
mento sobre bens, nós desenvol-
vemos e fornecemos soluções 
fl exíveis para criar valor ao longo 
de toda a vida útil do bem e 
ajudamos os nossos parceiros a 
alcançar objetivos de venda e 
crescimento. Os exemplos incluem 
fi nanciamento de ações, upgrades, 
uso estendido, reutilização, atuali-
zações de tecnologia e trocas por 
novos equipamentos. Nossa 
variedade de soluções em seguros 
e risco de bens fornecem um nível 
imbatível de proteção, complemen-
tando a oferta do fornecedor e 
garantindo a tranquilidade do 
usuário fi nal durante a vigência 
do contrato.

Soluções em mobilidade 
Soluções totais em mobilidade – de 
locação e aluguel de carros à 
consultoria em gerenciamento de 
frota e mobilidade – para nossos 
clientes e seus funcionários.

Financiamento comercial
Programas de fi nanciamento de 
inventário baseados em bens que 
fornecem valor substancial para o 
canal de distribuição e apoiam 
objetivos de crescimento em longo 
prazo. Nossos produtos e serviços 
de fi nanciamento comercial ajudam 
os parceiros a otimizar os lucros, 
aumentar as vendas e melhorar seu 
fl uxo de caixa e relações de folhas 
de balanço.

Soluções digitais
Ferramentas inovadoras para 
simplifi car processos, aumentar a 
efetividade do parceiro e a satis-
fação do cliente em toda a cadeia 
de fornecimento. Nossos esforços 
em aplicativos de mobilidade nos 
EUA, Europa e Austrália simplifi cam a 
experiência de vendas e aceleram as 
transações fi nanceiras para os 
nossos parceiros. Nós continua-
mente exploramos soluções digitais 
que ofereçam processos mais 
rápidos e confi áveis, resultando em 
mais transações fechadas para 
nossos clientes.

Vendor Finance
Programas de fi nanciamento 
baseados em bens de alta qualidade 
para fabricantes de equipamentos, 
concessionárias e distribuidores que 
possam ser customizados a objetivos 
de vendas, processos e canais de 
distribuição.

Financiamento para o 
consumidor 
Como centro especializado de 
competência em crédito do consu-
midor da Rabobank, nós fornecemos 
apoio de marketing, avaliações de 
crédito e empréstimo pessoal e 
aprovações de crédito para fi liais locais 
da Rabobank na Holanda. Nossa marca 
Freo oferece produtos de crédito 
on-line diretamente aos consumidores 
de forma transparente e acessível aos 
clientes.

Gerenciamento de Vida Útil 
dos Bens
O Gerenciamento de Vida Útil dos 
Bens (LCAM) cobre o gerenciamento 
econômico dos bens ao longo de toda 
a sua vida técnica fornecendo 
soluções fi nanceiras customizadas 
para bens antigos e novos, incluindo 
serviços de reparo, manutenção, 
reforma e remanufatura pelos 
parceiros fabricantes do DLL. Nossa 
abordagem pioneira de LCAM permite 
que fabricantes, concessionários, 
usuários fi nais e a DLL extraiam mais 
valor dos bens enquanto respondendo 
à necessidade de mais modelos de 
negócios circulares.
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Resultados anuais 
2015

Política de Declaração Financeira Em conformidade com o artigo 2:403, seção 1 do Código Civil Holandês De Lage 
Landen International B.V. está isenta da publicação de suas declarações fi nanceiras de acordo com o Título 9 do 
Livro 2 do Código Civil Holandês. As informações fi nanceiras contidas neste documento são baseadas nas 
informações fi nanceiras preparadas para fi ns de consolidação da Coöperatieve Centrale Raiff  eisen-Boerenle-
enbank B.A. (Rabobank Holanda).
Isenção de Responsabilidade A análise desta Empresa é apresentada a você para fi ns meramente informativos e 
nenhuma responsabilidade será creditada a você ou a qualquer terceiro que possam obter posse dela. Os destinatá-
rios devem conduzir sua própria inspeção e análise da DLL, seus bens e condição fi nanceira, e da informação 
prevista neste. Nem a DLL nem qualquer uma de suas fi liais, agentes ou funcionários aceita qualquer responsabili-
dade pela precisão ou completude, nem faz qualquer representação ou garantia, expressa ou implícita, a respeito 
das informações contidas neste. As informações fornecidas na análise da Empresa não conferem quaisquer 
direitos. As informações são apenas para uso do destinatário e não podem ser transferidas, copiadas, processadas 
ou distribuídas, exceto com consentimento prévio por escrito da DLL.
© De Lage Landen International B.V. 2016. DLL®, DLL Financial Solutions PartnerSM and See what countsSM are 
service marks of De Lage Landen International B.V.

Lucro líquido
em milhões de Euros

Portfolio gerenciado
em bilhões de Euros

Seguindo em frente juntos
Resultados anuais / Fatos & números

#1
Em 2015, o DLL fi cou novamente em 1° 
lugar em novos volumes de negócios 
entre as Top 25 Empresas de Financia-
mento de Distribuidor nos EUA.

 1°
Em 2015, o DLL Australia fez sua
primeira incursão na indústria
de ortopédica robótica.

10%
Entre 2009 e 2013, o DLL reduziu suas 
emissões de CO2 em 31% (!). A meta 
global é reduzi-lo em mais 10% até 2020.

10 º 
ano

O DLL China comemorou seu 
10º aniversário em 2015.

29anos 
de carreira

O CEO e presidente do Comitê 
Executivo do DLL, Bill Stephenson, 
foi honrado com o prêmio “Lifetime 
Achievement” da Leasing Life’s em 
2015 por suas contribuições para a 
indústria internacional de leasing ao 
longo de seus 29 anos de carreira.

28

20% 
empilhadeiras

Em 2015, uma a cada cinco empilhadeiras 
vendidas na Espanha e em Portugal foram 
fi nanciadas pelo DLL.

 15,000
Número de carros a Athlon Itália locou 
desde seu início no mercado em 2009. 

#61
Em um ranking de 3.000 websites na
Holanda, a Freo fi cou na posição 61 geral,
e em quarto no setor bancário.

200% 
crescimento

O crescimento no negócio varejista da DLL 
Austrália nos últimos dois anos.

359horas de
voluntariado

Número de horas que os funcionários do DLL 
França doaram para caridade em 2015.

400 + 
desejos

Número de desejos que o DLL EUA ajudou 
a tornar possíveis em 2015 através 
da Make-A-Wish Foundation, uma 
caridade para crianças com doenças 
terminais.

400 parceiros
Número de parceiros promissores que
compareceram à abertura da nova sede 
do DLL Bélgica. Entre os convidados 
estavam o CEO do DLL, Bill Stephenson, 
e o ministro-presidente de Flanders, 
Geert Bourgeois.

750 crianças 
indígenas

Número de crianças indígenas que agora têm 
acesso a água potável graças ao ”Projeto 
Hídrico” do DLL India.

 2,194
Contratos assinados nos países nórdicos 
em 2015 utilizando a nova tecnologia 
E-Signature do DLL, alta de 337%!

4 mil 
máquinas

O número de máquinas para Alimentos & 
Agricultura fi nanciadas pelo DLL Alemanha 
em 2015, espalhadas por mais de 500 
parceiros. 

41,041
O número recorde de veículos gerenciados 
pela Athlon França ano passado.

57,588
Em 2015, os projetos de energia reutilizável 
fi nanciados pelo DLL criaram energia verde 
sufi ciente para abastecer 57.588 lares.

83,7
4
4

Número de contratos ativos no DLL Países 
Nórdicos, alta de 12% em relação a 2014.

100,0
0
0

A parceria de 15 anos entre DLL e Schmitz 
Cargobull resultou no fi nanciamento de
mais de 100.000 trailers com valor 
combinado de €3 bilhões.

 6 milhões
Os mais de 130.000 tratores e 7.000 colheita-
deiras fi nanciadas pelp o DLL Brasil combi-
nadas cobrem 6 milhões de hectares de 
terra.

46, 000
000

46 milhões de pacientes no mundo inteiro 
foram tratados com equipamento dentário 
fi nanciado pelo DLL.

62, 400
000

Projetos de energia solar fi nanciados pelo 
DLL geraram energia limpa sufi ciente para 
neutralizar as emissões equivalentes a 
62.400.000 litros (16.485.000 galões) de 
combustíveis fósseis. 

350, 000
000

A quantidade de novos equipamentos de 
construção que o DLL Alemanha fi nanciou 
ano passado.
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“A história de Frida Khalo e Diego 
Rivera mostra quão complicados os 
relacionamentos interpessoais podem 
ser. Em algum lugar entre seu amor, 
sua raiva, seus ciúmes e sua dor, havia 
uma colaboração apaixonada. Isso 
prova apenas que a colaboração não 
precisa ser fácil para ser 
bem-sucedida.”
Joanna Klimowicz,
agente de compliance, Polônia.

“Em 1985, um conde húngario, István 
Széchenyi, ofereceu uma renda anual 
para estabelecer um instituto para o 
cultivo da língua e da literatura 
húngara. Sua fi lantropia inspirou 
outros aristocratas húngaros a fazer o 
mesmo, resultando na criação da 
Academia Húngara de Ciências. Esse 
instituto assegurou o futuro da 
identidade nacional da Hungria.”
Krisztina Puska, gerente, fi nanças
e operações, Hungria

“Thomas Edison e J.P. Morgan. Morgan 
deixou Edson usar sua casa como 
laboratório e então, investiu tudo o 
que tinha para ajudar a levar eletrici-
dade aos lares das pessoas. Ah, e 
juntos eles criaram uma das maiores 
empresas do mundo, a General 
Electric (GE).”
Guilherme Moll, analista de riscos, 
Brasil

“As melhores colaborações são 
sempre aquelas abertas e honestas. 
Quando abordadas assim, elas sempre 
resultam na solução correta. Frequen-
temente, elas acabam se tornando 
colaborações  vitalícias.”
Rob Boeren, gerente de marketing,
contas-chave e grandes/fornecedor,
Holanda

Qual é a melhor colaboração
na história e o que podemos 
aprender com ela?

“Em 1958, seis países tiveram uma 
visão para o futuro e decidiram formar 
a União Europeia. Nós aprendemos 
que é necessário visão em comum, 
metas em longo prazo, respeito, 
tempo, energia, trabalho árduo e muita 
comunicação para superar obstáculos 
em pequeno prazo.”
Michiel van Ramesdonk, gerente,
Global Fleet Customers, EurAsiaPac

“O valor agregado se trata menos da 
habilidade fi nanceira da DLL e mais da 
disposição dedicada para ouvir os 
nossos parceiros e reagir às suas 
necessidades de forma efi ciente.”
Xiao Xiao, gerente de programas, 
China

“A estação espacial internacional é o 
melhor exemplo de colaboração 
internacional. Ela é um exemplo de 
como, na ausência de gravidade e 
outras vidas humanas, nós podemos 
nos unir por uma causa em comum.”
Geert Kraak, gerente nacional,,
Índia

“Eu não sei qual é a melhor colabo-
ração da história, mas eu sei que 
muitas das melhores artes, músicas, 
ciências, medicinas e tecnologias não 
existiriam sem colaboração. Como 
disse Aristóteles: “O conjunto sendo 
maior que a soma de suas partes."
Marileen Hesse, compradora de 
categoria, Global Procurement

“A colaboração entre o compositor 
Ennio Morricone e o diretor Quentin 
Tarantino em Os Oito Odiados, que 
deu a Morricone um Oscar por melhor 
colaboração em fi lmes. Dois homens 
tão diferentes de todos os jeitos 
possíveis, exceto por sua paixão 
incomparável.”
Daniele Menghi, gerente de contas,
Tecnologia de escritório, Itália.

“Os esportes sempre foram o melhor 
exemplo para o estudo de colabora-
ções e trabalho em equipe. As equipes 
são compostas de indivíduos, cada um 
com suas habilidades físicas e técnicas 
particulares. Os melhores times 
valorizam estas habilidades individuais 
e, através do trabalho em equipe, 
cultivam uma cultura vencedora. Por 
outro lado, equipes com superestrelas 
e um trabalho em equipe ruim inevita-
velmente desapontam seus torce-
dores!”
Michael McInerney, diretor de
gerenciamento, Austrália

Celebrar 10 anos de parceria com a 
Cisco Capital. Nós começamos com 
um país (EUA) em 2005 e estendemos 
o relacionamento a 24 países em 5 
continentes. Primeiro, nós nos 
concentramos nos benefícios estraté-
gicos de novos programas juntos, e o 
resultado foi uma expansão sem 
precedentes!”
Joe Iavarone, vice-presidente,
gerenciamento de programas globais

“Sal & Pimenta: complementares, com 
nuances naturais, adaptáveis à cozinha 
local. Historicamente, os dois são 
mecanismos de troca. Mas sem um 
terceiro – digamos, um bife suculento 
–, eles jamais perceberiam seu 
potencial. Para nós, esse terceiro são 
nossos parceiros!”
Michael Heyer, desenvolvimento
de negócios & gerenciamento de 
contas, Alemanha

Seguindo em frente juntos 
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