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Alterações na Direção da BMW Portugal.
Com efeito, a partir de hoje, os Departamentos de Vendas e Marketing da BMW Portugal
passam a estar integrados, sendo que a liderança do novo Departamento passa a ser
assumida por João Gonzaga.
Por sua vez, o cargo de MINI Brand Manager passa a ser assumido por Pedro Faria.
João Gonzaga, na BMW Portugal desde 2004, adquiriu ao longo dos anos uma vasta
experiência na estrutura da BMW Portugal tendo passado pelo Após-Venda, CRM, e,
nos últimos anos, a liderança da marca MINI, função que desempenhava até à data.
Pedro Faria, na BMW Portugal também desde 2004, desempenhou funções no
Departamento de Desenvolvimento da Rede de Concessionários e no Departamento de
Vendas BMW, sendo até à data Diretor do mesmo.
Para mais informações, por favor contactar:
BMW Group Portugal
João Trincheiras, Corporate Communications Manager
joao.trincheiras@bmw.pt

_______
Sobre o BMW Group

Com as suas marcas BMW, MINI, Rolls-Royce e BMW Motorrad o BMW Group é o construtor premium de
automóveis e motos mais bem-sucedido do mundo, oferecendo também serviços financeiros e de
mobilidade. Em termos globais, o BMW Group detém 30 fábricas em 14 países e uma rede global de vendas
em mais de 140 países.
Em 2018, o BMW Group atingiu um volume global de vendas de mais de 2.490.000 automóveis e mais de
165.000 motociclos. O resultado em 2017, antes de impostos, foi de 10.655 mil milhões de euros, num total
de 98.678 mil milhões de euros de volume de negócios. Em 31 de Dezembro de 2017, a empresa
empregava um total de, aproximadamente, 129.932 colaboradores.
O sucesso do BMW Group tem sido, desde sempre, construído numa ótica de longo prazo e assente numa
conduta responsável. Desta forma, a Companhia estabeleceu a sustentabilidade ecológica e social em toda a
cadeia de valores, bem como uma ampla responsabilidade de produto e um evidente empenho na
conservação de recursos, como parte integrante da sua estratégia.
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