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BMW Portugal: Nova Diretora Após-Venda
Alterações na Direção a partir de 31 de dezembro
Ana Ramos irá assumir a liderança da Direção Após-Venda, substituindo Sérgio Leitão Gomes,
que sai da empresa após 15 anos no BMW Group. Ana Ramos, licenciada em Gestão de
Empresas, faz parte da equipa da BMW Portugal desde 2004.
A gestora iniciou as suas funções como Controller financeiro, passando em 2008 a assumir a
função de Diretora Financeira. Posteriormente, em 2014, assumiu a liderança da equipa
responsável pelo Desenvolvimento da Rede de Distribuição e CRM, transitando agora para a
Direção de Após-Venda, aceitando o desafio de assumir a liderança deste departamento.
Esta nomeação representa uma aposta na competência interna da empresa, tendo como
princípio a excelência e o rigor característico da BMW.

Para mais informações, 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 motociclos mais bem-sucedido do mundo, oferecendo também serviços financeiros e de mobilidade. Em termos
globais, o BMW Group detém 31 fábricas em 15 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 2018, antes de impostos, foi de 9.815 mil milhões de euros, num total de 97.480 mil
milhões de euros de volume de negócios. Em 31 de Dezembro de 2018, a empresa empregava um total de,
aproximadamente, 134.682 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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