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ARVAL EVOLUI E ADOTA UMA NOVA ASSINATURA:  

 “FOR THE MANY JOURNEYS IN LIFE” 
 

Fundada há 30 anos, a Arval, presente em quase 30 países e com cerca de 7.000 colaboradores, 

é líder global em financiamento e na gestão de frotas automóveis. Ao estar junto dos seus 

clientes e dos condutores de veículos, a Arval tem acompanhado de perto a evolução da 

sociedade ao nível da mobilidade com o aparecimento de novas tecnologias, a intensificação da 

regulação, a problemática dos carros na cidade, o aparecimento da economia circular, de partilha 

e de utilização, e o aumento do nível de conscientização ambiental. 

 

Neste contexto, a Arval acredita que o seu papel vai muito para além do aluguer operacional de 

veículos com serviço completo: "Queremos oferecer aos nossos clientes soluções de mobilidade 

simples, integradas e completas de acordo com as suas necessidades ", afirma Alain Van 

Groenendael, Chairman e CEO da Arval. 

 

Por todos estes motivos, a Arval decidiu mudar a sua assinatura corporativa de:  

 

“We care about cars. We care about you.” 

 

para 

 

"For the many journeys in life" 

 

“Cuidar e aconselhar os nossos clientes faz parte do nosso DNA. Contudo centramo-nos 

somente nos carros, é atualmente uma visão muito redutora da nossa atividade. A nossa 

ambição é acompanhar os nossos clientes ao longo das suas viagens, independentemente da 

solução de mobilidade de que precisam e do momento de suas vidas ", acrescenta Alain Van 

Groenendael, Arval Chairman and CEO. 

  

O anúncio da nova assinatura corporativa é a primeira etapa de um plano mais amplo, que será 

anunciado no final do primeiro trimestre de 2020. Todos os funcionários da Arval, como 

embaixadores da marca, estão comprometidos em personificar esta nova entidade e apresentar 

todas as soluções alinhadas com este novo posicionamento. 

 
 
Para mais informações contactar, por favor: 
ATREVIA| 21 324 02 27 
Rita Ascenso | rascenso@atrevia.com | 91 402 73 51 
Ines Albino | ialbino@atrevia.com | 96 346 12 91 
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Sobre a Arval 
Fundada em 1989 e detida na totalidade pelo BNP Paribas, a Arval é especialista em financiamento e gestão de 
frotas automóveis, oferecendo aos seus clientes – desde grandes multinacionais a PME’s e micro-empresas locais 
- soluções adaptadas às necessidades específicas de cada uma das empresas suas clientes, otimizando a sua 
mobilidade e assumindo o risco associado à gestão de frotas. Mais recentemente, a Arval expandiu os seus serviços 
para o segmento de clientes individuais. O aconselhamento especializado e a qualidade de serviço são 
características fundamentais do compromisso da Arval, fornecidas em 29 países com cerca de 7 000 colaboradores. 
A frota financiada da Arval ultrapassa os 1.193.910 veículos e em todo o mundo (dezembro 2018). Parte integrante 
do BNP Paribas, a Arval faz parte da atividade central de retalho do banco. www.arval.com 
 

Sobre o BNP Paribas  

O BNP Paribas é um banco líder na Europa com abrangência internacional. Está presente em 72 países, com mais 
de 202.000 colaboradores, dos quais mais de 154.000 na Europa. O Grupo detém posições de destaque nas suas 
três atividades principais: Mercados Domésticos e Serviços Financeiros Internacionais (cujas redes bancárias de 
retalho estão integradas no Retail Banking & Services) e Corporate & Institutional Banking que apoia dois tipos de 
clientes franchisados: clientes corporativos e investidores institucionais. O Grupo apoia todos os seus clientes 
individuais, associações comunitárias, empreendedores, PME´s, empresas e clientes institucionais na concretização 
dos seus projetos, disponibilizando soluções integradas que abrangem financiamento, investimento, poupança e 
seguros. Na Europa, o Grupo tem quatro mercados domésticos (Bélgica, França, Itália e Luxemburgo) e o BNP 
Paribas Personal Finance que é líder europeu em empréstimos ao consumidor. O BNP Paribas está a implementar 
o seu modelo integrado de banco de retalho nos países do Mediterrâneo, na Turquia, na Europa Oriental e na grande 
rede de agências na parte ocidental dos Estados Unidos. No que toca às atividades das áreas de Corporate & 
Institutional Banking e International Financial Services, o BNP Paribas também detém uma posição de destaque na 
Europa, uma forte presença no continente Americano e uma posição em sólida e em rápido crescimento na Ásia-
Pacífico. www.bnpparibas.com 
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