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 José Pedro Pinto é o novo General Manager da Arval 

Portugal 

 

A Arval, empresa especialista a nível global em financiamento e gestão de frotas, acaba de 

nomear José Pedro Pinto como General Manager da Arval Portugal, sucedendo-se assim a 

Roberto da Fonseca, que terá uma nova função no Grupo na área de relações internacionais 

com as marcas automóveis.  

 
Licenciado em Gestão de Empresas na Universidade Católica, José Pedro Pinto iniciou a sua carreira na 
área da auditoria financeira, na Ernst & Young, onde se manteve 7 anos.  Em 2004 transita para o Grupo 
BNP Paribas, integrando o Comité Executivo do BNP Paribas Personal Finance Portugal em 2010 como 
Chief Risk Officer e, dois anos depois, como Chief Operations Officer. Em 2016 é convidado para membro 
do Conselho de Administração do Banco BNP Paribas Personal Finance, e passa a liderar as áreas 
Comerciais e de Marketing. Após 17 anos na área do crédito ao consumo, José Pedro Pinto transita agora 
para o negócio de gestão de frotas, na Arval. 
 
“Estou muito orgulhoso deste novo desafio e também consciente da grande responsabilidade de 
continuar o excelente legado deixado por Roberto da Fonseca que, nos últimos anos, juntamente com 
esta grande equipa, conseguiu fazer crescer o negócio da Arval em mais de 50%. Estou muitíssimo 
empenhado em continuar esta trajetória de sucesso da Arval em Portugal. Em conjunto com esta 
magnífica equipa e com os nossos parceiros, iremos prosseguir esta trajetória oferecendo as melhores 
soluções de mobilidade aos nossos clientes, com um claro compromisso em ajudá-los na sua 
transformação energética e contribuir para uma mobilidade mais sustentável no nosso país” refere José 
Pedro Pinto 
 
Roberto da Fonseca, que chegou a Arval Portugal em Agosto de 2016 para assumir o cargo de Diretor 
Geral e liderar, não só a equipa Arval como também a integração do negócio da GE, passa agora a 
exercer funções no grupo como responsável internacional das relações com as marcas automóveis, a 
partir do dia 1 de março de 2022. Sob a sua liderança, ao longo de quase 6 anos, o negócio da Arval 
cresceu 65%. 
 
“Juntos, conseguimos marcar um forte posicionamento no que toca à qualidade de serviço, à 
comunicação com os condutores e à mobilidade das empresas em termos gerais. Temos também muito 
orgulho pelo que conseguimos alcançar a nível de responsabilidade social, de transição energética, de 
novas parcerias, de alargamento da frota elétrica e uma maior diversificação da oferta, com soluções 
integradas. Desejo a toda a equipa da Arval a continuação deste êxito, destaca Roberto da Fonseca.  



   

 

 

 
 

Sobre a Arval: 
A Arval é especializada em financiamento e gestão de frotas automóveis com serviço completo e novas 
soluções de mobilidade, gerindo mais de 1,3 milhões de viaturas globalmente até o final de dezembro de 
2020. Todos os dias, mais de 7.200 colaboradores da Arval em 30 países oferecem soluções flexíveis para 
tornar as viagens contínuas e sustentáveis para seus clientes, que abrangem desde grandes empresas 
internacionais a PME’s e micro-empresas locais. Arval é membro fundador da Element-Arval Global 
Alliance, líder mundial na indústria de gestão de frotas, com 3 milhões de veículos em 50 países. A Arval foi 
fundada em 1989 e é totalmente detida pelo BNP Paribas, dentro do Grupo, a Arval pertence à sua divisão 
de Retail Banking & Services. 
www.arval.com 
 
Para mais informações: 
ATREVIA | 21 324 0227 
Ines Albino | ialbino@atrevia.com | 96 346 12 91 

 

 

 

 


