
 

 

Executivo do Banco Volkswagen assume 
como diretor Técnico da ABEL 

 
O head da área Tributária do Banco Volkswagen – o maior banco de 
montadora do País –, Luís Fabiano Alves Penteado, foi nomeado em 10 de 
abril para o cargo de diretor Técnico da Associação Brasileira das Empresas de 
Leasing (ABEL). 
 
Entre as funções que irá desempenhar, destacam-se a análise de questões 
jurídicas e tributárias que envolvam o produto leasing e as sociedades 
arrendadoras. “Abraço com orgulho e muita satisfação o novo desafio à frente 
da diretoria Técnica da ABEL, uma entidade séria, cujo trabalho sempre esteve 
voltado ao desenvolvimento sustentável do leasing para o mercado brasileiro”, 
ressalta.  
 
A indicação, feita por Osmar Roncolato Pinho, presidente da ABEL, é resultado 
do excelente trabalho do profissional na coordenação da Comissão Jurídica e 
Tributária da entidade. Ao mesmo tempo, decorre do papel ativo que o Banco 
Volkswagen desempenha no mercado financeiro.  
 
“Com esta nova oportunidade, levarei toda a experiência acumulada dentro do 
Banco Volkswagen para fortalecer as importantes ações que nortearão o 
segmento, principalmente a transparência e os benefícios do arrendamento 
mercantil, tanto para o consumidor quanto para as instituições financeiras”, 
completa. 
 
Perfil profissional 
 
Luis Fabiano Alves Penteado, atualmente gerente Tributário da Volkswagen 
Serviços Financeiros, possui uma sólida experiência de mercado. Dentre os 
papeis já desempenhados, destaca-se o de conselheiro do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), por indicação da Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban) e da Confederação Nacional das Instituições 
Financeiras (CNF). 
 
A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional 
Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa atua nos 
segmentos de veículos comerciais e automóveis de passeio Volkswagen e Audi e caminhões e 
ônibus MAN. Conta com sete filiais e postos de atendimento distribuídos pelo País. No total, 
atende aproximadamente 700 concessionários da marca. Em 56 anos de atuação no Brasil, o 
Banco Volkswagen alcançou uma carteira de mais de R$ 24 bilhões e possui uma base de 
mais de 830 mil clientes. www.bancovw.com.br 


