
 

Volkswagen Financial Services está entre as 200 

maiores empresas do Brasil 
 

 VWFS aparece entre as 200 primeiras das 1.000 maiores do País em 
publicação da ISTOÉ Dinheiro  
 

 Companhia também obteve destaque nos rankings “GPTW – Melhores 
Empresas para Trabalhar – Brasil” e anuário Época Negócios 360º 
 

 

São Paulo, 3 de outubro de 2016 – A Volkswagen Financial Services, maior 

financeira de montadora do País, segundo ranking do Banco Central, figura 

entre as 200 primeiras colocadas da lista “As 1.000 Maiores da Dinheiro”. 

Elaborada pela revista ISTOÉ Dinheiro, são elencadas as 1.000 maiores 

empresas do Brasil por receita.  

 

A boa colocação se une a outros importantes reconhecimentos obtidos pela 

VWFS em 2016.  Pela terceira vez, a empresa se posicionou entre as 150 da 

lista “GPTW – Melhores Empresas para Trabalhar – Brasil”, estruturada pelo 

Great Place to Work®, em parceria com a revista Época. Foram mais de 1.500 

organizações avaliadas, por meio de pesquisas quantitativas e qualitativas com 

os funcionários, além de uma análise do GPTW. 

 

“Receber esse reconhecimento é motivo de muita satisfação, pois valoriza 

ainda mais os esforços realizados para ter uma empresa de excelência. 

Contamos com uma excelente equipe, capaz de superar os desafios e as 

adversidades e isso se evidencia nos resultados obtidos”, comenta Marco 

Aurélio de Castro, superintendente de Recursos Humanos e Comunicação 

Corporativa. 

 

Reconhecimentos  

 

Outro destaque ficou por conta do anuário Época Negócios 360º, no qual a 

companhia integrou a lista das 300 melhores empresas do Brasil, sendo a 

única instituição financeira ligada a uma montadora do ranking. A publicação, 

parceria com a Fundação Dom Cabral e com a Boa Vista SCPC, fez um 

minucioso e inédito levantamento da administração das empresas no Brasil.  

 



 

O anuário ainda apresentou o ranking dos 100 maiores bancos por ativo total, 

no qual são considerados dados como patrimônio líquido, lucro líquido e 

resultado operacional, entre outros. Por esses critérios, a Volkswagen Financial 

Services conquistou o 21º lugar, sendo o 1º entre os bancos ligados a uma 

montadora.   

 

____________________________________________________________________________  

 A Volkswagen Financial Services é uma unidade de negócios do grupo Volkswagen AG de 

empresas e compreende a Volkswagen Financial Services AG, suas subsidiárias e as 

empresas de serviços financeiros nos Estados Unidos, Canadá, Argentina e Espanha que 

pertencem diretamente ou indiretamente à Volkswagen AG – com a exceção das empresas 

financeiras das marcas Scania e Porsche, e da Porsche Holding Salzburg. As principais áreas 

de negócio envolvem financiamento, leasing, seguros, gerenciamento de frota e ofertas de 

mobilidade para concessionários e clientes. A Volkswagen Financial Services possui um total 

de 15.182 funcionários ao redor do mundo – 6.513 deles apenas na Alemanha (dados de 

31.12.2015). A Volkswagen Financial Services atingiu aproximadamente EUR 157,9 bilhões de 

ativos totais, um resultado operacional de EUR 1,9 bilhões, e um portfólio de aproximadamente 

16,6 milhões de contratos ativos. 

A Volkswagen Financial Services Brasil é constituída pelo Banco Volkswagen, Consórcio 

Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa 

dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de passeio, comerciais, 

caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e motocicletas Ducati. 

A Volkswagen Financial Services conta com sete regionais distribuídas pelo Brasil. No total, 

atende mais de 700 concessionários das marcas. A instituição possui uma base de mais de 

900 mil clientes ativos no Brasil. Para informações adicionais acesse: www.bancovw.com.br / 

www.facebook.com/vwfsbrasil/ twitter.com/vwfsbrasil 
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