Fábio Pimentel assume como Gerente Regional de Planejamento e Análise
Financeira da Gilbarco Veeder-Root América Latina
São Paulo, 20 de junho de 2012 - Fabio Pimentel assume como Gerente Regional de Planejamento e
Análise Financeira da Gilbarco Veeder-Root. Ele será o será responsável pela consolidação do
planejamento financeiro na América Latina.
Fabio traz para a Gilbarco Veeder-Root uma vasta experiência na área financeira internacional,
principalmente em análise de fusões e aquisições, além de viabilidade econômica de iniciativa de
negócios. O executivo vem da Equifax onde participou de diversos projetos de implementação de
ferramentas e processos de finanças no Brasil e internacionalmente, tais como: controle de vendas e
budget, conversão de balanços para USGAAP, auditorias e investimentos. Anteriormente à Equifax, ele
trabalhou na área financeira de empresas de médio e grande porte tais como HP Brasil, The Walt
Disney Company Brasil e Compaq Computer Brasil.
Fábio Pimentel é formado em Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo – PUC e possui um MBA em Controladoria pela Universidade de São Paulo – FIPECAFI.
Segundo Tadeu Nunes, diretor financeiro da empresa, "a contratação do Fabio reforça o time de
finanças da América Latina e consolida ainda mais o objetivo da empresa que vem investindo na
equipe, agregando profissionais dedicados, competentes e com ampla experiência em suas áreas.”
Sobre a Gilbarco Veeder-Root – A empresa é líder global em tecnologia de bombas de combustível com solução integradas
de abastecimento, do tanque à loja de conveniência. Gilbarco Veeder-Root também é líder mundial em sistemas de medição e
monitoramento ambiental de tanques em postos de serviços. A empresa conta com abrangente portfólio de produtos e serviços,
oferecendo a melhor qualidade e variedade com valor agregado no seu segmento (www.gilbarco.com.br).
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