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Lisboa, 17 de Dezembro de 2019

COFACE e VICTORIA Seguros: 2 Líderes, 1 Visão
A COFACE e a VICTORIA partilham a mesma estratégia de especialização, conhecimento
técnico e proximidade na sua forma de abordar o negócio e de se relacionar com os Clientes,
nomeadamente com as PME. Daí esta parceria ter sido uma evolução inovadora, mas muito
natural, que deriva da vontade conjunta de oferecer um serviço diferenciado e de valor
acrescentado, na proteção dos riscos das empresas, contribuindo para o crescimento
sustentável do tecido empresarial português.
Acreditamos que o desenvolvimento de Parcerias Estratégicas com objetivos comuns dá
origem a sinergias positivas que geram situações de valor junto de todos os intervenientes,
neste caso colocando ao dispor das empesas ferramentas que auxiliam a gestão das empresas,
tornando-as mais eficientes na tomada de decisão.
Para a VICTORIA esta parceria alinha com o seu posicionamento junto das PME,
complementando outras iniciativas que já hoje desenvolve junto deste Segmento, tomando em
consideração que, mais de 90% do tecido empresarial português está no segmento das PME.
Por exemplo, como patrocinadora e moderadora do Ciclo de Encontros dos Heróis PME, com
a presença em feiras de especialidade (Tektónica, SIL, Reabilitação Urbana, etc), como
membro de várias Câmaras de Comércio, Encontros temáticos, entre outras. Acreditamos que
só a proximidade e conhecimento local da realidade e necessidades de cada Empresa permite
aferir o seu risco e desenvolver soluções de proteção adequadas e personalizadas. Resultante
desta estratégia, o reconhecimento do mercado na qualidade, capacidade técnica e construção
de soluções flexíveis permite à VICTORIA ser líder em Portugal em Mercadorias Transportadas.
Também a Coface, líder mundial de seguros de Crédito, tem nas PME um alvo estratégico, pela
relevância que este segmento tem no tecido empresarial Português e pela importância que as
suas soluções de proteção ao risco de crédito têm para a sustentabilidade das empresas.
A relação de proximidade que a Coface cria com os seus Clientes aliada ao desenho de
soluções de proteção para cada risco e a agilidade de todo o processo, conduz a relações
duradouras e de confiança, fundamentais para o desenvolvimento de qualquer negócio.
Esta parceria é resultado da importância que ambas as Seguradoras, COFACE e VICTORIA,
atribuem ao segmento da PME e da vontade de conjugarem os seus esforços, o seu capital de
conhecimento especializado e as competências das suas equipas em prole do seus Clientes.
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CONTACTOS
COFACE - Claudia MOUSINHO - T. (+351) 211 545 408 – E. claudia.mousinho@coface.com
VICTORIA Seguros – Susana PASCOAL T. +351 213 134 254 E. susana.pascoal@victoria-seguros.pt

Coface: for trade - Building business together
Mais de 70 anos de experiência e uma rede internacional perfeitamente articulada fazem da Coface uma referência em
seguro de crédito, gestão de risco e economia global. Com a ambição de se tornar na seguradora de crédito mais ágil do
mercado, os especialistas da Coface trabalham ao ritmo da economia mundial, apoiando 50.000 clientes na construção
de negócios dinâmicos e de sucesso. Os serviços e soluções da Coface protegem e ajudam as empresas na tomada de
decisões de crédito que permitam melhorar a sua capacidade de venda tanto no mercado doméstico como na exportação.
Em 2018, a Coface empregava 4.100 pessoas em 100 países e registou um volume de negócios de 1.385 milhões de
euros.
www.coface.com
COFACE SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

