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Entrevista de Miguel Gomes da Costa no Jornal de Negócios
e Antena 1
Foram vários os temas discutidos no programa Conversa Capital, na entrevista conjunta de

Miguel Gomes da Costa ao Jornal de Negócios e à Antena 1. O Presidente do Conselho de
Administração da COSEC fez um balanço da atividade da COSEC em 2016, salientando a
importância crescente do seguro de créditos no contexto atual da economia mundial: “Em termos
de vendas garantidas aos nossos clientes atingimos um recorde de 16,5 mil milhões de
euros. O que representou um crescimento da ordem dos 10% em relação ao ano passado.
Este crescimento aconteceu tanto no mercado interno como no mercado externo. Tivemos
também um aumento de 8% no número de clientes, em relação ao ano passado, e o mais
relevante é que esses clientes novos são fundamentalmente PME exportadoras, muito na
área das PME Líder e PME Excelência."

Numa entrevista que durou aproximadamente uma hora, Miguel Gomes da Costa teve ainda
oportunidade de debater temas como o Brexit, a situação atual do BPI, a linha de seguro de
créditos para Angola e até a sua paixão pelo ténis.

Comunicado de Imprensa EH/COSEC
Brexit: o pedido de divórcio e as economias europeias
O prazo de dois anos definido para as negociações entre a União Europeia e o Reino Unido para

o Brexit é demasiado ambicioso para que se estabeleçam os acordos de saída e de comércio
livre – o mais provável é que se defina um acordo de transição que dispense determinados
sectores de impostos, chegando-se a um consenso final em 2021, depois das eleições
gerais britânicas, conclui o mais recente estudo do Grupo Allianz/Euler Hermes, acionista da
COSEC, líder nacional em seguro de créditos.

Clique aqui para aceder ao comunicado de imprensa

Estudo Euler Hermes
Presidenciais francesas 2017: o efeito de cada candidato na
economia
Emmanuel Macron é o único potencial Presidente da República francesa com probabilidade de
colocar o défice abaixo dos 3%; se François Fillon reduzir os impostos, a dívida sobe;
Marine Le Pen fará o PIB cair dos 1,4% para os 1% só este ano e as ideias de Benoît Hamon
vão empurrar dívida pública para lá dos 100%. Estas são algumas das conclusões de um
estudo conjunto Grupo Allianz/Euler Hermes, acionista da COSEC, líder nacional em seguro de

créditos. Estas Presidenciais são as primeiras grandes eleições desde o Brexit e da vitória de
Donald Trump. Acontecem numa década de evolução praticamente nula da economia francesa: o
PIB per capita mantém-se na linha do de 2007 (cresceu em média apenas 0,07% ao ano), e a
taxa de desemprego está próxima dos 10%.

Clique aqui para aceder ao estudo

Eventos COSEC
A COSEC mais perto de si
Desde o início de 2017, têm-se realizado várias ações “A COSEC mais perto de si”. A primeira do
ano ocorreu em Guimarães e em Espinho, nos dias 8 e 9 de fevereiro. Em março, estivemos em
Leiria e em Setúbal, nos dias 16 e 29, respetivamente. Nos passados dias 5 e 6 de abril, a
COSEC esteve no Porto. Ao todo, estiveram presentes 58 segurados e 2 potenciais clientes.
Em reuniões personalizadas com o seu gestor de clientes e com um analista de risco
COSEC, os segurados conheceram com mais detalhe os critérios que sustentam as

nossas decisões de crédito e beneficiaram da reanálise de 10 Clientes, previamente
identificados.

Adicionalmente, também esteve presente um representante das Unidades de Sinistros (US) e
de Contencioso (UC), dando a oportunidade aos segurados de esclarecer dúvidas relativas
aos processos de ameaças e sinistros em curso e conhecerem os métodos utilizados nas
recuperações.

COSEC + valor
A COSEC criou a rubrica COSEC + valor, através da qual daremos a conhecer os êxitos
alcançados pelos nossos clientes, recolhendo o seu testemunho direto, para identificarem os
principais fatores responsáveis pelo sucesso alcançado, bem como partilhar a importância do
produto Seguro de Créditos no apoio à atividade destas empresas. Clique nas imagens para
saber mais.

Perfil das recuperações por país
Com base na experiência da Euler Hermes são definidos os perfis das recuperações para cada
país, tendo como base o Índice da Euler Hermes da complexidade nas recuperações e a
probabilidade de cumprimento dos prazos de pagamento. Carregue em cima da imagem para
saber mais.

Análise mundial de Risco Sectores
A COSEC partilha os relatórios de risco por sector que lhe permitem ter uma visão global das
forças, fraquezas e características do sector e dos seus subsectores. Clique em “saiba mais”
para aceder ao detalhe do relatório.

Análise COSEC
Indicadores de Risco de Crédito COSEC

Siga-nos no Linkedin e aceda às mais recentes notícias e análises económicas.
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divulgação pública referenciada, pelo que a sua divulgação não é permitida.
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