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A COSEC apoia, neste espaço, a dinamização dos negócios das empresas nacionais nos vários 

sectores de atividade económica. Na medida em que contribuímos para o sucesso destas 

empresas, em Portugal e além-fronteiras, é com enorme orgulho e satisfação que partilhamos os 

êxitos alcançados pelos nossos clientes e as suas histórias de sucesso! 
 

Assim, criámos 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. 
 

O nosso especial agradecimento à empresa Couro Azul, na pessoa do Dr. Nuno Carvalho pela colaboração 

nesta edição do COSEC + valor. 

Foi com enorme satisfação que a COSEC teve conhecimento 

da grande parceria entre a Couro Azul e a TAP, na renovação 

de 7 mil cadeiras dos novos aviões A330 da Airbus. Não sendo 

uma estreia nesta indústria, é a primeira vez que a Couro Azul 

colabora com uma empresa de grande dimensão como a TAP. 

Os couros que estão a ser utilizados nas novas cadeiras são 

produzidos de forma ecológica.  

 

Fundada em 1989, a Couro Azul S.A. é a mais moderna unidade 

industrial de curtumes em Portugal, essencialmente 

vocacionada para os sectores automóvel - sendo a Porsche um 

dos seus principais clientes - e aeronáutico, fornecendo 

volantes, assentos, foles, painéis. A especialização nestes dois 

sectores resulta de um continuado esforço tecnológico e 

comercial, e de um investimento em instalações, equipamentos 

e tecnologia, que levou ao desenvolvimento de um sistema de 

qualidade certificado pela BUREAU VERITAS, VDA 6.1, EAQF/94 

e OKOTEX. Com produtos ecológicos, biodegradáveis ou 

recicláveis, antialérgicos e impermeáveis, a Couro Azul está sempre à altura das exigências e necessidades 

dos seus clientes. 

Quisemos conhecer os principais fatores que contribuíram para o sucesso da Couro Azul e melhor 

compreender a importância do Seguro de Créditos COSEC no apoio à atividade desta empresa: 

Quais os principais fatores que levaram a Couro Azul a alcançar este nível de sucesso? 

Desde a sua constituição há 27 anos, a Couro Azul tem permanentemente levado a cabo projetos de I&D em 

colaboração com entidades do sistema científico nacional, Universidades e Centros Tecnológicos, o que, aliado ao 

Know-How, à sofisticada Tecnologia utilizada no processo, e à adoção de métodos de gestão baseados na qualidade, 

tem permitido o desenvolvimento de novos artigos orientados para mercados mais sofisticados como a aeronáutico, 

ferroviário e automóvel. 

 

 

Nome da empresa:         Couro Azul 

Logo: 
 

Localização: Santarém - Alcanena 

Sector:             Têxtil 

Volume de vendas:        € 65.623.312 
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Em que medida a COSEC contribuiu para o mesmo? 

A Couro Azul pretende expandir o seu negócio de forma sustentável, minimizando o risco. Para tal, contamos com o 

apoio da COSEC, através da recolha e análise de informações financeiras acerca dos nossos clientes, bem como 

através da utilização do seguro de crédito para cada negócio. A COSEC tem a flexibilidade de procurar com o cliente 

soluções para situações complexas e especificas, evidenciando uma proximidade que é sempre uma mais valia para a 

relação de parceria. 

 

De que forma prevê o comportamento dos seus clientes e do mercado no próximo ano? 

A Couro Azul exporta cerca de 89% da sua produção, estando pouco exposta ao mercado nacional. O sector automóvel, 

à escala global, continuará com um crescimento sustentado por uma evolução positiva na Europa e na Ásia. Por outro 

lado, entendemos que o uso do couro nos interiores de aviões e comboios continuará a crescer, o que resultará em 

novas oportunidades de negócio. 
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