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Ações "A COSEC mais perto de si"

Desde o início do ano têm-se realizado várias ações “A COSEC mais perto de si”. A
primeira  decorreu nas Caldas da Rainha, no dia 21 de Março. Em Abril estivemos no
Porto, nos dias 11 e 12, e no Algarve, dia 18. No mês passado estivemos em Setúbal, no
dia 16, e em Guimarães, no dia 23. Ao todo, estiveram presentes 37 segurados e 4
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.
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Adicionalmente, também esteve presente um representante da Direção de Sinistros e
Contencioso, 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 apoia empresas portuguesas na feira Alimentaria

A COSEC esteve presente, de 16 a 19 de
Abril, na Feira Alimentaria, em Barcelona,
juntamente com a SOLUNION, nossa
congénere no mercado Espanhol, no
sentido de apoiar as empresas do
sector na avaliação de novas
oportunidades comerciais e no
desenvolvimento do seu negócio em

segurança. Neste evento estiveram presentes três colaboradores da COSEC, da
Direção Comercial de Caução e Crédito e da Direção de Risco de Crédito, que
estiveram à disposição das empresas para prestar esclarecimentos no âmbito do
Seguro de Crédito e possibilitar a avaliação indicativa de potenciais clientes, com
vantagens específicas para as empresas presentes.

Portugal está mais apto para a digitalização das empresas

O estudo Enabling Digitalization Index (EDI) 2018 apresenta a capacidade de cada país



 O estudo Enabling Digitalization Index (EDI) 2018 apresenta a capacidade de cada país
de criar as condições necessárias para o sucesso dos negócios numa economia
global cada vez mais digitalizada.

Numa escala de 0 a 100, foram analisados 115 países, tendo em conta parâmetros
como: regulamentação (flexibilidade para a digitalização), conhecimento (qualificação
na formação e educação superior dos colaboradores das empresas e investimento das
empresas em projetos de I&D e parcerias universitárias), conectividade (redes seguras e
acessíveis para a transformação digital), infraestruturas (rede de internet, servidores
seguros e subscrições a telefones e telemóveis) e, por último, dimensão do mercado
(número de utilizadores de internet e o seu rendimento).

Empresas em todo o mundo irão pagar com mais três dias de
atraso este ano

Apesar da recuperação da economia mundial, prevê-se um aumento nos prazos de
pagamento das empresas em todo o mundo. A conclusão é do estudo “Payment
Behavior”, da Euler Hermes, acionista da COSEC, a seguradora líder em Portugal nos
ramos do seguro de créditos e caução.

Segundo o mesmo estudo, o prazo de pagamento a nível global estendeu-se a mais
dois dias em 2017, fixando-se atualmente nos 66 dias, o valor mais elevado desde
2007. Para o ano de 2018, as estimativas apontam para o aumento de mais um dia,
em parte justificado pelo panorama económico positivo que leva a que as empresas
aumentem a confiança nos clientes dando prazos de pagamento mais alargados.

Saiba mais

http://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/portugal-est%C3%A1-mais-apto-para-a-digitaliza%C3%A7%C3%A3o-das-empresas/


Perfil das recuperações por país

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

Saiba mais

http://www.eulerhermes.com/economic-research/blog/EconomicPublications/turkey-country-report-jun17.pdf
http://www.eulerhermes.com/economic-research/blog/EconomicPublications/construction-global-sector-report-feb18.pdf
http://www.cosec.pt/pt/noticias/not%C3%ADcias/empresas-em-todo-o-mundo-ir%C3%A3o-pagar-com-mais-tr%C3%AAs-dias-de-atraso-este-ano/


á se COS C

Indicadores de Risco de Crédito COSEC

Siga-nos no Linkedin e no Twitter e aceda às mais recentes notícias e análises
económicas.

Toda a informação aqui disponibilizada é estritamente confidencial, salvo se decorrer de
divulgação pública referenciada, pelo que a sua divulgação não é permitida. 
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