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Que tal a oportunidade de Exportar?

Do Brasil  

Para o mundo  

Contando agora ... 



 Exportação de bens de capital, produtos ou serviços

 Com prazo de pagamento de até 02 anos

 Com cobertura para: 

Riscos de crédito, político e extraordinário 

 Sem  a necessidade de garantias por parte do importador

 Contando com a antecipação dos recebíveis

 Parceria público-privada

 Para mercados tradicionais ou exóticos

 Utilizando-se de uma base de importadores pré-aprovada

...com os seguintes benefícios... 





Quem Somos

 Seguradora de Crédito nº 1 
no mundo 

 34% de Market Share 
mundial

 Rating: AA – S&P

 Capital controlado pela 
Seguradora Allianz 

Nossa presença

 + 100 de história

 Presente em + 50 países

 52.000 clientes em todo o 
mundo

Base de dados

 Importadores pré-
aprovados 

Nossos Números

 Faturamento  mundial 
em 2013 de € 2,5 bi

 Volume de € 770 bilhões 
em transações  
seguradas mundialmente

 O risco é compartilhado 
com 40 Resseguradores 
mundiais – AGCS Brasil

Nossa expertise

 Estrutura com 1500 
especialistas em riscos

 20.000 solicitações de 
limite de crédito por dia

 + 380.000 dívidas 
administradas em 130 
países 

Converse com a Seguradora Euler Hermes      



Grato por sua atenção.
Obrigado por sua atenção.
Marcelo Finardi
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A company of Allianz

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor 

Telefone: 0800 777 00 74
Canal de Atendimento para informações, dúvidas, reclamações ou 

cancelamentos. 

OUVIDORIA - Telefone: 0800 771 3313
Canal de atendimento para solucionar de forma ágil e imparcial, insatisfações dos clientes 

ou eventuais dúvidas que, por algum motivo, não puderam ser resolvidas por meio dos 

canais regulares de atendimento.

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 0800 121 239
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Disclaimer

These assessments are, as always, subject to the 

disclaimer provided below.

This material is published by Euler Hermes SA, a Company of Allianz, for

information purposes only and should not be regarded as providing any

specific advice. This publication and its contains are proprietary to Euler

Hermes SA. Euler Hermes and Euler Hermes’ logo are trademarks or

registered trademarks belonging to Euler Hermes Group, Worldwide

Recipients should make their own independent evaluation of this information

and no action should be taken, solely relying on it. This material should not

be reproduced or disclosed without our consent. It is not intended for

distribution in any jurisdiction in which this would be prohibited. Whilst this

information is believed to be reliable, it has not been independently verified

by Euler Hermes and Euler Hermes makes no representation or warranty

(express or implied) of any kind, as regards the accuracy or completeness of

this information, nor does it accept any responsibility or liability for any loss or

damage arising in any way from any use made of or reliance placed on, this

information. Unless otherwise stated, any views, forecasts, or estimates are

solely those of the Euler Hermes Economics Department, as of this date and

are subject to change without notice. The classification of this document is

PUBLIC. Euler Hermes SA. Registered in Nanterre (552 040 594).Euler

Hermes SA is authorized and regulated by the Financial Markets Authority of

France. © Copyright 2012 Euler Hermes. All rights reserved
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