Aon lança a mais completa solução de apoio à
internacionalização empresarial
O Export Pack é o primeiro conceito em Portugal a agregar numa única solução o
conjunto dos 5 principais riscos associados à internacionalização e exportação de
empresas
 Export Pack contemplará coberturas desenhadas à medida da estratégia de cada
empresa, abrangendo cinco tipologias de risco distintas: responsabilidade civil dos
administradores, directores e gerentes; acidentes pessoais, viagem e doença; risco de
créditos e pagamentos; riscos de transporte de mercadorias e riscos de
responsabilidade nas empresas.
 Solução contempla a possibilidade de acautelar, por exemplo, coberturas de guerra,
greves ou terrorismo, bem como os riscos políticos que afectam determinados
territórios. Permite ainda concentrar numa única cobertura os riscos de transportes em
todo o mundo e em qualquer meio de transporte, bem como toda uma multiplicidade de
outros riscos.
 Aon está presente em mais de 120 países a nível mundial, detendo um know-how e
uma rede de parceiros única num vasto conjunto de geografias privilegiadas para a
internacionalização portuguesa

LISBOA, 29 Outubro 2013 – A Aon Portugal vai lançar o Export Pack, a primeira solução
integrada de gestão de risco em Portugal a identificar as cinco principais tipologias de
risco associadas a uma estratégia de internacionalização de negócio.
Numa altura em que a estratégia de diversas empresas portuguesas assenta cada vez mais
na aposta em novos mercados, em que as exportações assumem uma importância crescente
no balanço, é fulcral para os decisores nacionais terem um conhecimento aprofundado sobre
os desafios e riscos específicos que cada realidade local comporta.
Ciente desta necessidade, a Aon, alicerçada numa rede de mais de 120 países nos quais
está directamente presente, concebeu um produto que protege o negócio da empresa
durante todo o processo de internacionalização.
“Independentemente do seu sector de actividade, com o Export Pack as empresas
portuguesas terão acesso, pela primeira vez em Portugal, a uma solução integrada que não

só tem em conta as especifidades e desafios de cada país mas que também é customizada e
adaptada às necessidades particulares do seu negócio.” Destaca Filipe Pimenta da Gama, o
Director de Business Development da Aon.
“Para o decisor de uma empresa portuguesa que se queira internacionalizar, há duas
prioridades essenciais: proteger as suas pessoas e

do seu negócio. Não há nada mais

importante que proteger os nossos colaboradores numa viagem para uma geografia que não
conhecemos. A Aon pretende ser o passaporte de segurança para essa nova etapa da
empresa. A nossa solução prevê uma resposta sólida para todos os riscos, quer a nível
pessoal quer da actuação da própria empresa, protegendo-os em qualquer parte do mundo.”
Acrescenta.
O Export Pack contempla uma cobertura abrangente para as principais tipologias de
risco inerentes a uma estratégia de aposta em novos mercados: responsabilidade civil dos
administradores, directores e gerentes; acidentes pessoais, viagem e doença; risco de
créditos

e

pagamentos;

riscos

de

transporte

de

mercadorias

e

riscos

de

responsabilidade nas empresas.
Problemas como as especificidades inerentes às diferentes jurisdições de cada país e ao
impacto financeiro que uma determinada reclamação pode causar ou o carácter limitado que
um seguro normal de acidentes de trabalho tem numa geografia estrangeira são devidamente
abrangidos pelo Export Pack.
“Acima de tudo, quisemos desenhar a solução mais prática e cómoda actualmente disponível
no mercado para uma empresa portuguesa, independentemente do seu sector de actividade,
que se queira internacionalizar.” Defende ainda Filipe Pimenta da Gama.
“Esteja no sector dos serviços ou da indústria, uma empresa que tenha o Export Pack sabe
que estará sempre a interagir com um único interlocutor para assegurar a protecção das suas
pessoas e do seu negócio em todo o mundo, não tendo a necessidade de estabelecer
contactos morosos e difíceis com fornecedores locais em cada país em que esteja presente.”
Conclui.
Para saber mais informações sobre o Export Pack por favor visite www.aon.pt.

