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ALLIANZ PARTNERS PORTUGAL ANUNCIA 

REFORÇO NO DEPARTAMENTO 
COMERCIAL 

 
• Cláudia Godinho e Mário Solano vêm reforçar o departamento comercial da 

Allianz Partners Portugal 

• Estas contratações pretendem potenciar a missão e o objetivo de desenvolver, 

fazer crescer e consolidar o negócio do grupo em Portugal 

 

Lisboa, 18 de maio de 2022 

 
A Allianz Partners, líder mundial em Seguros e assistência B2B2C, acaba de anunciar a 
integração de dois novos elementos no departamento comercial para o mercado 
nacional. Claúdia Godinho e Mário Solano vêm reforçar a equipa com a missão e o objetivo 
de desenvolver, fazer crescer e consolidar o negócio do grupo em Portugal. 

Cláudia Godinho, com formação na área da comunicação, trabalhou durantes vários anos em 
ambiente internacional, nomeadamente, em Madrid e nos Estados Unidos da América. Conta 
com uma vasta experiência como Key Account Manager em diferentes grupos de trabalho de 
diversas áreas de negócio, sobretudo, seguros de equipamentos, automóvel e, mais 
recentemente, na oferta para Utilitites e Telco. 

Por sua vez, Mário Solano, conta com mais de 20 anos de experiência no setor automóvel, 
f inancial services, especialmente nas áreas comerciais e de desenvolvimento de negócio. Nos 
últimos 10 anos, enquanto Key Account Manager, foi responsável pelo desenvolvimento de 
programas de garantias automóvel, gerindo programas oficiais de marca. Adicionalmente 
acompanhou diversos players da área auto, entre os quais gestoras de frota e redes de 
retalho. 

Marco Ventura, Responsável Comercial da Allianz Partners Portugal, refere que “a 
incorporação do Mário e da Claúdia na nossa equipa comercial constitui mais um passo 
evolutivo na estratégia que definimos para o futuro da companhia. A sua experiência e 
conhecimento do mercado, bem como o compromisso e a integridade que os 
caracterizam, serão determinantes para a concretização do nosso objetivo de 
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conquistar quota de mercado e reforçar, em Portugal, o estatuto de liderança que temos 
a nível global na área da assistência”. 

Cláudia Godinho, explica que “é com muito orgulho que me junto à equipa da Allianz 
Partners. Acredito que a minha experiência e motivação irão contribuir para ajudar o 
grupo a crescer e para que continue a ser uma referência de qualidade na área 
seguradora em Portugal”. 

Mário Solano, acrescenta que “ao aceitar o desafio da Allianz Partners, pretendo 
contribuir para o desenvolvimento da atividade da empresa em Portugal, associando a 
minha experiência e motivação às expectativas de juntos conseguirmos alcançar um 
crescimento sustentável e duradouro”. 
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Sobre a Allianz Partners 

Allianz Partners é uma empresa líder em seguros de Assistência e Viagens, especializada nas áreas 
de mobilidade pessoal, casa, bem-estar e viagens. As suas soluções combinam a mais recente 
tecnologia com excelência no serviço ao cliente e estão disponíveis tanto para parceiros (B2B) como 
para clientes finais (B2C) através dos seus canais directos e digitais, sob a marca Allianz Assistance.  
 
A sua presença internacional, com mais de 21.000 colaboradores em 78 países, juntamente com a sua 
extensa rede de profissionais, "facilita a vida" a milhões de clientes todos os anos, em todo o mundo.  
 
Para mais informações, por favor visite: https://www.allianz-partners.com/pt_PT.html  
 

Redes Sociais 

Siga-nos no LinkedIn Allianz Partners Portugal 

Siga-nos no Facebook Allianz Assistance Portugal 

Siga-nos no Instagram Allianz Assistance Portugal 
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