
 
 

C L I P P I N G   
 

Data Órgão Pág. Tema 

    09.09.11 AutoAftermarketNews online Gt Motive 

 

 

Acordo de colaboração  

Acordo europeu entre GT Motive e MAPFRE Asistencia 
A companhia da MAPFRE implementou o GT Estimate para a avaliação dos sinistros automóveis, para o portefólio dos 
seus produtos de garantia automóvel. (+) 
| 

 
 



 
 

C L I P P I N G   
 

Data Órgão Pág. Tema 

    09.09.11 AutoAftermarketNews online Gt Motive 

 
Acordo europeu entre GT Motive e MAPFRE Asistencia 
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A companhia da MAPFRE implementou o GT Estimate para a avaliação dos sinistros automóveis, para o portefólio dos seus 
produtos de garantia automóvel. 

A GT Motive, empresa do grupo Einsa, e a MAPFRE ASISTENCIA assinaram recentemente (1 de Julho) um acordo de 
colaboração através do qual a empresa da MAPFRE irá implementar a solução informática GT Estimate para a 
avaliação dos sinistros automóveis, cobertos pelos seus produtos de garantia automóvel, comercializados em França, 
Itália e Portugal. No nosso país, ambas as empresas colaboram já desde o ano de 2009. A GT Motive e a MAPFRE 
ASISTENCIA estimaram um volume anual de 25.000 avaliações nos três países.  
 
O GT Estimate é um sistema de avaliação de sinistros automóvel cuja utilização irá permitir à MAPFRE ASISTENCIA 
dar mais um passo no sentido da melhoria da profissionalização na gestão operacional desta actividade, obtendo 
maiores reduções no custo médio dos seus sinistros em garantia, traduzido num aumento da sua competitividade no 
sector automóvel, do qual irão beneficiar os concessionários, agentes, retalho multimarca, seus clientes e os seus 
fornecedores que são as oficinas em geral.  
 
José María Castelo Marín, Director Geral da Gt Motive, afirmou: “Este contrato representa um passo muito 
importante para a nossa empresa, visto que é o primeiro acordo assinado de forma global para a prestação de 
serviços em vários países europeus ao mesmo tempo. Para além de proporcionar a nossa entrada num novo 
mercado muito competitivo, a Itália, como estava previsto no importante plano de desenvolvimento internacional da 
Gt Motive”.  
 
Por seu lado, Luis Charlo de Paul, Director da Regional Norte da Europa da MAPFRE ASISTENCIA, explicou: “Estamos 
certos de que, com este acordo, a nossa empresa continuará a aumentar o seu valor de referência nas soluções de 
garantia automóvel em França, Itália e Portugal. O GT Estimate é uma solução que podemos utilizar no futuro para 
novos produtos, como é o exemplo da Manutenção”.  
 
A GT Motive, empresa do grupo Einsa com sede em Madrid (Espanha), é uma companhia que opera nas áreas de 
manutenção, sinistros de mecânica e de colisão automóvel. É líder em Espanha na gestão de informação para o após 
venda no sector automóvel e a única empresa espanhola com presença internacional que constrói e desenvolve 
soluções de avaliação para colisões, reparação e manutenção. Com cerca de 25.000 utilizadores profissionais em 
Espanha, a GT Motive possui um amplo portfolio de produtos que responde às necessidades concretas, em três 
sectores chave a nível nacional e internacional: Segurador, Leasing/AOV/Garantias e Após venda automóvel, 
tornando possível que a Gt Motive seja um verdadeiro parceiro operacional, tecnológico e estratégico, capaz de gerar 
vantagens competitivas ao serviço dos seus clientes no sector automóvel.  
 
A MAPFRE ASISTENCIA é a filial do Grupo MAPFRE especializada em assistência e riscos especiais que oferece 
soluções integrais aos seus clientes em quatro indústrias prioritárias: automóvel, seguros, finanças e turismo. Com 
presença em 40 países, tem uma carteira de 1.500 clientes corporativos que integram 90 milhões de pessoas. A sua 
estratégia de negócio destaca-se pela sua capacidade de antecipação e adaptação às necessidades do mercado. A 
MAPFRE ASISTENCIA conta com mais de 195 milhões de beneficiários em todo o mundo. 
 
Foto: Momentos da celebração da assinatura do acordo, José María Castelo, Director Geral da GT Motive (à 
esquerda), e Luis Charlo de Paul, Director Regional Norte da Europa da MAPFRE ASISTENCIA, na sede de MAPFRE 
ASISTENCIA em Madrid  

 

 


