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Especializada em transferências internacionais, a MaxPay assume desde o início condições que garantem a total satisfação dos seus clientes. 
Com uma rede global de transferências, através de balcões próprios ou de balcões de agentes pagadores, a empresa é especializada no mercado de 
transferências e câmbios de dinheiro para todo o mundo. Em entrevista à Revista Business Portugal, Alice Moreira e José Pereirinha, sócios gerentes 
da marca, dão-nos a conhecer a vasta oferta de serviços, as estratégias que têm utilizado para vingar no mercado e ainda perspetivas futuras. 

A confiAnçA entre A empresA e os 
seus clientes é fundAmentAl

José Pereirinha e Alice Moreira Administradores

O alavancar de uma nova aposta e o balanço do primeiro ano de atividade

Conhecedores do mercado e da atividade que diariamente desenvolvem, os empresários arriscam e abraçam um novo projeto em 2014, a MaxPay. Dois anos depois, o objetivo continua a ser 

o mesmo, ser uma referência no mercado internacional de câmbios e transferências. “Esta é já a terceira empresa que inicio dentro desta área”, começa por contar Alice Moreira que, com um 

vasto currículo e experiência, admite que a empresa mostrou desde cedo ter sido uma forte aposta. “O nosso primeiro ano foi brilhante”, assume. 

Atualmente, estão presentes em Angola e Cabo Verde, bem como nos principais pontos do país, nomeadamente em Lisboa, Porto, Algarve e Leiria, mas garantem que “ainda há muita coisa a 

fazer em Portugal. Estamos agora a dar os primeiros passos a nível nacional e creio que 2017 será o ponto de partida para esse desenvolvimento”.
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Política de qualidade

Os serviços de transferência de dinheiro são de extrema necessidade na economia global atual e os serviços de transferência de dinheiro 

nacionais e internacionais da MaxPay são uma opção acessível e conveniente, permitindo enviar e receber dinheiro de forma fiável em todo 

o mundo. Com um crescimento sólido em cada um dos países em que atuam, tendo sempre como base a missão e os valores da empresa, 

contam diariamente com o apoio contínuo de toda a equipa e parceiros locais, que trabalham afincadamente para poder prestar o melhor 

serviço na área de câmbios e transferências. Desta forma destacam-se, pelas soluções inovadoras, que permitem transferir dinheiro com 

a maior qualidade e transparência possíveis, tornando cada processo mais rápido e seguro. Através de balcões próprios ou de balcões 

de correspondentes bancários, a MaxPay coloca uma rede de transferências à disposição de cada cliente, permitindo enviar dinheiro em 

apenas 60 minutos. “Qualquer pessoa pode transferir dinheiro para o exterior, seja para familiares e amigos, para viagens ou para os seus 

compromissos de negócio”, explica. “Para além disso praticamos preços muito competitivos. Procuramos dar um acompanhamento contínuo 

aos nossos clientes e temos sempre as melhores taxas do mercado. Não fazemos nada sem ser com extrema qualidade. Trabalhamos 

muitas horas no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de todo o sistema informático e de toda a atividade empresarial. É desta forma que 

marcamos a diferença e é desta forma que pretendemos continuar a trabalhar”, afirma Alice Moreira, convicta de que “a confiança entre 

a empresa e os seus clientes é fundamental. Em todas as atividades corremos riscos mas nesta principalmente uma vez que estamos a 

trabalhar diretamente com dinheiro. O cliente tem que conhecer a empresa e quem está à frente dela”.

Dificuldades, ambições e estratégias 

Transferir dinheiro a partir de Angola, através das empresas especializadas no setor, tem-se tornado numa atribulada missão nos últimos 

tempos devido à escassez de divisas no país. Por trabalhar maioritariamente com o mercado angolano, a MaxPay luta agora contra as graves 

dificuldades que se têm feito sentir e que mergulharam o país numa crise financeira, económica e cambial. “Este ano temos tido muitas 

dificuldades devido às restrições existentes em Angola. O setor está a viver um período difícil porque estas empresas dependem muito do 

mercado angolano e por causa da crise não estamos a conseguir obter os mesmos resultados do ano anterior”, reconhece a empresária, 

confiante de que “melhores dias virão. É um mercado de altos e baixos uma vez que estamos dependentes da economia dos países em que 

atuamos. O desemprego é grande e quem utiliza os nossos serviços são essencialmente emigrantes e turistas, mas vamos continuar a dar 

especial atenção a Angola. As crises são passageiras e estou convencida de que as coisas vão entrar no bom caminho novamente”. 

Aposta em novos mercados

É a pensar no futuro que os empresários vão continuar a apostar na internacionalização e expansão da marca, procurando novos mercados 

internacionais e alargando a sua carteira de clientes. “Queremos continuar a crescer. Em breve pretendemos abrir novas agências e balcões 

noutros pontos”, rematam, salientando que a estratégia a seguir será a mesma utilizada até aos dias de hoje.


