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Lisboa, 04 de Outubro de 2017 

 
Fitch confirma a avaliação AA- da COFACE, com perspectiva 
estável 
 
A agência de notação financeira Fitch confirmou, no passado dia 8 de 

Setembro, a qualificação AA- da Coface no rating de robustez financeira, com 

perspectiva estável.  

 

A avaliação AA- com perspectiva estável, também foi confirmada para a Coface nos Estados 

Unidos e a Coface Re, outras duas entidades operativas do Grupo. 

 

No seu comunicado de imprensa, a agência de notação sublinha que esta confirmação 

“reflecte o forte perfil de negócios da Coface no seguro de crédito, assim como um perfil 

financeiro muito sólido de “capitalização, alavancagem e rentabilidade”, ainda que os 

resultados tenham sofrido algum impacto negativo devido à sinistralidade de 2016”.  

 

Segundo a Fitch, o Grupo “possui uma forte rede em seguro de crédito, com um elevado nível 

de diversificação geográfica” que suporta o seu sólido perfil financeiro. 

 

A agência de notação continua a considerar que a política de gestão de riscos do Grupo é 

sólida: esta visão baseia-se na relação entre a modesta e múltipla exposição nominal e de 

capital, uma política de reservas apropriada e o seu posicionamento em Solvência II. 

 

Relativamente ao plano estratégico “Fit to Win”, lançado no ano pasado, a “Fitch acredita que 

a Coface está bem posicionada para alcançar os seus objectivos até 2019”. 

 

Xavier Durand, CEO da Coface, comentou: 

 

“Esta decisão dá relevo à posição única e diferenciada da Coface no mercado e é o 

testemunho da qualidade das suas equipas, da disciplina na gestão do risco e da sua 

solvência. Expressamos a nossa satisfação pelos comentários realizados pela Ficth que 

reflectem, quase um anos após o seu lançamento, a boa execução do nosso plano 

estratégico “Fit to Win”, cujo objectivo é transformar a Coface no parceiro de seguro de crédito 

mais ágil do mercado, ao mesmo tempo que evoluímos para um modelo de capital mais 

eficiente. 

 

Estamos a avançar nos objectivos de criação de valor que fixámos para os próximos três 

anos. Todas as nossas equipas se têm mobilizado para oferecer aos nossos clientes e 

parceiros, em todo o mundo, um conjunto de serviços de maior qualidade, suportados por 

uma sólida estrutura de balanço”. 
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PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
Cláudia MOUSINHO - 211 545 408 | claudia.mousinho@coface.com 
 
 

Sobre a Coface: 

 

A Coface, líder mundial em seguro de crédito, oferece a 50.000 empresas em todo o mundo soluções 

globais para protegê-las do risco de incumprimento financeiro dos seus clientes, tanto no Mercado 

doméstico como na exportação. O Grupo, que pretende ser a seguradora de crédito global mais ágil da 

indústria, está presente em 100 países, emprega 4.300 colaboradores e registou um volume de negócios 

consolidado de €1.411 mil milhões em 2016. A Coface publica trimestralmente as suas avaliações de risco 

país para 160 países, com base no seu conhecimento aprofundado do comportamento de pagamento das 

empresas e na experiência dos seus 660 analistas de risco e analistas de crédito, próximos quer dos 

clientes quer dos seus compradores.  

 

 

www.coface.pt 
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