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Lisboa, 02 de Abril de 2019  

 

A Coface lança oferta de seguro de créditos na Grécia  
 

As empresas locais irão beneficiar da experiência da Coface na prevenção de 

riscos e na protecção dos créditos em cobrança. 

 

Em linha com a sua ambição estratégica de crescer em novos mercados promissores, a Coface 

está a lançar a sua oferta de seguro de créditos na Grécia. A Coface pode agora reforçar o seu 

apoio às empresas Gregas, ao proporcionar-lhes a sua reconhecida competência na análise e 

monitorização do crédito de milhares de empresas em todo o mundo, bem como proteger as suas 

transacções comerciais.  

 

A Grécia empreendeu reformas que abrem caminho para um promissor mercado de seguro de 

créditos. A consolidação das contas públicas e o reforço da credibilidade fiscal permitiram o 

regresso do país aos mercados internacionais e o aumento parcial do controlo sobre o capital. As 

empresas gregas tornaram-se mais competitivas, reduziram suas dívidas e agora estão mais 

orientadas para a exportação. Esta situação fomentou o desenvolvimento de novos sectores e 

permitiu que o tecido empresarial evoluísse.  

 

Nas suas observações sobre este lançamento, Xavier Durand, CEO da Coface, afirmou: “A nossa 

presença na Grécia amplia a presença historicamente forte da Coface na região do Mediterrâneo 

e África, que representou cerca de 27% das receitas do Grupo em 2018. A Grécia é um mercado 

promissor para a Coface, onde a confiança empresarial está a aumentar, e é expectável que o 

crescimento seja dinâmico em 2019. A nossa oferta directa de seguro de crédito na Grécia vai 

reforçar o apoio da Coface às empresas locais, que até agora eram acompanhadas através da 

nossa rede internacional.” 
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Coface: for trade - Building business together 

Mais de 70 anos de experiência e uma rede internacional perfeitamente articulada fazem da Coface uma referência em 

seguro de crédito, gestão de risco e economia global. Com a ambição de se tornar na seguradora de crédito mais ágil 

do mercado, os especialistas da Coface trabalham ao ritmo da economia mundial, apoiando 50.000 clientes na 

construção de negócios dinâmicos e de sucesso. Os serviços e soluções da Coface protegem e ajudam as empresas 

na tomada de decisões de crédito que permitam melhorar a sua capacidade de venda tanto no mercado doméstico 

como na exportação. Em 2018, a Coface empregava 4.100 pessoas em 100 países e registou um volume de negócios 

de 1.385 milhões de euros.  

www.coface.pt 

COFACE SA. is listed on Euronext Paris – Compartment A 

ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA 
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