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Fitch eleva as perspetivas de classificação da Coface para 
"estável” 

 
Lisboa, 07 de junho de 2021 
 
A agência de rating Fitch confirmou a classificação da Coface AA- relativa à sua solidez 
financeira (Insurer Financial Strength - IFS). A agência melhorou a classificação de 
vigilância negativa para perspetiva estável.  
As classificações AA- IFS da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce 
Extérieur SA e da Coface North America Insurance Company foram confirmadas com 
uma perspetiva estável.  
 
A perspetiva estável indica as expectativas da agência de que "a Coface será capaz de resistir 
a um aumento das insolvências das empresas, à medida que os apoios governamentais sejam 
reduzidos nos próximos 12-24 meses, à medida que a economia global recupera". 
 
No comunicado de imprensa da Fitch, a agência de rating sublinha que "o perfil de negócios 
da Coface permaneceu estável durante a crise, beneficiando do seu sólido posicionamento no 
sector de seguros de crédito ao nível mundial" e que "a empresa foi capaz de reduzir e 
reequilibrar a sua exposição ao risco, ao mesmo tempo que aumentou o novo negócio e a taxa 
de retenção de clientes para níveis recorde". 
 
A Fitch vê o desempenho financeiro da Coface "como forte ao longo do ciclo, sustentado pela 
qualidade da análise de risco e pela gestão eficaz do risco" e a sua capitalização "como forte 
e inalterada ao longo da pandemia".  
  
Carine Pichon, Diretora Financeira e de Risco, comentou: "Esta confirmação da nossa 
avaliação com uma perspetiva estável é um marco fundamental para nós, uma vez que agora 
todas as nossas avaliações têm uma perspetiva estável, voltando a uma situação que 
prevalecia antes da crise financeira. Este é o claro testemunho do trabalho árduo realizado por 
todas as equipas da Coface neste contexto tão particular". 
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For Trade. Soluções de seguro de crédito para reforçar o seu negócio. 
 
Com 75 anos de experiência e a mais extensa rede internacional, a Coface é uma líder em seguro de crédito e serviços 
especializados complementares, incluindo o Factoring, a Recuperação de Créditos, Single Risk e os Serviços de Informação. 
Os especialistas da Coface trabalham ao ritmo da economia mundial, apoiando 50.000 clientes, distribuídos por 100 países, na 
construção de negócios dinâmicos e de sucesso em todo o mundo. A Coface ajuda as empresas na tomada de decisões de crédito. 
Os serviços e soluções do Grupo reforçam a sua capacidade de venda, protegendo-as contra os riscos de não pagamento, tanto 
no mercado doméstico como na exportação. 
Em 2020, a Coface empregou 4.450 pessoas e registou um volume de negócios de €1.45 bilião de euros. 

 
http://www.coface.pt 

 
COFACE SA é cotada no Compartimento A da Euronext Paris 
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