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PRESS RELEASE 
 

COFACE SA: Moody's confirma a classificação da 
Coface e muda a perspetiva para positiva 

 

Lisboa, 18 de outubro de 2022 - A agência de notação Moody's confirmou em 11 de 
outubro de 2022, a classificação de solidez financeira (Insurance Financial Strength 
Rating - IFSR) de A2 para a Coface. A agência também mudou a perspetiva da Coface 
de estável para positiva. 

No seu comunicado de imprensa, a Moody's destaca que esta classificação reflete a " forte 
capitalização da Coface, a boa rentabilidade e a exposição limitada à Rússia. A Coface 
tem mantido consistentemente um rácio de solvabilidade do grupo acima dos 190% 
desde 2020 e uma baixa sensibilidade a choques financeiros e macroeconómicos. Esta 
baixa sensibilidade foi reforçada por melhorias recentes na qualidade dos ativos do 
grupo". 

Além disso, a rentabilidade da Coface tem sido muito robusta nos últimos cinco anos, com 
um rácio médio combinado de 75% entre 2017 e 2021. 

A Moody's também acredita que, desde 2016, "o grupo melhorou os seus processos de 
monitorização de riscos e tem sido mais pró-ativo para ajustar a sua carteira de riscos". A 
Moody's espera que "estas melhorias se traduzam em menos choques no rácio combinado 
do grupo no futuro, mesmo que a volatilidade dos ganhos continue a ser uma característica 
da indústria de seguros de crédito". 

Por último, na sua perspetiva, a agência de rating sublinha que esta "mudança de 
perspetiva estável para positiva, reflete a crescente diversificação do grupo, a 
monitorização e melhor gestão das exposições ao risco de crédito, as quais a Moody's 
espera que resultem numa menor volatilidade dos lucros e que tornem a seguradora 
melhor colocada para resistir a uma recessão económica". 

 

Phalla Gervais, Chief Finance & Risk Officer da Coface, comentou: 

"Congratulamo-nos com esta mudança de perspetiva, que recompensa o trabalho das 
equipas da Coface e reconhece o elevado nível de serviço que oferecemos aos nossos 
clientes. Reconhece também a agilidade e resistência da Coface, bem como a qualidade 
da sua gestão de risco, que estão no centro da nossa cultura e experiência". A Coface está 
confiante em concluir o seu plano estratégico Build to Lead".
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DISCLAIMER - Certas declarações apresentadas neste comunicado de imprensa podem conter previsões que se relacionam 
nomeadamente com eventos, tendências, projetos ou alvos futuros. Por natureza, estas previsões incluem riscos identificados ou não 
identificados e incertezas, e podem ser afetadas por muitos fatores suscetíveis de dar origem a uma discrepância significativa entre os 
resultados reais e os declarados nestas declarações. Consulte o capítulo 5 "Principais fatores de risco e sua gestão dentro do Grupo" do 
Documento de Registo Universal do Grupo Coface 2021 arquivado na autoridade dos mercados financeiros de França (AMF, Authorité 
des Marchés Financiers) em 6 de abril de 2022 sob o número D.22-0244, a fim de obter uma descrição de certos fatores, riscos e incertezas 
importantes suscetíveis de influenciar os negócios do Grupo Coface. O Grupo Coface renuncia a qualquer intenção ou obrigação de 
publicar uma atualização destas previsões, ou de fornecer novas informações sobre eventos futuros ou qualquer outra circunstância. 

 
COFACE: FOR TRADE 
 
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 2021, a Coface empregou 4.538 pessoas e registou um volume de negócios de €1.57 
bilião de euros. 
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