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Fitch confirma a classificação AA- da Coface, com 
perspetiva “estável” 

Lisboa, 29 de novembro de 2022 
 

A agência de rating Fitch, a 23 de novembro de 2022, confirmou a classificação da Coface AA- Insurer 
Financial Strength (IFS). A perspetiva permanece estável. 

A Fitch também confirmou o Long-Term Issuer Default Rating (IDR) da Coface SA em 'A+', com uma perspetiva 
estável. 

Esta classificação reflete "o perfil muito forte da Coface e a capitalização da empresa, bem como uma forte 
rentabilidade ao longo do ciclo". A perspetiva estável reflete a opinião da Fitch de que "a Coface continua a 
manter uma margem de manobra suficiente para resistir ao risco de incumprimento empresarial, crescente 
no atual ambiente económico recessivo". 

No comunicado de imprensa da Fitch, a classificação da agência reconhece a "rede internacional muito forte, 
bem estabelecida e diversificada da Coface no sector do seguro de crédito comercial global".  

A Fitch observa o desempenho financeiro da Coface "como forte ao longo do ciclo económico, sustentado pela 
rentabilidade da subscrição e pela gestão eficaz do risco e do resseguro". 
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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. 

www.coface.pt  

  
COFACE SA is quoted in Compartment A of Euronext Paris  
Code ISIN: FR0010667147 / Mnémonique : COFA  

  
 
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. 
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