
 
Lisboa, 13 de Fevereiro de 2013  

 

A Coface terminou o processo de fusão das suas 21 filiais 
Europeias de seguro de crédito numa única empresa 

 

A Coface simplificou e racionalizou a estrutura Europeia da sua actividade de seguro de 

crédito. 

Em resultado da fusão das seguradoras subsidiárias na Alemanha, Áustria e Itália e das suas 

filiais, a Coface realiza agora as suas actividades de seguradora de crédito na União Europeia 

a partir de uma única empresa ao abrigo da legislação francesa – Compagnie française 

d'assurance pour le commerce extérieur – agrupando 21 sucursais. 

Esta operação de fusão em larga escala, foi conseguida num período recorde, e coloca todas 

as actividades Europeias de seguro de crédito da Coface sob o controlo de um único 

regulador Francês, a Autorité de Contrôle Prudentiel. 

Esta estrutura simplificada antecipa o novo quadro regulamentar da Directiva Solvência II: as 

relações da Coface com a entidade reguladora serão facilitadas e a gestão dos seus próprios 

requisitos será optimizada. 

As entidades locais continuarão a deter a total responsabilidade pela operacionalidade da sua 

actividade e pelo desenvolvimento de uma estreita relação de trabalho com os seus clientes. 

Esta estrutura vai permitir às mesmas capitalizar com celeridade acrescida as diferentes 

ofertas desenvolvidas pelo Grupo e, assim, permitir alcançar uma maior satisfação do cliente, 

juntamente com uma melhoria da sua gestão de riscos. 
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About Coface 

O Grupo Coface, líder mundial em seguro de crédito, oferece às empresas em todo mundo soluções 
para protegê-las do risco de incumprimento financeiro dos seus clientes, tanto no mercado doméstico 
como na exportação. Em 2011, o Grupo registou um volume de negócios consolidado de €1.6 mil 
milhões. Cerca de 4.600 colaboradores em 66 países do mundo garantem a prestação de um serviço 
local. A cada trimestre a Coface publica as suas avaliações de risco país para 157 países, com base 
no seu conhecimento exclusivo do comportamento de pagamento das empresas e na experiência dos 
seus 350 analistas de risco. Em França, a Coface gere as garantias públicas à exportação em nome 
do Estado Francês. A Coface é uma subsidiária do Natixis, cujo rácio de Core Tier 1 era de 10,2% no 
final de Dezembro de 2011.  
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