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Lisboa, 13 de Fevereiro de 2014  
 
A Coface, a principal seguradora de crédito na América Latina,  
lança uma oferta directa na Colômbia  
 
Actualmente o Grupo opera directamente em 9 países da região 
 

Presente na Colômbia desde 2007, através de uma parceria com a Mundial Seguros, a  
Coface obteve uma licença dos órgãos reguladores locais, permitindo-lhe vender  
directamente as suas soluções de seguro de crédito. As empresas colombianas serão agora 
capazes de retirar o máximo proveito da experiência da Coface nas áreas da prevenção e 
protecção de risco de crédito, em todas as suas operações comerciais de mercado interno e 
de exportação, bem como, beneficiar da sua extensa rede internacional. 
 
Esta é uma nova etapa na expansão do Grupo Coface, já com uma forte presença histórica 
na América Latina. A Coface foi a primeira seguradora de crédito a reparar no enorme  
potencial das economias emergentes nesta região, no final da década de 1990 e, actual-
mente, tem uma quota de quase 40% no mercado regional de seguro de crédito. Tendo em 
conta o seu papel como líder e pioneira, a Coface garante que as empresas locais recebem o 
melhor apoio para o seu desenvolvimento empresarial, graças ao seu profundo conhecimento 
das especificidades locais e à sua capacidade de fornecer um serviço local. As empresas na 
Colômbia serão, assim, apoiadas por uma equipa local, com sede próxima dos seus clientes e 
compradores, e irão beneficiar da experiência de risco dos analistas do novo centro de análise 
de risco inaugurado em 2013. 
 
"A Coface continua o seu crescimento nas economias emergentes. Depois do Gana em 2012 
e da Indonésia em 2013, estamos a focalizados na América Latina como uma região  
estratégica para a Coface e na qual temos mantido a nossa posição de liderança. A Colômbia 
tem um enorme potencial de crescimento: actualmente apenas 500 empresas utilizam o 
seguro de crédito. Com a nossa última operação directa, vamos ficar ainda mais próximos dos  
nossos clientes e, oferecer-lhes soluções para desenvolver os seus negócios que atendam às 
suas necessidades - seja qual for a sua dimensão. As empresas multinacionais também terão 
acesso simplificado à Coface Global Solutions, uma estrutura única dedicada exclusivamente 
a elas. 
 
A Coface está actualmente presente em 9 países da América Latina e vamos continuar a  
fortalecer ainda mais a nossa presença em 2014, com a consolidação da nossa posição de 
liderança na região", refere Jean-Marc Pillu, CEO da Coface. 

 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 
Cláudia Mousinho  -  211 545 408 | claudia.mousinho@coface.com  
 
Sobre a Coface 
O Grupo Coface, líder mundial em seguro de crédito, oferece às empresas em todo o mundo soluções para protegê-las 
do risco de incumprimento financeiro dos seus clientes, tanto no Mercado doméstico como na exportação. Em 2012, o 
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Grupo registou um volume de negócios consolidado de €1.6 mil milhões. Cerca de 4.400 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 158 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, banco de investimentos do Grupo BPCE. 

www.coface.com 

 


