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COFACE AUMENTA A SUA PRESENÇA NA NOVA ZELÂNDIA  
COM A INAUGURAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO LOCAL 

 
Nova Zelândia, 4 de abril 2022 – A seguradora de crédito global Coface, anunciou hoje 
a inauguração de uma nova filial na Nova Zelândia, após receber a aprovação do Banco 
da Reserva de Nova Zelândia no dia 1º de abril. 
 
Essa inauguração em um novo país, fortalece ainda mais a cobertura internacional do 
Grupo.  Com 75 anos de experiência, a Coface é  líder em seguro de crédito comercial, com 
a rede internacional mais extensa. A Coface tem uma presencia direta em 100 países e 
auxilia aproximadamente 50.000 clientes em cerca de 200 países com suas decisões de 
crédito.  
  
Como seguradora de crédito comercial, a Coface ajuda e protege as empresas contra o 
risco de perdas financeiras, como consequência do risco de crédito, de insolvência ou de 
inadimplência de seus clientes.  A Coface também fornece serviços de informação 
comercial, usando  sua base de dados mundial incluindo 130 milhões de empresas, para 
ajudar seus clientes a tomar melhores decisões.   
  
De acordo com o Banco Mundial, o valor das exportações de Nova Zelândia atingiu 50.543 
milhões de dólares em 2020, o que o torna um mercado vibrante para o seguro de crédito 
e os serviços de informação comercial. Há mais de 20 anos, a Coface tem atendido clientes 
na Nova Zelândia, emitindo apólices através do escritório da Coface Austrália. Com essa 
novo escritório, a Coface tem um melhor posicionamento para atender os corretores e 
proteger o negócio das empresa independentemente do tamanho da empresa no 
mercado doméstico e na fora.  
 
« Numa empresa típica, a carteira de vendas a credito representa 40 por cento de seus 
ativos e é também o maior risco não assegurado. Enquanto o seguro de crédito comercial 
é comum na Europa, as empresas neozelandesas desconhecem que o risco de crédito 
pode ser assegurado e garantido.», afirma Chris Little, Country Manager da Coface 
Austrália e Nova Zelândia. Em 2019, o tamanho do mercado de seguro de crédito 
comercial foi avaliado em 9.390 milhões de dólares e foi previsto que alcance 18.140 milhões 
de dólares em 2027, com um crescimento de 8.6% de 2020 até 2027.   
 

Em 2022, Coface prevê um aumento de sinistros, agora que as insolvências estão surgindo, 
após o fim dos incentivos governamentais e com o agravamento das tensões económicas 
e geopolíticas. "Este ano nós temos uma demanda maior de cotações, como as empresas 
estão buscando soluções para tomar decisões mais inteligentes, se baseando em insights 
de qualidade ou no seguro de crédito” agrega Chris Little. 
  
“ Estamos comprometidos a fornecer serviços de seguro de crédito comercial da melhor 
qualidade a nossos clientes. Para atingir esse objetivo, é fundamental que nós estejamos 
o mais perto possível deles. A inauguração desta filial nos permite fornecer diretamente 



 
nossos serviços as empresas neozelandesas. Também poderemos trabalhar de perto com 
os corretores, para oferecer a melhor proteção para empresas neozelandesas e assim 
ajudá-las a fazer negócio de forma seguro e ter um crescimento saudável no mercado 
doméstico ou na fora” comentou Xavier Durand, CEO do Grupo Coface. 
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COFACE: FOR TRADE 
Com 75 anos de experiência e uma extensa rede internacional, a Coface é líder em seguros de crédito 
comercial e serviços especializados adjacentes, incluindo Factoring, Cobrança de Dívidas, Seguro de 
Risco Único, Bonding e Serviços de Informação. Os especialistas da Coface trabalham ao ritmo da 
economia global, ajudando ~50.000 clientes em 100 países a construir negócios bem-sucedidos, em 
crescimento e dinâmicos em todo o mundo. A Coface ajuda as empresas em suas decisões de crédito. Os 
serviços e soluções do Grupo reforçam sua capacidade de vender, protegendo-os contra os riscos de não 
pagamento em seus mercados doméstico e de exportação. Em 2021, a Coface empregava ~4.538 pessoas 
e registrou um faturamento de 1,57 bilhões de euros. 
 
Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator 
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