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Super-heróis, ajudantes e vilões: quem é quem na economia
mundial este ano
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Em 2017, a economia mundial deverá crescer 2,8%, diz o mais recente relatório de análise

económica da COSEC, líder nacional em seguro de créditos, baseada em dados do seu acionista

Euler Hermes, líder mundial do setor. O estudo Superheroes, sidekicks and villains: the guardians

of the economy mostra que, se a economia mundial se tratasse de um enredo de banda

desenhada, os EUA podiam ser o Capitão América; a Zona Euro, o Homem-Aranha; a China,

o Iron Man; e os grupos dos países emergentes o Quarteto Fantástico.

Estudo COSEC

Análise dos Balanços 2015: Mais de 90% do universo de
empresas mantiveram ou melhoraram o seu “rating” na COSEC

A COSEC procedeu, no último trimestre de 2016, à atualização dos balanços das empresas

Clique aqui para aceder ao estudo

http://www.cosec.pt/index.php?id=78&nots=161


referentes ao exercício da atividade de 2015, para mais de 322 mil empresas nacionais,

considerando os balanços depositados eletronicamente no Ministério da Justiça, através da

Informação Empresarial Simplificada (IES). Face ao universo de entidades analisadas, verificou-

se que 78% das empresas mantiveram a sua classificação de rating, 12.5% melhoraram e

9.5% verificaram uma degradação.

Damos voz aos nossos clientes

A opinião dos nossos clientes é de extrema importância para a COSEC. Por esse motivo,
pedimos aos nossos clientes Acembex e Fapricela uma avaliação do apoio do seguro de
créditos COSEC para o seu negócio. Carregue na imagem correspondente.

Eventos COSEC
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COSEC, anfitriã da Assembleia Geral da União de Berna de 2016 
 

A União de Berna, organização mundial da indústria de
créditos à exportação e investimento, realizou pela primeira
vez a sua Assembleia Geral em Lisboa pela mão da
COSEC.  No evento participaram cerca de 270
representantes de aproximadamente 82 seguradoras de
créditos à exportação de todo o mundo, um recorde de
participação face às edições anteriores

“A COSEC mais perto de si” em Lisboa e
no Porto 

Nos dias 14 e 15 de dezembro realizaram-se mais duas
ações “A COSEC mais perto de si”, em Lisboa e no Porto,
onde os segurados presentes puderam contar com o serviço
personalizado da COSEC e apoio nos esclarecimentos com
a Direção de Gestão de Risco. Contaram tamém com a
presença da Unidade de Sinistros (US) e da Unidade de
Contencioso (UC), tendo assim a oportunidade de
esclarecer dúvidas relativas aos processos de ameaças e
sinistros em curso. Ao longo do ano 2016, foram realizadas
9 ações em todo o país, que nos permitiram estar mais
próximos de 80 clientes COSEC!

COSEC presente no Encontro da
Indústria Automóvel da AFIA 
 
A COSEC esteve presente, dia 13 de outubro, em Santa
Maria da Feira, no Encontro da Indústria Automóvel,
organizado pela AFIA – Associação da Indústria Automóvel
por forma a apoiar as empresas do sector na avaliação de

Saiba mais
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novas oportunidades comerciais e no desenvolvimento do
seu negócio com segurança. Em representação da COSEC
estiveram as colaboradoras Sofia Paula e Ana Seabra da
direção comercial. Segundo Sofia Paula “a participação da
COSEC foi muito positiva, pois associou-se a um setor onde
existem empresas de grande dimensão e tecnologicamente
muito desenvolvidas. Todos os participantes com quem
tivemos contato conheciam a COSEC e nalguns casos
transmitiram tratar-se da Seguradora de referência no
Seguro de Créditos.”

Estudo COSEC

Insolvências a nível mundial crescem pela primeira vez desde
2009

O final de 2016 deverá ser marcado pelo
aumento do número e da dimensão das
insolvências, algo inédito desde a crise
financeira de 2009, de acordo com a
COSEC, líder nacional em seguro de
créditos, baseada em dados do seu acionista
Euler Hermes, líder mundial do sector. Prevê-
se ainda que as mudanças políticas em 2017
abalem o crescimento e as trocas comerciais
a nível global e que tenham efeitos
prolongados. Em Portugal, contudo, o
cenário mantém-se positivo.
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Economia do Reino Unido já está a sentir impactos do Brexit
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A economia do Reino Unido tem resistido ao resultado do referendo que decidiu a saída do país
da União Europeia (UE), embora a longo prazo possam surgir problemas, alerta a Euler Hermes,
acionista da COSEC e líder mundial em seguro de créditos. Em causa está a desaceleração do
crescimento do PIB, a diminuição da rentabilidade das empresas, o aumento das
insolvências e o atraso nos pagamentos das empresas.

BPI | Mercados Financeiros | Análise Mensal

2016 termina com nota positiva

Em termos do binómio crescimento/inflação, o ano de
2016 desiludiu uma vez mais, desafiando as previsões dos
principais organismos internacionais que, como habitual,
projetavam uma aceleração: o crescimento mundial pouco
se afastou do patamar dos anos anteriores, pós-crise
financeira mundial, em torno dos 3%, as perspetivas de
crescimento foram gradualmente ajustadas em baixa e o
mundo continua numa armadilha de baixo crescimento.

Clique aqui para aceder ao comunicado
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Perfil das recuperações por país

Com base na experiência da Euler Hermes são definidos os perfis das recuperações para cada
país, tendo como base o Índice da Euler Hermes da complexidade nas recuperações e a
probabilidade de cumprimento dos prazos de pagamento. Carregue em cima da imagem para
saber mais. 
 

Análise mundial de Risco Sectores

A COSEC partilha os relatórios de risco por sector que lhe permitem ter uma visão global das 
forças, fraquezas e características do sector e dos seus subsectores. Clique  em “saiba mais”
para aceder ao detalhe do relatório. 
  
 

http://www.eulerhermes.com/mediacenter/Lists/mediacenter-documents/Country-Report-UK.pdf
http://www.cosec.pt/downloads/file288_pt.pdf


Análise COSEC

Siga-nos no Linkedin e aceda às mais recentes notícias e análises económicas.

Toda a informação aqui disponibilizada é estritamente confidencial, salvo se decorrer de
divulgação pública referenciada, pelo que a sua divulgação não é permitida. 

COSEC 2017 | cosec.marketing@cosec.pt
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